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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att förstå hur designen av en produkts förpackning kan bidra till 

konstruktionen av ett varumärkes identitet. För att förstå hur typografi, färg, form och 

relaterat bildmaterial multimodalt tillskriver olika värden för respektive varumärke, använder 

vi socialsemiotiken för att plocka isär dessa element, för att sen sätta ihop dem multimodalt 

för att förstå hur de tillsammans tillskriver olika värden. Vi använder teorier och forskningar 

kring varumärkesuppbyggnad eller “branding”, för att förstår hur olika element och visuella 

gestaltningar bidrar till varumärkets identitet. 

!
Nyckelord: fallstudie, varumärkesidentitet, branding, socialsemiotik, förpackning, 

bildmaterial, typografi, färg, form.  
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1. Inledning 
Du kan stampa på en Coca-Cola burk, men det är bara burken du förstör, inte Coca-Cola som 

varumärke. Det vi försöker säga är att varumärken existerar, men inte fysiskt, varumärken är 

resurser med immateriella värden (Thellefsen & Sørensen, 2009, 379). De immateriella 

värden som ett varumärke tillskrivs via sin produkt, är bakgrunden till denna studie. Vi vill ta 

reda på hur designen av en produkts förpackning kan bidra till konstruktionen av ett 

varumärkes identitet, för att förstå processen hur företag går till väga när de använder sig av 

olika visuella element för att tillskriva sina produkter vissa immateriella värden. Designval 

kan tillskriva betydelsepotentialer till varumärket och därmed får oss att anta eller föreställa 

oss hur produkten smakar, eller vilka som kan tänka sig använda produkten enbart utifrån dess 

design. Vi ska analysera två producenter av energidrycker, Monster Energy och Red Bull. Vi 

ska ta reda på hur deras förpackningar kan bidra till konstruktionen av respektive företags 

varumärkesidentitet genom att analysera hur respektive varumärke använder typografi, färg 

och form på sin originalförpackning.  

För att få en ytterligare dimension i studien ska vi analysera bildmaterial från Monster 

Energy och Red Bull med hjälp av socialsemiotikens verktyg, där gestaltas förpackningarna 

tillsammans med sponsrade atleter från respektive företag i olika kontexter. Det som vi 

kommer analysera i bildmaterialet är bland annat kroppsspråk, objekt, kontext och 

photogenia, för att förstå vad bilderna konnoterar för värden och sen hur de tillsammans med 

förpackningen tillskriver immateriella värden till respektive företag. 

Ett vanligt uttryck för att “bygga ett varumärke” är branding. (Nilson, 2000, 17). 

Branding går ut på att bygga upp ett varumärke så det blir ett slagkraftigt verktyg för att locka 

till sig kunder och därmed öka försäljningen. Ett varumärke är någonting immateriellt, en 

symbol som laddas med immateriella värden som ska gestalta företaget eller organisationen 

(Heide, 2005, 168f). I dagens samhälle är det svårt att sticka ut i det myller av varumärken 

och produkter som trängs i butikens varuhyllor. För att lyckas med just det, att sticka ut ur 

detta myller, måste produkten fånga konsumentens uppmärksamhet och få kunden att välja 

varumärkets produkt. För att konsumenten ska attraheras av en specifik produkt ska 

varumärket ha värden som är associerade med den konsumentens ideologi, kultur eller 

intressen (Heide, 2005).  
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1.1 Bakgrund  
För att få en bättre uppfattning om analysmaterialet har vi inkluderat information från 

respektive företags hemsida där de presenterar företaget, produkten och sponsrade atleter. 

Denna information kommer inte ha någon betydelse i analysredovisningen utan finns där i 

huvudsak för att få en bra grund och en någorlunda uppfattning om materialet från just 

Monster Energy och Red Bull. Vi kommer att återkoppla till bakgrunden i avsnittet för 

diskussion och slutsats. 

1.1.1 Monster Energy 
För att få en bakgrund av Monster Energy som företag har vi tagit med citat från deras 

hemsida som beskriver vad deras varumärke är och hur de ser sig själva.  

Monster Energy framhäver sig själv som unika genom sitt val av 

marknadsföring.“Most companies spend their money on ad agencies, TV commercials, radio 

spots, and billboards to tell you how good their products are. At Monster we choose none of 

the above. Instead, we support the scene, our bands, our athletes and our fans. We back 

athletes so they can make a career out of their passion.”(Monster Energy, 2013).  

Monster Energy framhäver sig själv som mycket mer än bara en distributör av 

energidrycker, att det kommer med en livsstil, en kultur som välkomnar alla och vill att alla 

ska kunna bära deras varumärke utan strikta regler eller komplikationer. “Some companies 

won’t let you have any gear unless you’re on the payroll. We’re all about our fans rockin’ the 

Monster logo the way they want - on hats, shirts, MX bikes, trucks, gear, or even on 

themselves.” (Monster Energy, 2013).  

