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Abstract  
Using multimodal critical discourse analysis, we analyze the food packaging of Lindahl’s, a 

prominent Swedish quark brand. The purpose of the study analyzes the quark packages 

semiotic resources, materials and shapes to find out how they communicate ideas and values 

about health and healthy eating. The importance of making healthful choices are becoming 

more apparent daily, and the pursuit of wellness and health is bigger than ever. Many 

producers and brands use this as an advantage to sell more products. We study three of 

Lindahl’s quark packages and instead of analyzing just one aspect of a food package, we will 

analyze all aspects of a food package. The conclusion of this study shows that Lindahl’s uses 

and unifies certain semiotic resources and shapes to communicate different ideas of health 

and healthy eating. 
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1. Inledning och bakgrund  

Betydelsen av att välja hälsosam mat betonas mer och mer i vardagen, samtidigt som 

människors jakt på välmående och hälsa är större än någonsin (Cederström & Spice, 2015:5). 

Idag anses ofta mat och träning vara nyckeln till en hälsosam livsstil, där informationen om 

hälsosam mat ständigt kretsar runt omkring oss. Vi möts av bantningstrender, forskningsrön 

eller myndigheters rekommendationer via medier, och många varumärken motiveras till att 

marknadsföra sina varor med hälsoargument på sina förpackningar.	Ibland leder detta till att 

de människor som söker sig till välmående och god hälsa får en motsatt effekt, där man 

istället får en negativ relation till vad som är god hälsa. Exempelvis de kost- och matval vi 

gör som ska leda till välbefinnande, kan istället lätt leda till stress, skuld eller ångest. Vad 

som anses som hälsosamt ätande och som hälsosam mat är inte något universellt, utan det 

varierar från länders kulturer och ideologier där mat är något symboliskt.  

Idag cirkulerar många olika idéer om vad som är hälsosamt ätande, vad vi i den här studien 

betraktar som olika hälsoargument, på diverse medier. Många varumärken utnyttjar detta 

faktum när de vill sälja en produkt och förmedla ett visst budskap. För att kunna lyckas med 

detta, vänder sig många producenter till själva utformandet av produktförpackningar (Bailey, 

2017:85). Produktförpackningar spelar en viktig roll för varumärken eftersom förpackningar 

är något som vi konsumenter är konstant exponerade för, speciellt livsmedelsförpackningar. 

Vi ser dem på hyllorna i mataffärerna när vi handlar, men än oftare i våra egna hem. När det 

kommer till livsmedelsvaror och hur deras förpackningar utformas är det inte helt fria tyglar 

för producenterna. Livsmedelsvaror är starkt reglerade när det gäller de texter och symboler 

som ska stå med på förpackningen. Det gäller även strikta regleringar angående 

livsmedelsvarors utskrivande av närings- eller hälsopåståenden. All information och text som 

syftar till att ett livsmedel har särskilda näringsinnehåll eller hälsofördelar räknas som ett 

närings- eller hälsopåstående. Detta är påståenden som”reducerat socker”, ”mättat fett” eller 

”innehåller antioxidanterna A, E och C för att stärka immunförsvaret”. Dessa typer av 

information är en frivillig märkning från producentens sida. Trots att det finns tydliga och 

strikta regleringar angående förpackningars utformning vad gäller text och symboler, finns 

det fortfarande en frihet i utformningen av förpackningars material, färg, bild, form och font 

(Livsmedelsverket, 2017). Detta ger ändå producenter stora möjligheter att kommunicera och 

knyta an sina produkter till det som anses som hälsosamt. 
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Forskning om matförpackningar (food packaging) är omfattande men det finns begränsningar 

i forskning om matförpackningar i kombination med hälsoargument (Wagner, 2015). Mycket 

forskning har gjorts om marknadsföring, där studier har visat på att förpackningar som har 

tydligt och explicit utskrivna hälsofrämjande fördelar med produkten, exempelvis hur många 

gram protein den innehåller, köps i större utsträckning (Burton, Creyer och Kozup 2003:21). 

Det saknas studier som undersöker hur val av semiotiska resurser på förpackningar kan 

kommunicera hälsa. Vi vill därför vara med och bidra till forskningen inom detta outforskade 

fält och öppna upp för potentiella vidare studier.  

Utifrån detta har vi valt att fokusera på Lindahls kvargprodukter, eftersom Lindahls har varit 

marknadsledande inom kvarg på den svenska marknaden sedan 2014 (Lindahls, 2017). En av 

de större hälsotrenderna som cirkulerar idag är just livsmedlet kvarg. Innan 2014 levde kvarg 

ett relativt anonymt liv i mejerihyllan. Kvarg var ett livsmedel vars syfte gick till bakning och 

matlagning, men när träningsexperter och dietister såg till livsmedlets höga proteinhalt, 

började spridningen av kvarg cirkulera i diverse medier. Livsmedlet hyllades och hamnade i 

ett nytt ljus, kvarg var plötsligt nu det nya återhämtningsmålet efter träning (Österberg, 

2014). Försäljningssiffror visade att konsumtionen av livsmedlet kvarg ökade med 189% 

under januari till september år 2014 jämfört med samma period år 2012, och en ökning på 

79% jämfört med samma period 2013 (Ibid.). Vi vill undersöka Lindahls val av semiotiska 

resurser, former och material på deras kvargförpackningar, samt analysera hur dessa 

kommunicerar olika värderingar och idéer om hälsa och hälsosamt ätande.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka värderingar och idéer om hälsa och hälsosamt 

ätande som kommuniceras via Lindahls kvargförpackningar. Det görs genom att undersöka 

Lindahls kvargförpackningarnas val av semiotiska resurser ur ett kritiskt perspektiv, med 

diskursteori som teoretisk utgångspunkt. Vi ska studera vilka underliggande hälsoargument 

som går att identifiera genom att undersöka valen av form, färg, lexikala val, material, ikoner 

etc. som används på kvargförpackningarna och se vad dessa kommunicerar. 

För att besvara syftet med studien utformas tre frågeställningar: 

	
F1: Vilka olika ikoner, färger och lexikala val används på förpackningarna för att 
kommunicera Lindahls kvarg som en hälsosam produkt? 	
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F2: Vilken form och materialitet har förpackningarna och hur kan de användas för att 
kommunicera Lindahls kvarg som en hälsosam produkt? 	
	
F3: Hur kombineras semiotiska resurser samt form och materialitet för att kommunicera 
hälsa?	
 

2.Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi den tidigare forskning som berör områdena 

matförpackningar (food packaging), hälsa och även analysmetoden, multimodal kritisk 

diskursanalys. Avsnittet inleds med en allmän överblick över forskningsläget. Avslutningsvis 

diskuteras forskningens relevans för denna studie.   

 

Det har gjorts omfattande forskning om matförpackningar, främst med inriktning mot 

marknadsföring men till viss del även mot hälsokommunikation. Däremot är det begränsat 

med forskning som från ett diskursanalytiskt perspektiv intresserar sig att studera hälsa och 

food packaging i kombination. Vi kommer nedan att presentera tidigare forskning om 

matförpackningar med inriktning mot marknadsföring i 2.1, matförpackningar med inriktning 

mot hälsa i 2.2 och tidigare studier som med mer semiotiska/multimodala perspektiv 

intresserar sig för matförpackningar i 2.3. Utifrån genomgången av de tidigare studierna kan 

vi konstatera att det saknas studier med en diskursanalytisk inriktning inom fältet hälsosamt 

ätande och matförpackningar. 

 

2.1. Tidigare studier om marknadsföring  

Konsumtion och konsumenters beteende samt attityder är ett genomgående tema i majoriteten 

av studierna med inriktning mot marknadsföring. Burton, Creyer och Kozup (2003) talar om 

ämnet hälsa som en avgörande faktor i sin studie om förpackningar. Studien syftar till att 

undersöka konsumenters beteende och val, utifrån de förpackningar som framstår som 

hälsosamma. Författarna studerar även hur producenter kan anpassa text och budskap med 

hjälp av semiotiska resurser, med en förhoppning att sälja (Burton et al., 2003:20). I studien 

konstaterar författarna att när förpackningar har tydliga budskap om “hälsovänlighet” eller 

liknande löften, får konsumenter en mer positiv inställning och attityd till produkten. I 

studien genomförs tre experiment. Det första experimentet undersöker hur folks inställning 

till hjärt- och kärlsjukdomar förändras beroende på de hälsoargument som används samt av 
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den information vi kan ta del av på menyer. Det andra experimentet syftade till att undersöka 

samma sak, dock på matförpackningar. I det tredje experiment undersöks de effekter 

konsumtionen av matförpackningar får, beroende på de hälsopåståenden som explicit finns att 

ta del av på förpackningarna. Resultatet visar på att förpackningar som innehar explicita 

budskap som “mindre fett”, “mindre socker”, “18 g protein” etc. konsumeras i större mängd. 

Konsumenter lockas genom dessa budskap då de tror sig göra ett hälsosammare val (Burton 

et al., 2003:21).  

Underwood (2003:63) utför en kvalitativ studie för att kunna utveckla en djupare förståelse 

om hur utformningen på förpackningar är ett avgörande element inom marknadsföring. 

Studien visar på att förpackningar börjar få en allt mer framträdande roll på marknaden och 

bör bli sedd som en betydande egenskap för hur produkter kommunicerar sitt varumärke och 

sin identitet. Esbjerg och Bech-Larsen (2009:414) studerar hur förpackningar utgör en del av 

livsmedelsbutikernas konstruktion av varumärken. Med hjälp av färg och form kan 

producenter förmedla information om en produkts kvalitet. 

Chrysochou (2010) utför en fallstudie för att kunna undersöka och fördjupa sig i konceptet 

och metoderna health brand och health branding. Genom diskursanalys och expertintervjuer 

finner Chrysochou två perspektiv som undersöker koncepten. Det första perspektivet studerar 

marknadsföringskomponenter och hur dessa förmedlar ett hälsosamt varumärke och en 

hälsosam image. Det andra perspektivet syftar till att undersöka hur health branding 

behandlas i den publika och offentliga diskursen. Studiens resultat visar på att ett varumärkes 

val av namn och design, har en avgörande roll när det kommer till att marknadsföra sig som 

en “hälsosam” produkt (Chrysochou, 2010:71).  

Gram, Ville, Le Roux, Boireau och Rampnoux (2010) berör också ämnet hälsa inom 

marknadsföring i sin studie. De undersöker hur varumärket Danone sammanflätar hälsa med 

underhållning när det kommer till marknadsföring gentemot föräldrar och barn världen över. 

De undersöker även hur Danones marknadsföring anpassas efter olika kulturer. Vad som 

anses som hälsosamt ätande och som hälsosam mat är inte något universellt, utan det varierar 

från länders kulturer och ideologier där mat är något symboliskt. Författarna fortsätter med att 

producenter använder sig av vissa faktorer mer än andra, beroende på det land varumärket 

lanseras i. I studien undersöker de hur Danones produkter marknadsförs i relation med hälsa i 

olika europeiska länder. De tog hjälp av lokala dotterbolag i de olika länderna produkterna 

skulle lanseras i, och utvecklade information och kommunikation som anpassades till 
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respektive lands marknad. I studien kom de fram till att tack vare dessa lokala dotterbolag, 

lyckades marknadsföringen utformas på ett sätt som passade alla marknader. De värderingar 

och den image Danone ville ha och nå ut med, lyckades framträda även fast produkten 

lanserades i olika länder, på olika språk, med olika kulturer.  

Rokka och Uusitalo (2008) studerar marknadsföring i kombination med hälsoargument och 

dess effekter. Förpackningar som är ”gröntvättade” (mindre miljövänliga förpackningar men 

som använder marknadsföring för att ge ett intryck av miljövänlighet) eller dylikt associeras 

med miljövänlighet och därmed hälsoargument. Studiens empiriska material är två olika 

funktionsdrycker, Danone Actimel och Valio Gefilus. De båda produkterna ingår i samma 

priskategori och har samma storlek (100 ml). Produkterna skiljer sig i olika material då den 

ena produkten är gjord av icke-återvunnen plast och den andra produkten är gjord av 

återvunnen kartong. Författarna utför en empirisk studie med ett urval på 330 konsumenter, 

alla de utvalda konsumenterna hade ett tidigare intresse för produkterna. Författarna syftar till 

att undersöka respektives produkts material, därmed dess miljövänliga attribut och om det 

hade någon avgörande roll i hur konsumenterna valde mellan produkterna. Deras studie visar 

att företag använder sig av vissa attribut, i detta fall som speglar miljövänliga val 

(hälsoargument), i hopp om att sälja produkter eller förbättra sin image (Rokka & Uusitalo, 

2008:516). Resultatet visar även att 31% väljer vilken vara de vill köpa utifrån fokus på 

miljöaspekten, 24% väljer vilken vara de vill köpa på grund utav den relation de har med 

respektive varumärke, 23% valde utifrån priset på produkterna och 22% valde vilken produkt 

som var lättast att förtära. 

2.2 Tidigare studier om hälsokommunikation 

En gren inom forskningen om matförpackningar är det som brukar kallas för 

hälsokommunikation. Den forskningen är i allmänhet intresserad av i vilken utsträckning 

människor tar del av och förstår den hälsoinriktade informationen som finns på 

förpackningar. Ett exempel på detta är Baileys (2017) studie. Den tar utgångspunkt i teorierna 

ecological perception theory och dynamic human centered communication systems theory 

(DHCCST) för att kunna undersöka hur framställningen samt modifieringen av 

matförpackningar påverkar konsumenters matval. Författaren tar upp hur företag och dess 

producenter väljer att fokusera på särskilda typer av attribut där de, i vissa fall, förskönar 

verkligheten. Bailey genomför ett experiment för att se hur konsumenter väljer att sortera 

bilder av mat inom två kategorier. Den första kategorin är benämnd som “motiverande” där 

alternativen är “jag vill äta detta” eller “jag vill inte äta detta”. Den andra kategorin är 
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benämnd som “objektiv” och har alternativen “mat med förpackning” eller “mat utan 

förpackning”. Konsumenterna fick besvara dessa kategorier innan och även efter de hade fått 

tagit del av respektive produkts marknadsföring och reklamer. Studien påvisar att 

förpackningar, till skillnad från traditionell reklam, är specifikt utformade för att 

konsumenten direkt ska se produkten och den ska sticka ut så pass mycket, att konsumenten 

väljer den specifika produkten före andra liknande produkter. Därför spelar hälsoargument 

och hälsoattribut en stor roll i producenters utformande av matförpackningar för att lyckas 

övertyga konsumenter till att välja deras produkt (Bailey, 2017:185). De väljer att skriva ut de 

hälsofrämjande fördelarna med produkten, trots att produkten kanske även innehåller mycket 

onyttigt, exempelvis socker. Producenterna vill skapa en image som associeras med hälsosam 

eller miljövänlig mat då detta ofta ökar intresset hos konsumenter. Detta för att vi i dagens 

samhälle är alltmer miljömedvetna och hälsosamma (Bailey, 2017:183).   

Mayes (2014) studie syftar till att undersöka och bevisa hur förpackningar och dess etiketter 

har en avgörande roll för konsumenters hälsa. Studien visar att producenter använder sig av 

vissa attribut i hopp om att förbättra sin image eller att sälja. Hon beskriver vidare hur 

förpackningar och etiketter är som en kaotisk blandning av information om hälsa och näring, 

med potential att vilseleda eller förvirra människor. Beroende på förpackningens utformning 

och explicita budskap, kan dessa hjälpa konsumenten till att göra hälsosamma eller 

ohälsosamma val (Mayes, 2014:378). I sin studie förklarar författaren hur det finns tre olika 

kännetecken inom alla matförpackningar; näringsfaktapanelen, hälsopåståendet och 

förpackningsetiketten (FOP). Näringsfaktapanelen fastställer kvantiteten av näringsinnehållet 

som kalorier, fett och protein. Hälsopåståendet används på förpackningar för att informera 

konsumenter att produkten har egenskaper som är antingen hälsofrämjande eller 

sjukdomshindrande. FOP försöker att “hjälpa” eller underlätta för konsumenter att kunna 

tolka näringsfaktorn på produkten genom att förse lättlästa och färgkodade sammanfattningar 

om produkten (Mayes, 2014:380,381). Det är via dessa kännetecken som producenter vidare 

kan vilseleda eller förvirra konsumenter till att göra dessa hälsosamma eller ohälsosamma 

val.	

2.3 Tidigare studiers användning av teorier och metoder  

Det finns även några studier som har intresserat sig för matförpackningar från ett multimodalt 

perspektiv och använt sig av en multimodal analysmetod. Wagner (2015) undersöker i sin 

studie hur varumärken och dess förpackningar nyttjar semiotiska resurser som bild, färg och 

placering av symboler, skapar olika typer av mening. Hon beskriver i sin studie hur hon 
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använder sig av multimodalitet för att se hur text och typografi skapar mening med hjälp av 

varandra. Hon använder sig av en sociosemiotisk analys för att redovisa hur text utan 

typografi får mindre mening. Studien går ut på att undersöka tre olika aspekter när det 

kommer till matförpackningar. Dessa tre är varumärken som “gröntvättar sig” genom grafisk 

formgivning, symboler och ikoner som används som kommunikationsmedel och slutligen hur 

utformningen av lock och kapsyler kan skapa mening (Wagner, 2015:193). Författaren 

motiverar i sin studie att i dagens industridrivna samhälle ses livsmedelsförpackningar som 

en massproduktion. Förpackningarnas syfte är idag inte längre att enbart förvara och skydda 

mat, utan också för att sticka ut och tilltala kunder. Förpackningar utformas för att se 

attraktiva ut på hyllan, vara behagliga att hålla i, lätta att använda och även ha lättillgänglig 

information om innehållet. Wagner fortsätter att beskriva hur utformningen av olika 

matförpackningar utvecklas som ett svar på livsmedelsmarknaden, där varumärken kan ändra 

utseende och form allt utifrån nya trender, till viljan att nå en specifik målgrupp (Wagner, 

2015:216-17).  

 

Även Jones (2014) använder sig av multimodal analys för att studera matförpackningar. 

Enligt Jones präglas matförpackningar av dessa kännetecken; de identiteter producenterna har 

och på det sätt semiotiska resurser som grafik, språk, form på förpackningarna, färger och 

typsnitt interagerar med varandra. Beroende på alla dessa olika faktorer leder detta till hur 

konsumenterna väljer att ta in informationen och budskapen producenterna försöker 

förmedla. Dessa faktorer används och kombineras på olika sätt beroende på producenterna, 

återförsäljare, vilken typ av kundkrets producenterna vill nå ut till och även de lagar och 

regler regeringen sätter och som producenterna då måste följa och förhålla sig till (Jones, 

2014:3). Ett internationellt märke har olika regler att förhålla sig till i olika länder, även fast 

det är samma produkt som lanseras. Författaren pratar också om att i alla länder världen över 

råder det olika lagar för märkning av livsmedel och att alla dessa har olika effekter. Trots 

detaljerade lagar om hälsa och innehåll fortsätter tillverkare att sprida missledande eller fel 

information om sin produkt, i hopp om att sälja. De väljer att skriva ut de hälsofrämjande 

fördelarna med produkten, trots att produkten kanske även innehåller mindre hälsofrämjande 

ingredienser. Studien visar även att om varumärken förhåller sig till de rådande lagarna så har 

konsumenterna svårt att tyda och tolka informationen som de läser på matförpackningarna 

utifrån förpackningens semiotiska val (Ibid.).   
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Cheng (2016) har utfört en studie där även han utgår från en multimodal analys, dock med ett 

empiriskt material som skiljer sig helt från denna studie. Studien undersöker hur två olika 

förstaklass hotellkedjor framställer sig genom sina hemsidor för att utveckla samt stärka deras 

varumärke och identitet. Författaren undersöker hotellens varumärke och identitet genom att 

studera och jämföra respektive hotells centrala egenskaper och hur dessa framgår med hjälp 

av semiotiska resurser. Då författaren tar sin teoretiska utgångspunkt i multimodal analys 

utför han en textanalys och en bildanalys (Cheng, 2016:87).  Resultaten av de bilder och 

texter som analyseras på hemsidorna visar att användningen av semiotiska val i kombination 

resulterar i en högre grad av interaktivitet med läsaren. De textval som visades vara 

framgångsrika på hemsidorna bygger på att de skapar en gästvänlighet och direkt interaktion 

med läsaren, detta genom du-tilltal (Cheng, 2016:93). Cheng (2016:98) konstaterar även att 

bilderna på hemsidorna, förstärker interaktionen med läsaren samtidigt som de kommunicerar 

ut respektive hotells identiteter och värderingar. Denna studie syftar inte till att kritiskt 

undersöka förpackningar och finna argument och ideologier i dessa. Den syftar istället till att 

analysera det empiriska materialets visuella medel för att se huruvida respektive hotell skiljer 

i val av diskurs och semiotiska resurser för att förstärka sitt varumärke. Däremot ger denna 

studie oss en tydlig bild på hur vi kan applicera vår metod på vårt empiriska material och hur 

vi kan gå tillväga inom ett område som är mindre utforskat. 	

 

2.4 Tidigare studiers relevans för denna studie 

Både marknadsförings- och hälsokommunikationsforskning visar på att hur matförpackningar 

utformas har betydelse för i vilken utsträckning de konsumeras. Däremot har forskningen 

oftast fokuserat på enskilda texters, bilders eller symbolers effekter på konsumtion. 

Chrysochou (2010) och Burton et al. (2003) har i sina studier sett till image och hur texter på 

matförpackningar kan skapa olika budskap och meningar. De båda tar upp hur varumärken 

marknadsför sig som hälsosamma samt vilka verktyg som nyttjas för att uppnå en image om 

att vara ett hälsosamt varumärke. De tar även upp vikten i hur varumärkens förpackningar är 

grafiskt formade för att så effektivt som möjligt övertala konsumenter att välja deras produkt. 

De förpackningar som har tydligt och explicit utskrivna positiva fördelar med produkten, 

exempelvis hur många gram protein den innehåller, köps i större utsträckning. Då vi vill 

undersöka hur hälsa kommuniceras på Lindahls kvargförpackningar, samt ta reda på vilka 

olika idéer och värderingar om hälsa Lindahls skapar, är dessa studier relevanta för vår tänkta 

studie då även de undersöker detta.  



	 	 	
	

	 	 	
	

12	

Det finns även studier idag som påvisar meningen med varför man studerar matförpackningar 

som multimodala företeelser, det vill säga som en kombination av olika semiotiska resurser 

som samspelar för att skapa mening och övertyga konsumenter. Cheng (2016) har utfört en 

studie som påvisar relevans fastän det empiriska materialet skiljer sig från vår tänkta studie. 

Hans forskning använder sig utav metoder och teorier som varit framgångsrika och han 

nyttjar dessa inom ett område som är mindre uppmärksammat och efterforskat. Denna studie 

kan förse oss med en bild av hur vi ska applicera vår metod samt hur vi kan gå tillväga inom 

vårt område som är mindre utforskat.  

Som nämnt ovan använder de flesta tidigare studierna sig av empiriska material som liknar 

det material vi har för avsikt att undersöka, förpackningar. Ett fåtal av studierna använder sig 

även av liknande metoder som vi kommer beröra, semiotisk analys (som den multimodala 

analysen bygger på) och multimodal analys. Majoriteten av våra valda tidigare studier skiljer 

sig från vårt forskningsområde på grund utav att de som utforskar fältet food packaging, 

formar sin studie till att undersöka marknadsföringen och förpackningars effekt på 

konsumtion eller konsumenterna. Alla studier har även fokuserat på enskilda aspekter av 

förpackningar i sin analys, exempelvis fokuserar en studie på enbart näringsfaktapanelen och 

näringsinnehållet samtidigt som en annan studie endast berör förpackningarnas typografi och 

symboler. Vi har inte funnit någon studie som tar hänsyn till att analysera förpackningar som 

helhet och därför anser vi denna studie relevant att utföra då alla aspekter på Lindahls 

kvargförpackningar kommer att analyseras. 	

	

Ingen av de tidigare studierna har heller inte något tydligt diskursanalytiskt eller kritiskt 

perspektiv. Det kritiska diskursanalytiska perspektivet som vi kommer att utgå från kan förse 

oss med nya insikter på hur förpackningar använder semiotiska resurser för att skapa 

särskilda idéer och värderingar. Vi vill urskilja vilka semiotiska resurser som 

matförpackningar använder för att kommunicera hälsa och även varför just dessa resurser 

används. Vi vill även se vilka värderingar och idéer som ligger bakom dessa. Då studier visar 

på att förpackningar som har tydligt och explicit utskrivna hälsofrämjande fördelar köps i 

större utsträckning, är detta något vi vill studera vidare. Denna studie har därför avsikt att 

analysera kvarg, en av de större hälsotrenderna som cirkulerar idag, det marknadsledande 

märket och genom detta kunna öka förståelsen för hur Lindahls kvargförpackningar kan 

kommunicera vissa idéer och värderingar om hälsa. Eftersom �vi kan se att konsumtion ökar 

utifrån förpackningarnas utformning, är Lindahls intressant att studera.  
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3. Teoretisk utgångspunkt   
I detta avsnitt kommer vi att redovisa och diskutera den teori som ligger till grund för vår 

studie. Teorin kommer även att verka som stöd för vår analys. Den teoretiska utgångspunkten 

som vi kommer redogöra för är kritisk diskursteori. 

Diskursanalys kan ses som både metod och metod och teori. I detta avsnitt kommer den 

teoretiska bakgrunden till den kritiska diskursteorin att presenteras. Senare i metodavsnittet 

kommer vi beskriva den konkreta metoden, multimodal kritisk diskursanalys. 	

3.1 Begreppet diskurs  

Diskurs är ett begrepp som har många omstridda betydelser. Diskurs definieras olika 

beroende på vilken disciplin det verkar inom eller beroende av vilka teoretiker som använder 

begreppet (Johansson, 2005:32). En vanlig definition av diskurs är: "ett bestämt sätt att tala 

om eller förstå världen (eller ett utsnitt av världen)" (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). 