 Företaget lanserades i USA 1999, i samma veva som Red Bull expanderade till USA 

för distribuering av energidrycker (CNN, 2013).  

Produktbeskrivning av originalprodukten: “Tear into a can of the meanest energy 

drink on the planet, Monster Energy. It’s the ideal combo of the right ingredients in the right 

proportion to deliver the big bad buzz that only Monster can.” (Monster Energy, 2013). 

Monster Energy har ett nyhetsflöde som uppdateras frekvent med aktuella nyheter som 

handlar om deras atleter och vad de har för sig. I det flödet, förutom text, finns bild och 

videomaterial på dessa atleter i olika kontexter, de har också en databas där alla deras atleter 

är kategoriserade i vilken sport de utövar. På varje atlets profil finns de nyheter, bildgallerier 

och videomaterial som den atleten är kopplad till (Monster Energy, 2013). 
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1.1.2 Red Bull 
För att få en bakgrund i Red Bull som företag har vi hämtat information från 

företagspresentationen på deras hemsida. Red Bull räknar upp anmärkningsvärda statistiska 

milstolpar och bedrifter som de har utfört under åren, exempelvis deras historia, att de varit 

verksamma över 25 år: hur Red Bulls grundare Dietrich Mateschitz inspirerades av 

funktionella drycker i öst på 80-talet, statistik över antal anställda, antal länder som de 

distribuerar till och företagstillväxt (Red Bull, 2013). De berättar också om höjdpunkterna 

från 2012:“IN 2012 WE SOLD 5.2 BILLION CANS. The high points of Red Bull's 2012 were 

first and foremost winning both the constructors' and drivers' Formula 1 championships – 

picking up both titles for the third successive year – as well as the hugely successful "Red Bull 

Stratos" mission.” (Red Bull, 2013). 

Red Bull har en genomgående beskrivning om hur pass miljövänlig deras produkt och 

produktion är, samt en utförligare beskrivning angående vilka situationer som de anser 

produkten gör sig bäst i, dvs. “top athletes, busy professionals, active students and drivers on 

long journeys.” (Red Bull, 2013). Produktbeskrivning av originalprodukten: “RED BULL 

GIVES YOU WINGS Red Bull's functional benefits are appreciated throughout the world by a 

variety of people such as top athletes, busy professionals, active students and drivers on long 

journeys. Thanks to its unique formula, Red Bull vitalizes body and mind.” (Red Bull, 2013). 

Red Bull har också ett nyhetsflöde som uppdateras frekvent med aktuella nyheter som 

handlar om deras atleter och vad de har för sig. I det flödet, förutom text, finns bild eller 

videomaterial på dessa atleter i olika kontexter (Red Bull, 2013). De har också en databas där 

alla deras atleter profileras. På varje atlets profil finns de nyheter, bildgallerier och 

videomaterial som den atleten är kopplad till (Red Bull, 2013). 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur designen av en produkts förpackning kan bidra till 

konstruktionen av ett varumärkes identitet. Genom att analysera förpackningar ämnar vi förstå 

vilka värden en förpackning förmedlar genom val av typografi, färg och form. I den här 

undersökningen är vi också intresserade av att förstå hur betydelsen av en produkt kan skapas 

i företagets visuella bildmaterial där sponsrade atleter poserar med förpackningarna i olika 

kontexter. Genom att semiotiskt analysera bilderna vill vi också visa vilka värden, beroende 
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på kroppsspråk, objekt, kontext och photogenia som konnoteras i bilderna, avslutningsvis ska 

vi jämföra vilka likheter och olikheter förpackningarna och bildmaterialet konnoterar. 

Frågeställningar 

• Vilka val har gjorts i syfte att skapa specifika betydelser i användningen av typografi, 

färg och form? 

• Vad konnoterar förpackningarna genom valen av typografi, färg och form? 

• Vilka värden konnoterar bildmaterialet? 

• Vilka värden tillskrivs respektive varumärke genom förpackning och bildmaterial? 

1.3 Avgränsningar 
Det finns belägg för att utföra en kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv där diskurser 

gällande förpackningens typografi, färg och form kritiskt analyseras i koherens med det 

relaterade bildmaterialets konnotativa betydelser. Vi har under urvalsprocessen av 

bildmaterialet, observerat bilder som skulle vara lämpade för en kritisk fallstudie angående 

könsroller (fig 1.1). I bildmaterialet som analyseras, bild 1 och 4 (s. 37) medverkar kvinnor 

och män med kontrasterande klädsel, vilket skulle kunna analyseras för att undersöka 

könsroller.  