Denna definition har sin bakgrund inom socialkonstruktionism, som stödjer sig på fyra 

nyckelpremisser. Dessa är; en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell 

specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer, och samband mellan kunskap 

och handling. Den kritiska inställningen till självklar kunskap menar på att kunskapen vi har 

om världen inte kan ses som en neutral sanning. De kunskaper (om exempelvis hälsa) och de 

egenskaper vi har sedan tidigare, är de som skapar vår verklighet. Vår bild av verkligheten är 

dock inte den enda sanna, utan vår bild av verkligheten bygger på våra egna tidigare 

erfarenheter. Alla människor uppfattar verkligheten olika då vi besitter olika tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Exempelvis kan hälsa anses vara två timmar på gymmet varje 

dag för en person, för en annan kan det vara att äta kvarg som mellanmål eller att ta trappan 

istället för hissen. Den premiss som berör historisk och kulturell specificitet handlar om att 

vår syn på kunskap konstant påverkas av historia och kultur. Samband mellan kunskap och 

sociala processer menar på att vår syn på världen uppstår och bevaras i sociala processer. Den 

sista, samband mellan kunskap och social handling, gäller hur våra olika sociala världsbilder 

leder till olika sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12-13).  Precis som i 

fallet med Lindahls kvarg, när träningsexperter och dietister gick ut i media och talade om 

kvargens höga proteinhalt så ökade konsumtionen och försäljningssiffrorna något enormt. 

Här kan vi då se hur en social världsbild, kvargen i media, ledde till en social handling där 

konsumtionen ökade kraftigt och gjorde Lindahls till marknadsledande inom kvargen.  
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Då diskursteorin tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen kan diskurser ses som en 

verklighet för talaren, snarare än något som är byggt på stereotyper, scheman etc. De är 

uppbyggda av talarens egna sociala och kulturella tidigare erfarenheter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:104). Inom diskursanalysen presenterar Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

tre riktlinjer, eller så kallade angreppsätt. Dessa tre angreppssätt är diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Alla tre tar sin utgångspunkt i utövandet av att diskurs 

(diskursiv praktik) är en social praktik som formar den sociala världen. Att språket används 

för att forma och förändra vår omvärld och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:13-25). Teorin har som uppgift att exponera den roll som en diskursiv praktik gestaltar 

för upprätthållandet av ojämna maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen analyserar 

nyhetstexter, skolböcker, politiska tal etc. och letar då efter de strategier som, på ytan, verkar 

vara normala, men som faktiskt är skapade utefter specifika ändamål i specifika situationer. 

Teorin har då som mål att, på ett kritiskt sätt, ifrågasätta och avslöja dessa typer av idéer och 

saker vi tar för givet i texter. Genom kritisk diskursanalys kan vi då avslöja de underliggande 

intressena som har byggt dessa texter (Machin & Mayr 2012:5). Den kritiska diskursanalysen 

ska resultera i ett ideal som främjar social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:70).   

3.1.1 Bakgrund om kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys har sitt ursprung i den kritiska lingvistiken. Denna uppkom under sent 

1970-tal av Roger Fowler, Robert Hodge, Tony Trew och Gunter Kress. Kritisk lingvistik 

eftersträvade att visa på hur språk och grammatik kan användas som ideologiska instrument. 

Texter kan studeras för att se på vilka sätt de kan kategorisera platser, handlingar, människor 

och händelser. Genom att använda denna teori kan analytiker se vilka platser, handlingar, 

människor och händelser som får och inte får ta plats i texterna. När texter utformas kan även 

en djupgående analys göras för att se vilka underliggande ideologier som ligger bakom. 

Beroende på ordval och bakomliggande ideologi kan vi skapa olika typer av mening (Machin 

& Mayr, 2012:2). 

Hodge och Kress visar också att språk är en form av social praktik. Språk är sammanflätat 

med vårt agerande och hur vi upprätthåller och bibehåller vårt samhälle. Med hjälp av språk 

kan människor främja en viss syn på världen. Vi kan även nyttja språket för att främja vissa 

identiteter, idéer eller värderingar. De kritiska lingvisterna talar även om explicita och 

implicita budskap. De menar på att meningar och betydelser kommuniceras, oavsett om det 

explicit finns i texten eller inte. De ser till de antaganden vi gör och de vi tar för givet. Vi kan 
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läsa ett ord, men förstå att det betyder något större. Att det ingår i en större kontext (Machin 

& Mayr, 2012: 3–4).  

Den största kritiken som har riktats mot de kritiska lingvisterna är deras brist på utveckling av 

den naturliga länken som finns mellan ideologi, språk och makt. Istället ville de kritiska 

diskursanalytikerna, med Norman Fairclough i täten, utveckla metoder och teorier som kunde 

fånga upp denna länk och även visa på de sociala regler som finns i och underliggande i 

texter som visar på den politiska eller ideologiska aspekt som ligger bakom (Machin & Mayr, 

2012:4).  

3.1.2 Kritisk diskursanalys i praktiken 

Det finns ett flertal olika typer av studier eller, så kallade tillvägagångssätt inom kritisk 

diskursanalys och teori. Vi är väl medvetna om dessa olika tillvägagångssätt, och har valt att 

utgå från Norman Faircloughs definition av den kritiska diskursanalysen eftersom hans består 

av specifika teorier och modeller för just textnära språkanalyser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:70).  		

Det är inte enbart skriftspråk och talspråk diskurser omfattar. När vi gör en analys av texter 

med bilder måste vi ta hänsyn till den visuella semiotiken och dess särskilda egenskaper. Det 

är då vi kan se relationen mellan språk och bild. Precis som med vårt material måste vi ta 

hänsyn till Lindahls val av språk och bild på deras kvargförpackningar för att bedöma hur de 

kommunicerar idéer och värderingar om hälsa. Inom den kritiska diskursanalysen finns en 

tendens att analysera bilder som skriftspråk. Socialsemiotiken har försökt utveckla en metod 

och teori för analys av texter där olika typer av semiotiska resurser används, exempelvis det 

visuella, ljud och skriftspråk. De kritiska diskursanalytikerna menar på att diskurs är en 

viktigt modell av social praktik. Diskurs konstitueras av sociala praktiker och konstituerar 

den sociala världen. Det vill säga diskurser hjälper inte enbart till att forma och omforma 

sociala mönster, utan de speglar även dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67).  

I den kritiska diskursanalysen anses språk vara en form av handling som är historiskt och 

socialt situerad, men även som en form av handling där vi människor kan påverka världen. 

Fairclough använder familjer som ett exempel för att visa på hur den sociala strukturen har 

inflytande på diskursiva praktiker. Han menar på att relationen mellan barn och föräldrar är 

diskursivt konstruerad till viss del. Samtidigt menar han dock på att familjer är en faktisk 

institution med riktiga relationer, konkreta praktiker och identiteter. Fairclough menar också 

på att den kritiska diskursanalysen gör en lingvistisk textanalys. Denna textanalys görs i 
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sociala sammanhang och den kritiska diskursanalysen skiljer sig från de två angreppssätten 

diskursteori och diskursiv psykologi, då dessa inte gör systematiska undersökningar av 

användandet av språk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:68-69).  

Kritisk diskursanalys undersöker därmed text, diskursiv praktik och social praktik. Texten 

undersöker textens egenskaper, den diskursiva praktiken ser till de konsumtions- och 

produktionsprocesser som är sammanfogade med texten och den sociala praktiken studerar 

den bredare sociala praktiken som den kommunikativa händelsen ingår i. I detta fall är texten 

kvargförpackningarna och deras utseende. Den diskursiva praktiken är producenternas 

utformning av kvargförpackningarna, som konsumenter sedan tar till sig och till slut väljer att 

köpa produkten. Den sociala praktiken är eventuella konsekvenser av kvargförpackningarna, 

exempelvis att det kommunicerar en negativ bild om hur hälsosamt ätande bör se ut (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:75).  Tillslut påpekar Fairclough det som vi tidigare nämnt, att 

den kritiska diskursanalysen inte är politiskt neutral utan syftar att bidra till social förändring 

i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:70).  

3.1.3 Förpackningar som diskursiv praktik 

Förpackningar kan kommunicera en mångsidig diskurs om ämnen som miljö, hälsa, kön, nöje 

och säkerhet. En yoghurtförpackning kan förmedla tecken på vitalitet, en deodorant kan 

indikera på könsnormer, en syltburk kan förmedla en traditionell känsla och ett paket med 

kaffe kan antyda på miljövänlighet (Wagner, 2015). Sedan 2000-talet har konceptet "ärliga" 

förpackningar fått allt större spridning, vilket betyder att det naturliga, lokala eller ekologiska 

attributen i en produkt kommuniceras visuellt. Denna typ av förpackningsutformning har 

blivit alltmer uppmärksammad när det kommer till de konsumenter som vill göra 

miljövänliga eller hälsosamma val. Vi kan exempelvis köpa ägg som antyder på att äggen är 

från frigående höns, där förpackningen illustrerar en idyllisk bondgård, Dessa är komplexa 

idéer och värderingar som blir placerade i nya kontexter med syfte att sälja varor (Ledin & 

Machin, 2018). 

Förpackningar är tredimensionella. De har bredd, höjd och även djup. Förpackningar 

kommunicerar genom att nyttja flertal olika semiotiska resurser och kombinera dessa till en 

enhetlig produkt. De är föremål som vi kan ta upp och känna på, föremål vi kan ta med hem 

från mataffären som sedan placeras i olika rum i hemmet, och använder dessa konstant. Vi 
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interagerar med förpackningarna hela tiden då vi hittar de i kylskåpet, skafferiet, 

badrumsskåpet etc. (Ledin & Machin, 2018).  

Som tidigare nämnt är livsmedelsvaror starkt reglerade när det kommer till förpackningars 

utskrivande av närings- och hälsopåståenden. Närings- och hälsopåståenden är informationen 

om ett livsmedels specifika näringsinnehåll eller hälsofördelar. De enda närings- och 

hälsopåståenden som får stå med på förpackningar är sådana som godkänts av EU-

kommissionen. Vill en producent använda andra påståenden än de godkända, måste man 

ansöka om godkännande för det nya påståendet. Det finns specifika regler för 

näringspåståenden och hälsopåståenden, dock är båda relativt lika varandra. 

Näringspåståenden godkänns om de finns listade i förordningen (EG) nr 1924/2006 om 

närings- och hälsopåståenden om livsmedel. Hälsopåståenden godkänns av EU-

kommissionen om påståendet är baserad på vetenskapliga bevis och konsumenten förstår 

informationen utan svårigheter (Livsmedelsverket, 2017). 

Näringspåståenden tar upp livsmedlets innehåll. Det är information som påpekar att 

livsmedlet har ett särskilt näringsinnehåll som är bra för hälsan. Det kan vara ökat innehåll av 

ett visst näringsämne som man skulle må bra av att få i sin kost, exempelvis järn, fiber eller 

vitaminer. Det kan även vara ett minskat innehåll av näringsämnen som skulle vara positivt 

att äta mindre av, exempelvis socker och fett. Några exempel på näringspåståenden är att man 

skriver ut ord som ”lågt”, ”reducerat” eller ”fritt från” ett näringsämne, så som socker, salt 

eller mättat fett. Likaså är att skriva ut ökat innehåll eller högt innehåll av ett näringsämne, så 

som fiber, järn eller vitaminer (European Comission, 2017).  Hälsopåståenden på 

livsmedelsförpackningar är specifikt de påståenden som uttrycker att livsmedlet har en 

positiv effekt på hälsan. Detta är påståenden som skriver ut att livsmedel kopplas till 

hälsoeffekter som tillväxt och utveckling i kroppen, eller bantning och viktkontroll. Exempel 

på dessa påståenden är; ”stärker immunförsvaret” eller ”hjälper matsmältning och 

fettförbränning”. För att ett livsmedel ska kunna använda sig av hälsopåståenden på deras 

förpackningar, måste produkten kunna ätas som en del av en vanlig kost (Ibid.). 

Genom dessa strikta regler kan man säkerställa att alla påståenden som visas på 

livsmedelsförpackningar inom EU är korrekta, tydliga och baserade på vetenskapliga fakta. 

Det är förbjudet för livsmedelsförpackningar att skriva ut närings- eller hälsopåståenden som 

missleder konsumenter om en produkts effekter eller innehåll.   



	 	 	
	

	 	 	
	

18	

4. Material och metod  

I följande avsnitt kommer vi presentera vår valda metod och materialet som kommer 

analyseras i studien. Avsnittet inleds med en beskrivning av varför den valda metodern är 

relevant för denna studie. Därefter presenteras metoden och de valda analysbegreppen. 

Avsnittet avslutas med en noggrann genomgång av det material som kommer analyseras i 

studien och metodkritik.  

4.1 Urval och material 

I denna studie genomförs en kvalitativ studie och detta medför vissa begränsningar i urval av 

material. Lindahls som marknadsledare inom livsmedlet kvarg har flertalet olika 

kvargförpackningar med sitt breda och växande utbud.  

4.1.2 Urval av material  

Inom kvalitativ forskning nyttjas "purposive sampling", eller målstyrda urval som det heter 

på svenska, i störst utsträckning. Dessa urval inriktar sig på att välja ut material med direkt 

koppling till de utformade forskningsfrågorna (Bryman, 2011:392). Vi använder ett målstyrt 

urval i denna studie. Det målstyrda urvalet innebär att materialet strategiskt väljs ut efter syfte 

och relevans. Detta urval kan dock aldrig generaliseras och representera en hel population då 

det inte är ett sannolikhetsurval (Bryman, 2011:392). Vi kan därför enbart uttala oss om hur 

idéer och värderingar om hälsa kommuniceras i denna kontext, Lindahls kvargprodukter, och 

ingen annan.  

Som tidigare nämnt är livsmedlet kvarg en av de större hälsotrenderna som finns i Sverige 

idag. De större producenter som florerar inom kvarg i Sverige idag är Lindahls, 

Skånemejerier, Ica, Garant och Arla. Det varumärke som är marknadsledande inom kvargen 

är Lindahls och därför har vi valt att analysera deras förpackningar. Lindahls har ett brett 

utbud av kvargförpackningar. Det finns 150 grams kvargburkar i plast (se förpackning 1 i 

bilaga), 500 grams kvargburkar i plast (se förpackning 2 i bilaga), en drickkvarg på 330 

milliliter i en avlång flaska i papper (se förpackning 3 i bilaga) och kvargyoghurt i 

enlitersförpackningar. Alla dessa förpackningar varierar i utformning, allt från färg till form. 

Bryman (2011:371-372) talar om urval när en kvalitativ studie ska genomföras och menar på 

att analysmaterialet inte får vara för stort. Lindahls har tre stycken "rena" kvargprodukter. Vi 

har därför valt att analysera de tre produkterna, som vi även nämnt här ovan. Kvargyoghurten 

väljs bort då den inte är en ren kvargprodukt. Vi anser det även intressant att analysera hur 

samma produkt i olika utföranden, kan kommunicera samma idéer och värderingar om hälsa. 
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Då materialet inte får vara för stort och varje kvargprodukt finns i flera olika smaker (och 

därmed utföranden), har vi valt ut en utav varje förpackning av dessa kvargprodukter. Även i 

detta urval har ett målstyrt urval utförts. Vi vill ha en variation på analysmaterialet och har 

därför valt olika smaker (utföranden) på de olika kvargprodukterna (Ibid.). 

Kvargprodukterna har explicita budskap och information på deras callouts (Ledin & Machin, 

2018) och även implicita budskap och information på deras mandatory copy (Ibid.). 

Kvaliteten kan bedömas utifrån hur dessa samspelar med varandra, att informationen 

stämmer på både framsida och baksida av produkterna. Meningsfullhet fastställer om 

materialet är distinkt och förståeligt. Det sista kriteriet, representativitet behandlar huruvida 

materialet är typiskt för kategorin den ingår i. Då Lindahls kvargprodukter är den populäraste 

kvargen på marknaden så kan vi anta att den är representativ för sin kategori.   

4.2 Metod 

Vi har valt att nyttja metoden multimodal kritisk diskursanalys i denna studie eftersom vi 

söker att ta reda på hur lexikala val, ikoner, färger, former och material på Lindahls 

kvargförpackningar kommunicerar hälsa samt ta reda på vilka idéer och värderingar om hälsa 

som framställs. Då vårt syfte är att studera vilka underliggande diskurser, idéer och 

värderingar som går att identifiera på kvargförpackningarna, lämpar sig kritisk diskursanalys. 

Dock eftersom vi inte menar att enbart analysera förpackningarnas text, utan även de 

semiotiska resurserna som förpackningarna nyttjar, behöver analysen tas till en ytterligare 

nivå. Därmed en multimodal kritisk diskursanalys.  

4.2.1 Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 

Multimodal kritisk diskursanalys är en metod som syftar till att analysera olika typer av 

kommunikationsformer, även känt som diskurser, exempelvis som färg, musik, ord, tal, film, 

ljud och design. Människors möjlighet att nyttja och uttrycka sig genom dessa diskurser 

kallas för semiotiska resurser. Dessa semiotiska resurser väljs ut och används för att 

framkalla specifika känslor och kopplingar (Machin & Mayr 2012:6).   

MCDA har sitt ursprung från det tidiga 90-talet då flertal författare inom lingvistik började 

inse att meningsskapande inte endast kommuniceras genom språk utan också genom visuella 

medel. Teoretikerna Kress och Van Leeuwen (1996) ansåg att det behövdes en metod som 

kunde generera mer exakta analyser om detta. De strävade efter en metod som analyserade 

val av semiotiska resurser och visuella medel på samma sätt som CDA analyserar det lexikala 

och grammatiska valen i språket (Machin & Mayr 2012:6-7). Multimodal analys är en 
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utveckling av semiotiken och nyttjar flertalet semiotiska begrepp. Semiotik betyder 

teckenlära och berör analys av bild och text i kombination (Gripsrud, 2011:144-145).  

MCDA syftar därmed till att studera semiotiska resurser och ta reda på hur diskurser som 

bild, ljud och grafik, skapar mening utifrån en upphovsmans val och ramar. Det är en metod 

som inte enbart lägger fokus på att analysera valen av semiotiska resurser, utan även 

analysera vad de semiotiska resurserna kommunicerar och skapar för betydelse för 

mottagaren. Gemensamt med teorin CDA, anser MCDA att kommunikationsmedel är en 

social konstruktion, det vill säga att visuell kommunikation som språk både formar och är 

format av samhället (Machin & Mayr 2012:10-11). Likt CDA talar även MCDA om 

maktstrukturer, underliggande budskap, vilka som får ta plats och framförallt vilka som inte 

får ta plats, där semiotiska resurser analyseras för att finna dessa. Båda metoderna används 

för att avslöja strategier som ter sig neutral eller naturlig på ytan men egentligen har en 

särskild ideologi eller avsikt (Machin & Mayr 2012:9).   

Genom att använda en metod som kombinerar multimodal analys och kritisk diskursanalys, 

ges möjligheten att analysera hur språk skapar mening men även hur semiotiska resurser i 

samband med språket arbetar tillsammans för att skapa en viss betydelse. Med hjälp av att 

använda en multimodal kritisk diskursanalys kan vi undersöka flertalet element på Lindahls 

förpackningar så som lexikala val, ikoner, färger, former, material och disposition för att 

studera hur dessa, tillsammans med språket, kommunicerar värderingar och idéer om hälsa 

och hälsosamt ätande.  

4.3 Analysbegrepp 

De analysbegrepp vi valt att använda oss av ska hjälpa oss att besvara frågeställningarna och 

kommer utgå delvis med bakgrund till metoder och teorier. Analysen kommer göras med 

hjälp av analysbegrepp skapade av David Machin. Han beskriver hur vi kan analysera 

matförpackningar genom att titta på begreppen: material, färg och form, lexikala val och 

typografi och ikoner (Ledin & Machin, 2018).   

4.3.1 Förpackningar och dess material  

Det finns många olika typer av material när det kommer till förpackningar, men det finns 

vissa material som används mer frekvent än andra. Dessa material är papper, kartong, glas, 

plast, trä och metall och även material som är miljövänliga. Alla dessa material kan 

kommunicera olika värderingar och idéer. Förpackningar som är glansiga och vita kan 
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associeras till budgetmärken. Om förpackningen istället har en tjockare textur och färger i 

pastell, kan den associeras till ekologisk mat (Ledin & Machin, 2018).  	

De material som kommer studeras i denna studie är plast, kartong och metall. Användningen 

av kartong kan ge indikationer på en högre kvalitet. Kartong är ett material som kan komma i 

olika tjocklekar på förpackningar. Beroende på hur tjock kartongen är kan den vara mer 

stabil, hållbar eller tyngre och genom detta påvisa kvalitet. De produkter som vill visa på 

kvalitet, använder tjockare kartong i större utsträckning. Plast kommer i många olika former 

och deras kvalitet kan avgöras utifrån textur och form på plasten. Plast kan kommunicera 

modernitet och påvisa att den är bearbetad och genomtänkt. Producenter brukar då addera en 

viss typ av färg eller attribut för att kunna kommunicera kvalitet. Exempelvis så kan en 

produkt förpackas i plast, men producenterna adderar ett tunt band av kartong runt produkten, 

detta för att förpackningen ska betraktas som av finare kvalitet. Även produkter som är dyrare 

kan använda sig av plast som är billig och av lägre kvalitet. När du exempelvis köper en dyr 

vara, kan delar av varan fortfarande vara insvepta i billig plast. Precis som plast, kan metall 

skapa en känsla om tåliga, täta förpackningar men som även kan vara lätta och tunna. Genom 

detta kan metallen förmedla en känsla om kvalitet då den är hållbar (Ledin & Machin, 2018).    

4.3.2 Färg och form  

Färger och det vi associerar till olika färger bygger på kulturer, metaforer och våra tidigare 

livserfarenheter. Till exempel vet vi av erfarenhet att himmelen är blå, likaså är havet när 

solen skiner på. Den blå färgen kommunicerar reflektion, objektivitet och vetenskap. Färgen 

kan även ses som något renande då den associeras till vatten och vatten ses som något mjukt, 

klart och renande. Färgen röd är ofta förknippad med energi, aktivitet, passion, aggression 

och rörelse. En metafor till detta är när en person är fysiskt ansträngd, generad eller arg kan 

ansiktet hetta upp och bli rött. Orange är en färg som anses likna solen och används ofta för 

att uttrycka fruktighet. Gul är en också en färg som relaterar till ljus och solsken samtidigt 

som färger som grönt och brunt relaterar till något som är ekologiskt, natur eller jord. Svart 

och vit sammankopplas med visioner. Färgen svart kan syfta till allvar och påvisa kvalitet och 

pålitlighet. Samtidigt som den vita färgen anses som oskyldig och mjuk (Ledin & Machin, 

2018). När vi dock analyserar matförpackningar och dess val av färg, måste vi ta i beaktande 

att färgernas betydelse kan uppfattas olika. Dessa associationer vi beskrivit kan alla uppfattas 

som olika av olika människor, men vi kommer dock utgå från dessa associationer när vi 

analyserar vårt material (Ibid.). 
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Machin (2018) talar om sex olika begrepp när färgen på matförpackningar ska analyseras. Vi 

kommer använda oss av begreppet color range. Begreppet syftar till användningen av antalet 

färger. Att använda flera färger tenderar att kommunicera lekfullhet och energi men kan 

likaväl framstå som skrikig eller vräkig. Samtidigt som användningen av ett mindre antal 

färger syftar till att vara mer reserverad och återhållsam, men kan också framstå som tråkig 

eller ointressant.  

Producenter intresserar sig mycket för formen av förpackningar då den är tredimensionell. 

Utöver att förpackningen ska vara praktisk att förvara och transportera, så är formen viktig 

eftersom den ska se fysiskt tilltalande ut. Förpackningens form ska även vara utformad på ett 

sätt som gör den behaglig att hålla i sin hand, men också att förvara hemma. Machin (2018) 

presenterar fem olika hjälpmedel när det kommer till analysen av form. Vi kommer använda 

oss av vertical and horizontal, curvature and angularity och size. Vertical and horizontal 

beskriver förpackningarnas vertikala och horisontella form. Förpackningar kan ha former 

som är mer horisontellt orienterade och dessa kan antingen ses som stabila, praktiska eller 

klumpiga. Förpackningar kan även vara mer vertikalt orienterade och dessa kan ge intryck 

om antingen elegans eller bräcklighet. Curvature and angularity förklarar huruvida 

förpackningen är formad som rundad, kurvig eller kantig och vad dessa former kan spegla. 

En kantig förpackning kan ses som praktisk och maskulin och den rundade och kurviga 

förpackningen kan avspegla något som är lyxigt eller feminint. Size är storleken på 

förpackningen, vilket är sedd som en praktisk detalj (Ledin & Machin, 2018).  

4.3.3 Lexikala val och typografi  

Ett fet typsnitt kan användas för att skapa betoning, medan man kan använda ett kursivt 

typsnitt för skapa något feminint och mjukt. Typografin är en stor del av designutformandet 

av förpackningar men dessa avspeglas även av regleringar som producenter måste förhålla sig 

till. När en förpackning ska designas måste producenterna följa många olika regler. Dessa 

gäller bland annat den förpackningsetikett som finns på framsidan av förpackningen, men 

även den så kallade näringsfaktapanelen. I förpackningsetiketten ska varumärkets och 

produktens namn finnas med och i näringsfaktapanelen ska man hitta den mest väsentliga 

informationen om produkten (Ledin &Machin, 2018). 

Machin (2018) talar om olika begrepp i analysen av lexikala val och typografi. Vi kommer att 

använda oss av callout, sell copy och mandatory copy. Callout är text insatt i en ikon. Sell 

copy placeras ofta på förpackningsetiketten. Dessa är ord som uppmanar till konsumtion. 
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Exempelvis så kan producenten skriva ut de hälsofrämjande fördelarna med kvarg, "18 g 

protein". Mandatory copy är den del av förpackningen som måste verkställas på grund av de 

rådande lagarna. Här kan vi ta del av innehållet i produkten, adress och kontaktuppgifter till 

tillverkaren (Ibid.).  

4.3.4 Ikoner  

Förpackningar tenderar att använda en rad olika teckningar, fotografier, ikoner och/eller 

abstrakta mönster. Enligt teoretikern Barthes (1973) används dessa element för att denotera 

och konnotera. Denotation menar att visa specifika platser, personer eller föremål. 

Exempelvis en bild på ett träd denoterar ett träd, med andra ord avses det innehåll som bilden 

har. Däremot så finns det fortfarande element som avbildar specifika personer, platser eller 

föremål där denotation inte är det enda fokuset. Dessa används för att konnotera idéer eller 

specifika koncept, bilden är tolkningsbar av de flesta beroende på vår tidigare kunskap, 

erfarenhet och bakgrund. Därmed används konnotation för att skildra konkreta föremål som 

platser, personer eller föremål för att kunna få igenom idéer som är generella eller abstrakta 

(Machin & Mayr, 2013:49). För att kunna ta reda på vad som konnoteras, så måste vi ställa 

frågan, hur det konnoteras. Därefter måste vi beskriva de ikoner som framställs på Lindahls 

kvargförpackningar för att kunna få fram vilka idéer och värderingar som konnoteras 

(Machin & Mayr, 2013:50).  

4.3.5 Matförpackningar och dess begrepp 

I den analys som följer kommer vi att ta upp och diskutera begrepp som kan komma i uttryck 

på matförpackningar. Dessa är näringsfaktapanelen, hälsopåståenden, förpackningsetiketten, 

sell copys, callouts och mandatory copy. Näringsfaktapanelen syftar till den väsentliga 

informationen om produkten som adress, kontaktuppgifter och kvantiteten av 

näringsinnehållet på produkten, exempelvis kalorier eller fett. Hälsopåståenden informerar 

konsumenten om produktens hälsofrämjande egenskaper och förpackningsetiketten 

underlättar tolkningen av produkten genom lättlästa, färgkodade sammanfattningar om 

produkten, för konsumenten. Sell copys, callouts och mandatory copys beskrivs ovan i 4.3.3.  

4.4 Metodkritik  

Inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet två viktiga kriterier när kvaliteten i en 

studie ska mätas. Forskarna är dock inte eniga i huruvida dessa kriterier är relevanta för en 

kvalitativ studie eller ej. Detta för att reliabilitet och validitet, i stor grad, handlar om mätning 

och inom kvalitativ forskning är inte mätning lika framstående (Bryman, 2011:351-352). 
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Inom kvalitativ forskning eftersträvas dock givetvis faktorer som kan påvisa kvaliteten och 

studiens vetenskaplighet. Detta kan utföras på olika sätt inom den kvalitativa forskningen. 

Guda och Lincoln har myntat begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011:352-353). 

Även LeCompte och Goetz har utformat begrepp för att kunna mäta kvaliteten. I denna studie 

kommer vi utgå från LeCompte och Goetz begrepp  Dessa begrepp är: extern reliabilitet, 

intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet (Bryman, 2011:352).  

Den externa reliabiliteten berör i vilken grad en studie kan replikeras, upprepas. För att en 

studie ska kunna replikeras krävs det att tillvägagångssättet beskrivs på ett mycket noggrant 

sätt. LeCompte och Goetz menar på att detta kriterium är svårt att nå upp till i kvalitativ 

forskning då sociala miljöer inte går att "frysa" (Bryman, 2011:352). En kvalitativ studie 

bygger även på forskarens egen datainsamlingsmetod och tolkningsförmåga. Det som 

forskaren anser är intressant, är det som får utrymme i studien och därför är det svårt att 

replikera en kvalitativ studie. Alla tolkar situationer och ting olika och det finns heller inga 

accepterade tillvägagångssätt för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:368). Kritik 

riktas även mot MCDA som metod eftersom den inte anses vara en anständig analys, utan ett 

utövande i tolkning (Machin & Mayr, 2012:208-209). Då MCDA är en kvalitativ 

analysmetod är vi medvetna om problematiken med replikerbarheten (Machin & Mayr, 

2012:208). Vi är väl medvetna om problematiken med den externa reliabiliteten och strävar 

därför efter att beskriva tillvägagångssättet i analysen på ett tydligt och begripligt sätt. De 

valda analysbegreppen kommer beskrivas på ett mycket precist sätt och även kopplingen till 

teori och metod.  

Intern reliabilitet menar på att alla medlemmar i forskningslaget är överens om hur materialet 

ska tolkas och analyseras (Bryman, 2011:352). Eftersom vi är fler än en är den interna 

reliabiliteten relevant för oss att ta i beaktning. När vi utför analysen i denna studie kommer 

vi alltid att sitta tillsammans. Detta gör vi för att säkerställa att materialet tolkas och 

analyseras på samma sätt och att vi är överens. Vi kommer diskutera analysbegreppen noga 

och utförligt för att säkerställa att vi tolkar de på samma sätt.  

Intern validitet definieras som att forskarens observationer och teoretiska idéer 

överensstämmer (Bryman, 2011:352). De analysbegrepp som används i denna studie för att 

undersöka och analysera Lindahls kvargförpackningar grundar sig i vår metod, MCDA. 

Eftersom vår metod är en vidareutveckling av vår valda teori, CDA, stärks vår interna 

validitet. Då analysbegreppen ligger nära vår valda teori stärks våra resultat och slutsatser. 
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Den externa validiteten berör i vilken utsträckning en studie kan generaliseras till andra 

sociala miljöer. Inom kvalitativ forskning menar LeCompte och Goetz att den externa 

validiteten blir problematisk (Bryman, 2011:352). Vi använder oss av ett begränsat urval och 

därför blir det svårt att kunna generalisera resultatet till andra situationer. Vi kommer enbart 

kunna uttala oss om det valda empiriska materialet i denna studie, då det empiriska materialet 

är litet. Vi studerar enbart Lindahls utformning av kvargförpackningar och kommer inte 

kunna generalisera resultatet till andra varumärken eller kvargförpackningar(Bryman, 

2011:369).   

5. Analys och resultat  

I  följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat som framkommit i vår analys. 

Analysen är tematiskt ordnad utefter de valda analysbegreppen: material, färg och form, 

lexikala val och typografi och ikoner. Alla dessa analysbegrepp utgår från utformningen av 

Lindahls kvargförpackningar. Vi kopplar sedan dessa och drar paralleller till de idéer och 

värderingar om hälsa som vi finner på förpackningarna. 	

5.1 Kvargförpackningarnas utformning 

För att kunna analysera de valda kvargförpackningarna och dess utföranden, har vi valt att se 

till kvargförpackningarnas likheter och skillnader. Det är viktigt att påpeka att dessa figurer 

har markanta skillnader i utformning när det kommer till material och form, men också stora 

likheter när det kommer till färg, lexikala val, typografi och ikoner. Därför är upplägget i 

detta avsnitt att alla tre kvargförpackningar, kommer diskuteras under varje analysbegrepp. I 

bilagor har vi bifogat de kvargförpackningar som denna studie syftar till att analysera, men 

dessa finns även nedan.  
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Figur 1: Lindahls tre kvargförpackningar 
 

5.1.1 Material 

Förpackning 1 och förpackning 2 delar samma material, plast och metall, detta eftersom 

förpackning 1 är en mindre version av förpackning 2 (se Figur 1). De är gjorda av hårdplast, 

är vitmålade och har en tydlig glans, attribut som tillsammans kan associeras till 

budgetmärken och lägre kvalitet. Hade hårdplasten varit målad i en annan färg exempelvis 

pastell eller haft en mattare yta hade en högre kvalitet kommunicerats. Förpackningarna 

använder sig utav en tunn metall som kan liknas vid folie för att kunna försegla 

förpackningarna, folien ger ett tåligt och tätt intryck vilket är viktigt när det kommer till 

försegling av produkter. Förpackning 2, som är större än förpackning 1, har ett lock över 

folieförseglingen, detta lock är gjort av genomskinlig hårdplast. Tack vare att det är 

genomskinligt kan vi fortfarande se folien. Hade folien inte varit där hade vi sett rakt ned i 

förpackningens innehåll vilket hade kunnat inge en känsla av mindre fräschhet. Varför 

förpackning 2 har detta plastlock är för att kunna återförslutas eftersom den innehåller mer av 

varan och har inte syftet att förtäras på en sittning, utan denna ska kunna förseglas och 

förtäras vid ett senare tillfälle. Förpackning 1 är utformad i en storlek som är menad som ett 

mellanmål som förtärs direkt och behöver därför inte kunna återförslutas. Förpackning 2 
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skapar en bättre uppfattning om dess kvalité eftersom plastlocket ger ett seriösare intryck och 

lämnar konsumenten med mer valmöjligheter, produkten går att återförsluta och spara till 

senare tillfälle, till skillnad från förpackning 1.  

Ser vi vidare till förpackning 3 (se Figur 1) så är även denna produkt återförslutningsbar men 

utformad på ett helt annat sätt och med annat material. Förpackning 3 består av kartong och 

plast, där kartongen utgör större delen av kvargförpackningens utformning. Ser vi till 

förpackningens topp och även lock är dessa gjorda i plast. Den första delen av plasten är 

mjuk, tunn och helfärgad i vitt utan några extra attribut eller färger, vilket ger ett någorlunda 

enkelt och billigt intryck. Sedan övergår plasten till en hård kork. Kartongen på denna 

förpackning är också mjuk, tunn och formbar vilket ger indikationer på en produkt med lägre 

kvalitet. Kartong är ett material som kan inge en känsla av kvalitet beroende på dess tjocklek 

och eftersom denna figurs kartong är så pass tunn, faller den inom ramen för lägre kvalitet. 

Däremot inger kartongen en känsla av att vara gjord på återvunnet material eftersom 

förpackningen är så pass tunn och har en matt yta. Trots att valet av material ger intryck av 

lägre kvalitet så kompenserar de för detta genom att indikera förpackningen som hållbar och 

miljövänlig, vilket ger konsumenten ett bättre intryck om förpackningens val av material. 

Konsumenter kan då välja att köpa produkten för de anser sig själva göra ett miljövänligt val 

istället för att se till kvaliteten på förpackningen, som i detta fall anses vara lägre.	

5.1.2 Färg och form  

Alla de tre förpackningarna delar samma grundfärger, svart och vit då själva materialet är vitt 

och innehållsförteckning, samt ett fåtal andra lexikala val är skrivet i svart. De har i övrigt 

varierande utföranden när det kommer till både färg och form, detta för att kunna 

kommunicera flertal olika idéer och samtidigt sammankoppla till samhällets värderingar om 

hälsa. Förpackning 1 (se bilagor) är en helvit produkt vars färger är distribuerade på 

förpackningarnas lexikala val och ikoner. Figuren använder sig av olika nyanser av brun och 

gul, vilket kan associeras till kvargförpackningens smak, vanilj. Den bruna färgen kan ses 

som en metafor för det bruna i vaniljstänger, samtidigt som färgen spelar på en koppling till 

jord och därmed, något naturligt. Bland det vita och bruna kommer nyanserna av gult fram 

och förmedlar en känsla om lyster och en koppling till solsken. Känslan av det naturliga 

förstärks ytterligare genom att kombinera dessa färger eftersom solsken och jord är båda 

naturliga element. Ser vi vidare till figurens form är den liten, kompakt, horisontell och 

cirkelformad burk med hårda kanter. Dessa kännetecken ger förpackningen en känsla av 
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stabilitet och hållbarhet. Förpackningen ses som praktisk att transportera och förvara och 

inger en känsla av att vara ett praktiskt återhämtningsmål. 	

Förpackning 2 (se bilagor) är en helvit förpackning som använder mörka nyanser av blått, 

som i vissa sken även reflekterar i lila, på förpackningens lexikala val och ikoner. Likt 

förpackning 1, kan dessa färger kopplas till kvargens smak, blåbär. Den blåa färgen 

associerar till något som är rent, renande och mjukt. Därmed kan förpackningen 

kommunicera att produkten är ren, med tanke på dess innehåll och idé om att vara naturlig. 

Då Lindahls är måna om idén om en naturlig produkt, förstärks det även i denna figur. 

Färgerna kan även kommunicera att produkten är renande för dig och din kropp, äter du den 

mår du och din kropp bra. Sett till Lindahls kvargsortiment, är denna förpackningsformen den 

största modellen. Figurens form är en horisontell, cirkelformad burk med mjuka och runda 

kanter. Dessa kännetecken inger en känsla av att förpackningen är lite otymplig, men stabil. 

Storleken gör att förpackningen inte är lika smidig att hålla i och transportera. Däremot gör 

dess mjuka kanter att förpackningen är skönare att ha i handen och greppa, jämfört med 

förpackning 1 som ändå är en mindre variant.  	

Förpackning 3 (se bilagor) är en helvit förpackning som använder färgerna röd, rosa och grön 

på förpackningens lexikala val och ikoner. Likt de övriga figurerna kan även dessa färger 

kopplas till kvargförpackningens smak, smultron. Det rosa och röda kan liknas vid själva 

smultronet och det gröna kan liknas vid de gröna blad som finns på smultron eller växterna de 

finns på. Precis som i förpackning 1, använder sig förpackning 3 av ett färgval som vill skapa 

en känsla av naturlighet. Den gröna färgen är en färg som kopplas till växter och naturen, 

vilket vidare kan kopplas till det naturliga. Däremot fungerar färgen röd även som en 

koppling till energi, aktivitet och rörelse. Färgen kan ses som en metafor för röda och 

flammiga kinder, så som vi kan få när vi är fysiskt ansträngda. Detta kan skapa en association 

till att man väljer denna förpackning när man har ansträngt sig fysiskt eftersom 

förpackningens röda färg skapar en igenkänning hos konsumenten. Formen på förpackning 3 

(se bilagor) är en avlång, smal och rak flaska med rundade kanter. En avlång och smal flaska 

ger indikationer på en produkt som associeras med något man kan konsumera ”i farten”. Tack 

vare förpackningens rundade kanter är den behaglig att hålla i och med en flaskliknande form 

framstår den som smidig att ta med. Kombinationen av färg och form på denna förpackning 

gör så att den kan ses som det ultimata mellanmålet och alternativet för dig som är på språng, 

vilket associerar produkten till en aktiv livsstil.  
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Ser vi till de tre kvagförpackningarnas färgval nyttjar alla förpackningar minst tre olika färger 

eller färgnyanser på sina förpackningar. Alla de olika färgerna och nyanserna är mättade och 

klara, vilket i kontrast till förpackningarnas helvita bakgrund gör så att färgerna nästan lyser 

och tenderar då att kommunicera något mer emotionellt och kopplar till starkare känslor hos 

konsumenten. Vi kan exempelvis se att förpackning 2, som har blåbärssmak, har sin text i 

färgerna mörkblå, mörklila, lila och ljusblå. Medan förpackning 3, som har smultronsmak har 

sin text i färgerna rött, grönt och rosa. Kombinationen av dessa färger skapar då en direkt 

association till kvargproduktens specifika smak och skapar även en lekfullhet hos 

förpackningen. Användandet av flera färger tenderar till att kommunicera lekfullhet. 

Lekfullhet är något som kopplas till rörelse eller aktivitet och genom dessa färgval skapar 

Lindahls en association till aktivitet och träning. Vi ser även att Lindahls logga, 

proteinmärkningen och texten "utan tillsatt socker!" är alla utformade i färgen svart, oavsett 

kvargprodukternas smak. Detta är ett aktivt semiotiskt val av producenterna för att få 

mottagaren att direkt se Lindahls logga och produktens främsta egenskaper bland all färg och 

lekfullhet. För att färgerna ska få sticka ut och fånga konsumentens uppmärksamhet och 

blick, använder sin Lindahls av en vit bakgrund. När en neutral, vit och ren bakgrund 

används, får färgerna störst fokus och utrymme vilket förstärker färgernas koppling till något 

emotionellt. Den vita färgen kopplas även renlighet, vilket kan indikera på en produkt som 

består av naturliga ingredienser och även en lättläst förpackning. Lindahls har även gjort ett 

aktivt val i att enbart använda mättade färger och nyanser och inte dämpade färger, eftersom 

de vill skapa en visuell produkt som tilltalar konsumenter och sticker ut. När konsumenten 

går till matbutiken så vill Lindahls att deras produkter är de första konsumenten ser, med 

hjälp av dessa färgval. 

5.1.3 Lexikala val och typografi  

Tillskillnad från ovanstående analysbegrepp kommer majoriteten av denna analys beröra alla 

tre kvargförpackningar enhetligt, detta eftersom deras lexikala val och typografi har stora 

likheter (men även små skillnader). Likheterna ligger i hur alla tre förpackningar använder 

samma font, mellanrum och placering av text. Skillnaderna är texterna om förpackningarnas 

storlekar; en förpackning innehåller 150 gram, en annan 330 milliliter och den sista 500 

gram. I och med storleken på förpackningen, ändras även texterna om protein- och 

fettinnehållet. Proteinhalten benämns i gramform på förpackning 1 och 3 och på förpackning 

2 benämns den i procentform (se bilagor). De främsta lexikala val som skiljer sig på de tre 

olika kvargförpackningarna är att förpackning 1 och förpackning 2 har texten "gjord på 
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svensk mjölk" och inte förpackning 3 (se bilagor). Förpackning 3 har dock texten "naturlig 

återhämtning för dig som tränar" vilket har uteslutits i förpackning 1 och förpackning 2 (se 

bilagor). Därför kommer både kvargförpackningarnas likheter och skillnader i lexikala val 

och typografi, tas upp för analys.   

Om vi ser till de tre kvargförpackningarna finner vi ett lexikalt attribut som genomsyrar alla 

tre. Detta är att all text på kvargförpackningsetiketten använder samma font i olika storlekar 

samt är skrivet i versaler. Lindahls logga, produktnamnet (”KVARG” och 

”DRICKKVARG”), proteinmärkningen, fetthalten och smaken har samma font. All text 

förutom "utan tillsatt socker!", som är skrivet kursivt i gemener, skapar en illusion om något 

som är skrivet för hand. Även om samtliga lexikala attribut följer samma font, finns det 

skillnader i deras utföranden. Ser vi till texten som beskriver smaken på kvargen, 

”vaniljsmak”, ”blåbärssmak” eller ”smultronsmak” är bokstäverna raka med ett fet typsnitt 

som håller ett lätt mellanrum mellan bokstäverna. Samtidigt som texten ”KVARG” och 

”DRICKKVARG” följer samma feta font men har en större teckenstorlek, samt ”luft” i 

bokstäverna. Teckensatserna som används är i kontrast till varandra, jämnt placerade på 

förpackningsetiketten. Även fast designen på fonterna skiljer sig,  använder sig båda texterna 

av bokstäver som är raka och feta, med ett lätt mellanrum mellan bokstäverna. Dessa 

typografiska attribut används för att skapa en känsla om lätthet, vilket speglar innehållet i 

produkten (Ledin & Machin, 2018). Denna typ av designval och fontval använder 

producenter även för att kommunicera en produkt som inte består av artificiella ämnen och 

därmed framstå som en produkt gjord på naturliga ingredienser. Genom att skapa en bild om 

naturliga ingredienser och en känsla om lätthet via font- och designval, lyckas Lindahls 

lexikala val förstärka känslan om ett hälsosamt ätande. All text som är utformat i versaler, 

förutom Lindahls logga, följer en viss färgkod med utgångspunkt i smaken på produkten.  

Som tidigare nämnt så är texten "utan tillsatt socker!" utskriven i svart, i kursiv stil vilket 

kopplas till att den är skriven för hand. Utöver dessa designval har Lindahls även använt sig 

av ett utropstecken i denna text för att här vara extra tydliga med dess uppmaning. Genom ett 

kursivt typsnitt lyckas Lindahls förstärka känslan om lätthet då de kursiva typsnitten 

kommunicerar något mjukt och enkelt. Genom att använda sig av ett typsnitt som ser ut att 

vara skrivet för hand, kan texten framstå som personlig och kopplas till något som är 

handgjort och därmed, naturligt. En handskriven text kan även skapa en idé hos konsumenten 

om att ”utan tillsatt socker” är ett pålitligt påstående.  
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Om vi vidare ser till kvargförpackningarnas förpackningsetiketter så är även de enhetliga i 

det anseendet att alla innehar callouten om proteinhalten och sell copys om den låga 

fetthalten på produkten och texten "utan tillsatt socker!". Callout är, som tidigare nämnt, en 

text som befinner sig i en grafisk form eller ikon med syfte att skapa ett första intryck om 

produktens främsta egenskaper. I detta fall är proteinhalten en callout eftersom den befinner 

sig i en säregen ikon och presenterar en av kvargens främsta egenskaper, sin höga proteinhalt. 

Sell copy syftar till att berätta om produkters fördelar för att locka till konsumtion. Här är 

kvargförpackningarnas information om den låga fetthalten och texten "utan tillsatt socker!" 

sådana eftersom de beskriver hälsofrämjande fördelar med produkten. Idag är folk mer 

hälsomedvetna och vill göra mer hälsofrämjande val. Att inneha budskap som dessa, explicit 

och tydligt, på kvargförpackningarna leder med största sannolikhet till en ökning i 

konsumtion. Här kan vi se att Lindahls har detta i åtanke när de utformar sina visuella och 

semiotiska resurser, för att öka försäljningen. Burton et al. (2003:21) har tydliggjort detta via 

sin studie där de påvisar hur förpackningar som har dessa explicita budskap, konsumeras i 

större utsträckning eftersom konsumenter lockas då de anser sig själva göra ett hälsosammare 

val.  

Ser vi till de tre kvargförpackningarnas mandatory copy finns det inte mycket som är 

anmärkningsvärt. Eftersom det råder tydliga lagar och regler gällande livsmedelsvarors 

innehållsförteckning samt utskrivande av ingredienser, måste denna information finnas på 

baksidan av produkten. Jones (2014) studie påvisar att producenter skriver ut missledande 

eller fel information om sin produkt, i hopp om att sälja. De väljer att skriva ut de 

hälsofrämjande fördelarna med produkten, trots att produkten kanske innehåller mindre 

hälsofrämjande ingredienser. Lindahls gör även detta genom att skriva ut vissa 

näringsinnehåll, eftersom de anses gynna och förstärka förpackningens intryck som hälsosam. 

Dessa är, som tidigare nämnt, proteininnehållet samt fetthalten. Däremot kan vi också se att 

de har valt att skriva ut "utan tillsatt socker!", istället för den text som visas på deras 

mandatory copy, nämligen "innehåller sötningsmedel" och “aspartam”. Även om produkten 

innehåller specifikt sötningsmedel och Lindahls skriver ut sockerinnehållet på 

förpackningsetiketten, väljer de att använda sig av andra ord. Detta kan ses som ett strategiskt 

val av Lindahls för att konsumenten inte ska få en negativ uppfattning om att produkten 

innehåller "onaturliga" ämnen eller att produkten ska ses som “konstgjord”. Sötningsmedel 

och aspartam är ingredienser som varit debatterat i flertal år, där forskare och experter länge 

diskuterat huruvida dessa ämnen är skadliga för oss eller inte. Då dessa ämnen inte är 



	 	 	
	

	 	 	
	

32	

framställda på ett naturligt sätt, spekulerades de i om dessa var farligt för våra kroppar. 

Sötningsmedel blev ett ämne som kopplades till högt blodtryck, cancer eller viktuppgång. 

Idag visar dock forskning på att dessa ämnen inte har någon skadlig inverkan på våra kroppar 

(Topphälsa, 2017).  Eftersom sötningsmedel och aspartam än idag är en någorlunda ifrågasatt 

ingrediens ur ett hälsoperspektiv, väljer Lindahls att skriva ut informationen “utan tillsatt 

socker!” vilket lätt kan vilseleda konsumenter och skapa en bild om att kvargprodukterna ses 

som naturliga.  

Beträffande de skillnader av lexikala val som finns mellan figurerna, har som tidigare nämnt 

förpackning 1 och förpackning 2 (se bilagor) ett lexikalt val som kommer i uttryck som 

"gjord på svensk mjölk". Likt texten som talar om innehållet av socker, är även detta en så 

kallad sell copy. Med denna text menar Lindahls på att svensk mjölk är ett fördelaktig aspekt 

med produkten. Lindahls nyttjande av texten "gjord på svensk mjölk" blir till en fördel 

eftersom när livsmedelsvaror är producerade i Sverige så ses det som lokala, vilket vidare 

kopplas till närodlat som vidare kan ge sken av att vara ekologisk. Konsumenten vet att 

transportsträckan blir kortare och att vi har en bra djurhållning i Sverige. Genom detta 

lexikala val lyckas förpackning 1 och förpackning 2 ge intryck av en ekologisk produkt och 

ekologiska livsmedel brukar ofta kopplas till hälsosam mat och hälsosamt ätande. Idag är 

konsumenter mer måna om att göra miljövänliga val och detta kan vara en bidragande faktor 

till varför Lindahls är marknadsledande. Lindahls använder sig även av illustrationen av den 

svenska flaggan i kombination med denna text för att visuellt koppla det till det svenska och 

nationella som signalerar något bättre och familjärt.  

I förpackning 3 (se bilagor) så finns inte ovanstående lexikala val. Däremot kan vi ta del av 

en annan sell copy som förpackning 1 eller förpackning 2 inte nyttjar, denna kommer i 

uttryck som "naturlig återhämtning för dig som tränar.". Texten förmedlar två stycken 

positiva fördelar med förpackning 3 för att uppmana till konsumtion. Den första fördelen är 

att det är en naturlig återhämtning, vilket vi tolkar på två sätt. Den första tolkningen om 

"naturlig återhämtning" är att kvarg, som är gjort på mjölk, anses som "naturligt" för våra 

kroppar då mjölk innehåller kalcium och kalcium anses viktigt för att bibehålla ett starkt 

skelett. Att denna "naturliga" faktor stärker bilden om att Lindahls är både hälsosamt och 

nyckeln till bra återhämtning för kroppen.  

Det är anmärkningsvärt att Lindahls använder sig av ordet “naturlig” i denna kontext. Detta 

eftersom ordet “naturlig” inte går att definiera i samband med träning, återhämtning eller 
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hälsa. Vad är naturlig återhämtning respektive onaturlig återhämtning, enligt Lindahls? Är 

det onaturliga produkter som är gjorda av konstgjorda substanser, exempelvis proteinpulver 

eller anabola steroider, och är “naturliga” produkter gjorda av färska råvaror, exempelvis 

mjölk? Att nyttja ordet “naturlig” som ett hälsofrämjande begrepp, anser vi vara ett intressant 

och märkligt val, detta då det inte finns en enhetlig uppfattning om begreppet. Den andra 

tolkningen om "naturlig återhämtning" är att texten kommunicerar att Lindahls kvarg är det 

självklara (naturliga) valet. Den andra fördelen är att kvargprodukten uttalar sig som 

utformad för de som tränar. Texten uppmanar därmed till konsumtion till de människor som 

utför aktiviteter, sporter eller tränar eftersom förpackningen explicit skriver "för dig som 

tränar.". Vi kan se att Lindahls har valt att använda sig av ett punkttecken i denna text. Detta 

för att skapa extra betoning på det som sägs och för att inte inge några oklarheter om vilken 

den tänkta målgruppen är. Med utgångspunkt i teorin, så är texten "naturlig återhämtning för 

dig som tränar" ett tydligt exempel på vilka som utesluts (Machin & Mayr, 2012:9). Orden 

"för dig som tränar." riktar sig de personer som ser sig själva som fysiskt aktiva medan de 

personer som inte gör det, saknar igenkänning till orden och utesluts i detta sammanhang. Här 

kan vi tydligt se hur lexikala val i samband med ikoner och bilder, riktar sig till en specifik 

målgrupp.   

5.1.4 Ikoner  

Alla tre kvargförpackningar använder sig av liknande, om inte samma typer av ikoner. Därför 

likt ovanstående avsnitt, kommer de tre olika kvargförpackningarna att analyseras enhetligt. 

Som tidigare nämnt i studien använder kvargförpackningarna sig av abstrakta mönster eller 

ikoner för att denotera och konnotera. De ikoner som vi har funnit på alla de tre olika 

förpackningarna och som vi kommer att analyserar är proteinmärkningen, silhuetter av 

människor i rörelse och attribut som liknas vid blommor och löv.  

 



	 	 	
	

	 	 	
	

34	

Figur 2: Lindahls proteinmärkning 

Den första ikonen vi kan se på alla förpackningarna är Lindahls proteinmärkning (se Figur 2). 

Utformningen på proteinmärkningen är densamma på alla tre förpackningar. Det är en svart, 

ovalformad ikon med en svart och vit rand längst ut, som i vit text beskriver proteinhalten i 

samtliga förpackningar. På förpackning 1 och förpackning 2 (se Figur 2) är märkningen 

placerad uppe i det vänstra hörnet i samband med silhuetten av en människa i rörelse. På 

förpackning 3 (se Figur 2) är märkningen placerad i mitten, till höger, men även denna är i 

samband med silhuetten av en människa i rörelse. Så som denna märkning är utformad och 

utplacerad, kan den lätt associeras med officiella livsmedelsmärkningar som exempelvis 

Fairtrade, KRAV-märkt eller nyckelhålsmärkt (se Figur 3 och Figur 4). Proteinmärkningens 

utformning inger då en känsla av legitimitet och konnoterar en officiell märkning. Utifrån ett 

kritiskt angreppssätt, kan vi se hur denna typ av ikon försöker skapa en mening om officiell 

märkning utifrån upphovsmannens val och ramar.  

								  

Figur 3:                                                                           Figur 4:	

Pågen Äntligen! med nyckelhålsmärkning                    Lindahls 150 gram, proteinmärkning 

Den andra ikonen som kommer tas upp för analys är silhuetterna av människor i rörelse (se 

Figur 5). Förpackning 1 använder två silhuetter av människor, siluetten till höger visar en 

person som står i kastposition och denoterar kulstötning. Till vänster är det även en siluett av 

en människa som hoppar och intar landningsposition, detta denoterar längdhopp. På 

förpackning 2 används även två silhuetter, siluetten till höger är en person som denoterar 

löpning och den till vänster är en person som ser ut att vara i luften och håller en boll ovanför 

huvudet, detta denoterar bollsport. Slutligen, så kan vi se att förpackning 3 använder sig av en 

siluett på en människa vars händer är formade som boxningshandskar och står i 

sparringposition, detta denoterar boxning. Ser vi till de tre figurernas olika silhuetter, finner 

vi ett tydligt genomgående tema. Detta är att alla människor är aktiva, i rörelse eller utför en 

viss typ av fysisk aktivitet, genom dessa olika silhuetter av människor i rörelse konnoteras 
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träning och en hälsosam livsstil. Lindahls gör ett metodiskt val genom att använda dessa 

silhuetter på kvargförpackningarna då produkten och dess innehåll menar att konnotera just 

träning och hälsosamt ätande. Studerar vi silhuetterna kan vi se att de denoterar människor 

men att de konnoterar något mer. Lindahls hade kunnat använda silhuetter av människor som 

står rakt upp och ned, men har valt att använda silhuetter i rörelse för att kunna kommunicera 

idéer om träning, rörelse och koppla produkten till hälsa, därmed hälsosamt ätande.   

Figur 5: Silhuetter av människor i rörelse på Lindahls kvargförpackningar 

Lindahls har även gjort ett semiotiskt val i att använda sig av silhuetter och inte fotografier, 

för att skapa bilder av människor. Detta har resulterat i att ikonerna av människorna inger ett 

könsneutralt intryck, då det är svårare att urskilja kön på silhuetter än bilder. Genom att 

fokusera på enbart färg och form, istället för fotografier, i utformningen av siluetterna så 

utesluts ingen. Silhuetterna visar på en variation i fysisk aktivitet men också på fysisk 

kroppsform. Fysiska attribut, som hårlängd, varierar men det är inget som kan definiera kön 

på silhuetterna. Även fast vissa silhuetter har långt hår eller hästsvans avgör det inte könet, 

dock kan vi se att i förpackning 1 och 2 (se Figur 5) finns det en silhuett med kort hår och en 

silhuett med långt hår och genom detta kan vi se en variation. Detta tolkas som att Lindahls 

förpackningar använder dessa ikoner för att inte riktas till enbart kvinna, man eller icke-binär 

etc. utan till alla. 

Den tredje och sista ikonen som analyseras är de abstrakta attribut som denoterar blommor 

och löv (se Figur 6). Det finns en stor variation i blommorna och lövens utseende. Vi kan inte 

specifikt urskilja vilken blomsort eller träd löven kommer ifrån. Däremot kan vi utifrån 

formen på dessa abstrakta attribut anta att dessa är björklöv, asklöv, maskrosor, 

smörblommor, lönnlöv och kaveldun. Vid en första anblick kan dessa löv och blommor ses 
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som en utfyllnad till silhuetterna. Att istället för att ha en vit och “tråkig” bakgrund, lägger 

Lindahls till dessa attribut som en enkel utsmyckning. Vi kan dock se att dessa blommor och 

löv spelar en större roll när det kommer till utformningen av förpackningarna och de idéer 

och värderingar de vill kommunicera. Genom att inkludera dessa attribut skapas en känsla av 

naturlighet då bilder av växter och blommor konnoterar natur och därmed, det naturliga. 

Vilket kan förstärka Lindahls bild om att produkten och dess innehåll framstår som naturligt. 

Att dessa ikoner är placerade bakom silhuetterna av människor är också av stor vikt. 

Växternas placering är motiverad för att kunna framhäva silhuetterna samtidigt som dessa två 

attribut ska kunna sammankopplas, för att vidare kunna kommunicera en viss idé om hälsa. 

Detta då silhuetterna av människorna främst konnoterar träning och växterna konnoterar 

naturlighet, kan dessa i kombination ses som ännu ett uttryck för att Lindahls kvarg är en 

naturlig och självklar produkt för de som tränar. 

Figur 6: Abstrakta attribut av blommor och löv på Lindahls kvargförpackningar 

6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi resultaten från analysen på ett mer djupgående sätt. Vi diskuterar 

resultatens relevans i förhållande till tidigare forskning och teori. Slutsats och diskussion 

besvarar även de valda frågeställningarna. Till sist diskuterar vi möjliga vidare studier inom 

detta fält. 	

Vår första frågeställning är; vilka olika ikoner, färger och lexikala val används för att 

kommunicera Lindahls kvarg som en hälsosam produkt? Resultaten visar att de ikoner vi kan 

ta del av på alla förpackningarna är proteinmärkningen, silhuetterna av människor i rörelse 

och de abstrakta attribut som denoterar blommor och löv.  
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Alla de olika ikonerna lyckas kommunicera Lindahls som en hälsosam produkt på diverse 

sätt. Det är genom silhuetter av människor i rörelse en direkt koppling till träning, motion 

eller sport skapas. Träning, motion och sport är något som associeras till hälsa, associationer 

som är socialt konstruerad av samhället (Machin & Mayr, 2012:10). Dessa silhuetter hjälper 

konsumenter att skapa en direkt anknytning till sport och hälsa, när de ser Lindahls 

kvargförpackningar. Det är genom kopplingen till naturen, de attribut som denoterar 

blommor och löv, som kvargförpackningarnas innehåll associeras som ”naturligt”. En 

association som kan få konsumenter att se Lindahls kvarg som bra för kroppen, och därmed 

hälsosam. Tillslut genom att betona proteininnehållet, en av produktens mest hälsofrämjande 

fördelar, förstärks bilden av Lindahls kvarg som en hälsosam produkt.  

Färgvalen på kvargförpackningarna skiljer sig utifrån den smak respektive förpackning har. 

De varierande färgerna hjälper Lindahls kvargförpackningar att kommunicera olika idéer 

utifrån olika färgkombinationer. Genom att använda färgvalen brunt, gult, grönt och blått, 

kommuniceras idéen om att innehållet i kvargförpackningarna, är naturligt. Likt ikonerna 

som denoterar blommor och löv, associeras dessa färger till naturens element. Genom att 

använda färgerna rosa och rött vilket kopplas till energi och aktivitet, kommunicerar dessa 

färger idéen om att produkten associeras till motion, sport och därmed, hälsa.  

De lexikala val vi kan se på förpackningarna är deras callouts, sell copys och mandatory 

copy. Alla de tre figurerna har en gemensam callout om produktens proteinhalter. Deras 

gemensamma sell copys är den som beskriver den låga fetthalten på produkterna och texten 

“utan tillsatt socker!”. Dessa lexikala används för att explicit förtydliga kvargens 

hälsofrämjande egenskaper. Förpackning 1 och förpackning 2 har en sell copy som 

framkommer i texten ”gjord på svensk mjölk”, en text som syftar att associera Lindahls kvarg 

till att vara närproducerad, ekologisk och spela på det nationella. Produkten får en familjär 

stämpel som gör att konsumenter dras till det marknadsledande varumärket. Förpackning 3 

använder inte denna sell copy, utan har en säregen sell copy som kommer i uttryck som 

“naturlig återhämtning för dig som tränar.” Detta lexikala val skriver explicit ut att produkten 

riktar sig till de som tränar, vilket återigen, avspeglar kvargförpackningarnas fokus på träning 

som en hälsoaspekt. Lindahls mångfaldiga semiotiska val lyckas även här kommunicera deras 

kvarg som en hälsosam produkt genom att fokusera på den naturliga aspekten och 

träningsaspekten. 	



	 	 	
	

	 	 	
	

38	

Frågeställning två handlar om vilken form och materialitet förpackningarna har och hur de 

kan användas för att kommunicera Lindahls kvarg som en hälsosam produkt. Resultaten visar 

att de material kvargförpackningarna består av är kartong, plast och/eller metall. 

Kvargförpackningarnas former och material hjälper till att kommunicera produktens kvalitet, 

stabilitet och funktionalitet. Varken kvalitet, stabilitet eller funktionalitet är explicita attribut 

som kommunicerar en hälsosam produkt. Esbjerg och Bech-Larsens (2009:414) studie visar 

att med hjälp av form kan producenter förmedla information om en produkts kvalitet. Kvalitet 

är ett attribut som kan avspegla huruvida en produkt är “bra” för konsumenten eller inte. 

Hård, vit plast som förpackning 1 och 2 använder sig av, ger intryck om en budgetvara och 

därmed lägre kvalitet. Förpackning 3 använder sig av mjuk, återvunnen kartong som också 

ger intryck om lägre kvalitet, men som kompenseras då materialet ger en indikation på att 

förpackningen är hållbar och miljövänlig.  

Ser vi till formerna på förpackning 1 och förpackning 2 är båda kompakta, cirkelformade 

burkar i olika storlekar, som inger en känsla av stabilitet. Formen på förpackning 3, en avlång 

flaska, ger indikationer på en produkt som associeras till något man kan konsumera i farten. 

Formen på kvargförpackningarna speglar inte ett hälsosamt ätande mer än att förpackning 3 

spelar på attributet om att den är enkel att ha med sig och kan därmed förtäras på språng. 

Analysen visar att kvargförpackningarnas val av material och form kommunicerar Lindahls 

kvarg som en praktisk budgetvara. Trots att kvargförpackningarna ger intryck om låg kvalitet, 

är Lindahls marknadsledande. Att enbart se till dess material, inges en känsla om låg kvalitet 

men det är i kombination med de övriga semiotiska resurserna, som tas upp nedan, som 

produkten uppnår en hög kvalitet. Lindahls val av former och materialitet på 

kvargförpackningarna används inte för att kommunicera produkten som hälsosam, utan för att 

kommunicera produktens kvalitet, stabilitet och funktionalitet.  	

Den tredje och sista frågeställning lyder; hur kombineras semiotiska resurser samt form och 

materialitet för att kommunicera hälsa? Genom att Lindahls använder sig av de lexikala valen 

“för dig som tränar.”, “utan tillsatt socker!“ och proteinmärkningen i kombination med 

silhuetter av människor i rörelse på kvargförpackningarna, skapar de en idé om att produkten 

riktar sig till de människor som är fysiskt aktiva, tränar eller utför sporter. Fysisk aktivitet, 

träning och sport är exempel på idéer om hälsa som är socialt konstruerade av samhället. 

Denna kombination är ett tydligt exempel på hur semiotiska resurser används för att kunna 

skapa ett underliggande budskap. Ett budskap om vilka konsumenter som får ta del av 

produkten men också de konsumenter som utesluts (Machin & Mayr 2012:11). En person 
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som tränar och är mån om sin hälsa vill med största sannolikhet få i sig ämnen som gynnar 

kroppen. Med hjälp av proteinmärkningen och “utan tillsatt socker!” framkommer det tydligt 

att Lindahls kvarg inte innehåller något onödigt socker men mycket protein, egenskaper en 

aktiv person letar efter i en hälsofrämjande produkt. Med dessa semiotiska val ses Lindahls 

som en produkt och ett varumärke som riktar sig till den aktiva personen. Detta kan tilltala 

den mindre aktiva personen till att bli mer aktiv för att hen ska kunna bli en del av Lindahls 

målgrupp och ta del av produkten. Det kan även tilltala den mindre aktiva personen till att tro 

att äter hen produkten, leder det till en mer aktiv livsstil. Som Bailey (2017) beskriver i sin 

studie använder producenter hälsoargument eller hälsoattribut för att lyckas övertyga 

konsumenter till att välja deras specifika produkt före andra märken. Lindahls kombinerar 

dessa semiotiska resurser för att konsumenter ska välja deras kvarg före exempelvis 

Skånemejerier eller Arlas kvarg. 	

Om vi ser vidare till alla tre kvargförpackningarna, kombinerar de attribut som liknar vid 

blommor och löv, färger och lexikala val som speglar Lindahls idéer om det naturliga och 

naturlighet. Förpackning 1 och förpackning 2 kombinerar “gjord på svensk mjölk”, färgerna 

gul, brun, blå och attributen som liknar vid blommor och löv. Genom att använda färger, 

blommor och löv som avspeglar element i naturen och texten “gjord på svensk mjölk” som 

spelar på något ekologiskt, miljövänligt och därmed naturligt, skapas en tydlig bild av 

Lindahls idé om en produkt med naturligt innehåll. Förpackning 3 kombinerar “naturlig 

återhämtning”, färgen grön, de attribut som liknar vid blommor och löv och silhuetten av en 

människa i rörelse. Figuren lyckas skapa två olika idéer om “naturlig återhämtning”. Den 

första idéen som Lindahls skapar är att produkten har ett naturligt innehåll genom att 

kombinera ordet “naturligt” med färgen grön och de attribut som liknas vid blommor då de 

avspeglar naturen. Den andra idéen som skapas är att produkten är det naturliga (och 

självklara) valet när det kommer till att välja återhämtningsmål. Denna idé skapas genom att 

kombinera texten “naturlig återhämtning” med silhuetten av en människa i rörelse, att 

Lindahls kvarg är en produkt som naturligtvis ska förtäras i samband med träning. Eftersom 

vi idag utsätts för normer om att leva hälsosamt där individen ska ta ansvar för sina mat- och 

kostval, använder Lindahls detta genom att associera sin produkt som ett självklart matval till 

träning. Kvargförpackningarnas egenskaper och idéer passar in i den aktiva livsstilen och det 

hälsosamma levandet. Precis som Chrysochou (2010) påvisar i sin studie så har designen på 

förpackningarna en avgörande roll för att förpackningar ska kunna marknadsföras som 

“hälsosamma” produkter. Lindahls är ett tydligt exempel på detta då deras utformning av 
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kvargförpackningarna lyckas kommunicera något hälsosamt, tack vare dess semiotiska 

resurser.  

Förpackning 3 lyckas vidare kommunicera ännu en idé genom att kombinera det lexikala 

valet “naturlig återhämtning för dig som tränar”, silhuetten av en människa i rörelse och 

kvargförpackningens form. Denna idé framträder som att Lindahls kvarg lämpar sig för de 

som tränar och är på språng. Genom att utforma förpackning 3 som en slank flaska i 

kombination med silhuetten av den aktiva människan och texten “naturlig återhämtning för 

dig som tränar” ser konsumenten en förpackning som är enkel att transportera, samtidigt som 

den uppmuntrar till träning. Förpackning 1 kan även med hjälp av sin storlek och form i 

kombination med proteinmärkningen, skapa en idé om att den specifika kvargförpackningen 

förser konsumenten med en lämplig mängd av innehållet. En idé som kan kopplas till att 

denna kvargförpackning och återhämtningsmål, förser konsumenten med en hälsosam mängd 

av protein. I förpackning 2 kan vi inte se att material eller form har haft någon inverkan på 

huruvida kvargförpackningen anses som hälsosam eller inte. Om vi ser till alla de tre 

analyserade figurerna, kan vi konstatera att materialitet, på egen hand eller i kombination 

med övriga semiotiska resurser, inte har någon som helst inverkan på hur Lindahls 

kommuniceras som en hälsosam produkt eller ett hälsosamt ätande. 	

Som vi redovisar ovan kan vi se att Lindahls väljer att kombinera specifika semiotiska 

resurser och former för att skapa särskilda idéer. Som Mayes (2014) studie visar så kan 

förpackningar och deras etiketter utformas som en kaotisk blandning av information om hälsa 

och näring för att potentiellt vilseleda konsumenter. När Lindahls kombinerar alla olika 

element, som silhuetter av människor i rörelse, lexikala val som både associerar och 

uppmuntrar till träning, användning av färgkombinationer som speglar det naturliga och 

utformning av förpackningar som är lätta att transportera, kan alla dessa element lätt vilseleda 

konsumenten till att tro att Lindahls kvarg är ett självklart hälsosamt livsmedel. Med 

utgångspunkt i den kritiska teorin kan vi se att utifrån kvargförpackningarnas semiotiska 

resurser och former, får konsumenterna en social världsbild om att Lindahls kvarg är ett 

hälsosamt livsmedel, vilket leder till den sociala handlingen, konsumenterna köper Lindahls 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12,13). Då det idag cirkulerar flertalet olika idéer om 

vad som är hälsosamt på diverse medier, samtidigt som människors jakt på hälsa och 

välmående är större än någonsin, så ses Lindahls kvargförpackningar som ett svar till 

samhället. Vår verklighet bygger på sociala processer och våra tidigare erfarenheter och den 

kunskap vi besitter om Lindahls kvarg bygger på detta (Ibid.). När träningsexperter och 
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dietister gick ut i media och talade om kvargens höga proteinhalt, så ökade konsumtionen och 

försäljningssiffrorna enormt. Medier är idag något vi är konstant exponerade för och det som 

sägs i medierna blir då något vi lyssnar på. Vår uppfattning om Lindahls kvarg blir positiv 

när medierna målar upp produkten som positiv och hälsofrämjande. Lindahls utformar deras 

förpackningar till att associeras till en aktiv livsstil genom de noggrant utvalda semiotiska 

resurserna. Konsumenter gör kost- och matval med en förhoppning om att detta kan leda till 

välbefinnande, men ser vi till dessa budskap som finns på de olika kvargförpackningarna kan 

de även inge en känsla av stress, skuld eller ångest. Även om Lindahls kvargförpackningar 

kommunicerar hälsosamt ätande, kan de också ses som en uppmaning till träningshets. Via de 

semiotiska valen Lindahls har gjort på deras kvargförpackningar, kan vi se att vissa uppmanar 

och riktar sig till de som är på språng. De använder även explicita budskap på 

förpackningarna som lyder “naturlig återhämtning” och “för dig som tränar”, och via dessa 

val kan konsumenten uppleva en slags träningshets som kan skapa oro, stress och ångest.    

Utifrån Lindahls utformning av kvargförpackningarna anser konsumenten sig göra ett 

hälsosamt val. Lindahls lyckas kommunicera hälsosamt ätande, genom användningen och 

kombinationen av sina semiotiska resurser och former. Analysen visar att Lindahls skapar 

olika idéer genom olika kombinationer av dessa på kvargförpackningarna. Idéer om att 

Lindahls kvarg; riktar sig till de som är fysiskt aktiva, har naturligt innehåll, förser en 

hälsosam mängd av innehåll, är det självklara valet för konsumenter, passar konsumenter som 

är aktiva eller på språng och är en produkt av hög kvalitet. Olika idéer skapas av de olika 

kombinationerna men alla grundar sig i samma värdering, hälsosamt ätande. 

	

6.1 Vidare studier 

För att kunna vidare studera dessa forskningsfält kan en kvantitativ inriktning tas. 

Anledningen till detta är för att kunna uttala sig om hur alla varumärken som säljer kvarg, 

utformar sina kvargförpackningar för att kunna kommunicerar hälsosamt ätande. För att 

kunna uttala oss om alla varumärken, måste resultatet kunna generaliseras och det görs 

genom en kvantitativ studie (Bryman, 2011:168). Detta är inte möjligt i denna studie då den 

är av kvalitativ art och vi inte kan generalisera resultaten till andra situationer än denna. 	

I denna studie har vi inte tagit hänsyn till konsumenternas (mottagarnas) perspektiv. Vi ser 

inte till hur konsumenterna tar till sig kvargförpackningarna, utan enbart hur Lindahls väljer 

att marknadsföra sig som en hälsosam produkt. Detta kan anses vara en svaghet att studien 

inte ser till denna aspekt då Lindahls är marknadsledande inom kvargen. Det vore av intresse 
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att se varför konsumenter väljer Lindahls kvarg före andra varumärken och hur de uppfattar 

Lindahls kvargförpackningar. För att ta del av konsumenternas perspektiv, skulle en 

enkätundersökning lämpa sig. Detta för att enkäter är en kvantitativ metod som kan 

generaliseras (Bryman, 2011:227). För att vi ska kunna uttala oss om konsumenterna i stort, 

behövs en kvantitativ metod utföras.	

Sett till de tidigare studier vi tagit del av i denna studie, har forskning om food packaging 

fokuserat på enskilda aspekter av förpackningar i deras analyser. I denna studie ser vi till alla 

aspekter på förpackningarna, vilket bör göras i större utsträckning. Genom att se till alla 

aspekter, får vi en helhetsbild av produkten, vilket inte går när enbart enskilda aspekter 

analyseras. I vidare studier om food packaging vore det därför intressant att se fler studier om 

food packaging beröra och analysera förpackningars alla aspekter, och inte enbart fokusera på 

en enskild aspekt. Resultaten kan då visa på att alla analyserade aspekter tillsammans, skapar 

en annan idé, än om vi enbart ser till en aspekt.



Sammanfattning  

Idag cirkulerar många olika idéer om vad som är hälsosamt ätande, vad vi betraktar som olika 

hälsodiskurser, på diverse medier. Betydelsen av att välja hälsosam mat betonas mer och mer 

i vardagen, samtidigt som människors jakt på välmående och hälsa är större än någonsin. 

Många varumärken utnyttjar detta faktum när de vill sälja en produkt och förmedla ett visst 

budskap. För att kunna lyckas med detta, vänder sig många producenter till själva 

utformandet av produktförpackningar. Matförpackningar finns runt omkring oss i vår vardag 

och de spelar en viktig roll i hur vi väljer att konsumera. Forskning om matförpackningar 

(food packaging) är omfattande men det finns begränsningar i forskning om 

matförpackningar i kombination med hälsodiskurser.   

 

En av de större hälsotrenderna som cirkulerar idag är livsmedlet kvarg. Utifrån detta har vi 

valt att fokusera på Lindahls kvargprodukter, eftersom Lindahls har varit marknadsledande 

inom kvarg på den svenska marknaden sedan 2014. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilka värderingar och idéer om hälsa som kommuniceras via Lindahls kvargförpackningar. 

Studien undersöker Lindahls val av ikoner, färger, lexikala val, form och materialitet på 

kvargförpackningarna ur ett kritiskt perspektiv, med diskursteori som teoretisk utgångspunkt. 

 

Analysen utgörs av en multimodal kritisk diskursanalys för att se vilka idéer och värderingar 

om hälsa som Lindahls kvargförpackningar kommunicerar. Resultatet visar på att Lindahls 

val av semiotiska resurser och former på kvargförpackningarna, har fungerat som verktyg för 

att kommunicera hälsa och ett hälsosamt ätande. Däremot kan vi se att 

kvargförpackningarnas val av material, inte har varit ett avgörande verktyg för att 

kommunicera detta. Vidare visar resultatet att Lindahls olika kombinationer av ikoner, 

lexikala val, färger och former på kvargförpackningar har skapat flertal idéer om naturlighet 

och träning, vilket avspeglar hälsa och ett hälsosamt ätande. Genom att använda attribut som 

liknar vid blommor och löv, färger som associeras till naturens element och lexikala val som 

framhäver egenskaper såsom närproduktion och inga tillsatta ämnen, kommunicerar dessa 

Lindahls kvarg som en produkt med naturligt innehåll. Genom att använda silhuetter av 

människor i rörelse, färger som associeras till fysisk aktivitet och lexikala val som betonar att 

produkten riktar sig till de som tränar, kommunicerar dessa Lindahls kvarg som en produkt 

med fokus på träning. Genom proteinmärkningen betonas produktens mest hälsofrämjande 

egenskap vilket kommunicerar produkten som nyttig och bra för kroppen. Dessa olika 
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semiotiska resurser och kombinationer skapar flera olika idéer om hälsa. Genom att framhäva 

produkten som naturlig, träningsanpassad och hälsofrämjande lyckas Lindahls 

kvargförpackningar kommunicera hälsa och hälsosamt ätande. 
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Bilagor 

	

(Förpackning 1, http://lindahlskvarg.se/produkter/proteinprodukter/kvarg/) 

	

(Förpackning 2, http://lindahlskvarg.se/produkter/proteinprodukter/kvarg/) 
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(Förpackning 3, http://lindahlskvarg.se/produkter/proteinprodukter/kvarg/) 
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