En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv är irrelevant då det inte ger oss samma 

möjlighet att svara på det vetenskapliga problemet som socialsemiotiken och teorier kring 

branding gör. Socialsemiotiken kan plocka fram värden och konnotationer som respektive 

varumärke tillskrivs istället för genusperspektivets fokus på maktförhållanden och 

könsföreställningar (Berglez & Olausson, 2008, 133). Socialsemiotikens begrepp ger oss 

möjligheten att förklara elementen i bildmaterialet och förpackningarna som semiotiska 

resurser, för att sedan sätta dem i ett brandingperspektiv och förklara konstruktionen av ett 

varumärkes identitet. 

!  

fig 1.1, Monsterflickan Dianna Dahlgren Bildkälla: monstenergy.com 
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1.4 Uppsatsens disposition 
Den här studien utgörs av fem avsnitt. Avsnitten för teori och tidigare forskning har slagits 

ihop då den tidigare forskningen utgår från teorier kring socialsemiotik och branding, som 

även är de två teorier som vi använder i vår studie för att svara på det vetenskapliga 

problemet. Vi presenterar de tidigare forskningarna genom att hänvisa till forskarnas 

tillvägagångssätt och resultat för att sen klargöra hur vi ska använda oss av deras studier i vår 

analys.  

I avsnitt tre går studien in på det material som studeras samt de metoder och centrala 

begrepp som används i analysen. Avsnittet går sen över till en redogörelse kring 

urvalsprocessen och de metodproblem som kan påverka studien. 

Under avsnitt fyra presenteras resultaten i analysarbetet på förpackningarna och 

bildmaterialet från Monster Energy och Red Bull. Analysredovisningen är uppdelad i fyra 

stycken. Hur respektive företag använder sig av typografi, färg och form, vad respektive 

företags förpackning konnoterar för värden, vad respektive företags bildmaterial konnoterar. 

Avslutningsvis en jämförelse av vilka likheter och olikheter förpackningarna och 

bildmaterialet konnoterar. 

Det femte avsnittet i studien viks åt diskussion av analysresultatet i relation till den 

tidigare forskningen, socialsemiotik, branding, centrala begrepp och bakgrund. Diskussionen 

följs sedan upp av undersökningens slutsatser och en sammanfattning av studien.  

2. Teori & tidigare forskning  
Här kommer vi att presentera det forskning fört fram och teori som finns kring de olika delar 

en förpackning består av, samt om studier som berör branding och formgivning. Studierna är 

av kvantitativ och kvalitativ karaktär och bidrar med empiriska iakttagelser (Stöckl, 2005; 

Thellefsen & Sørensen, 2009; Thellefsen & Sørensen, 2013; Machin & Thornborrow, 2003; 

van Leeuwen, 2006; Kress & van Leeuwen 2002; Bloch, 1995;) och slutsatser med resultat 

som grundar sig i enkätundersökningar (Orth & Malkewitz, 2008; Rossiter & Bellman, 2012; 

Hynes, 2009) och analyser av fokusgrupper (Luomala & Kauppinen-Räisänen, 2010).   

Den socialsemiotiska teorin hämtas från litteratur som bland annat tar upp typografins, 

färgens och bildernas relation till socialsemiotiken samt hur en multimodal analys av visuell 

gestaltningar går till (van Leeuwen, 2005; Machin, 2007; Björkvall, 2009; Ekström, 2008). 

För att ytterligare förstå färg och dess betydelse har vi även tagit med litteratur och tidigare 

forskning som stöd för det (Gavel, 1979; Nilson, 2004; Kress & van Leeuwen 2002). För 

!5



organisationsteorier och teorier om branding har vi valt ut litteratur som förklarar hur 

varumärken laddas med värden och om varumärkesstrategier (Nilson, 2000; Melin, 2006; 

Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  

2.1 Branding 
För att återkoppla till inledningen så är branding ett uttryck för att “bygga ett 

varumärke” (Nilson, 2000, 17). Branding går ut på att bygga upp ett varumärke till ett 

slagkraftigt verktyg för att locka till sig kunder och därmed öka försäljningen. 

Ett varumärke är någonting immateriellt, en symbol som laddas med immateriella 

värden. I dagens samhälle har det blivit enkelt att massproducera en framgångsrik produkt och 

med den pågående globaliseringen är konkurrensen stenhård, vi vill ha något mer än bara en 

produkt. En produkt ska i dagens samhälle vara laddad med värden som är kopplade till 

varumärket, en läskedryck kan exempelvis konnotera en uppfriskande känsla, trovärdighet 

och som lockande för yngre. Ett bilmärke kan framhäva andra värden som säkerhet och 

lämplighet. Dessa värden är framtagna beroende på varumärkets målgrupp, vilken slags 

person det är som ska konsumera produkten (Nilson, 2000, 85).  Dagens samhälle indikerar 

att produkter ska vara laddade med dessa värden för att produkten ska sälja, det medför att det 

blivit allt viktigare för företag att ha en slagkraftig kommunikation som tillskriver produkten 

dessa värden (Heide, 2005, 168f).  

En produkts förpackning kan ses som en representation av själva varumärket, att det är 

en replika som bär med sig de värden som varumärket är tillskrivet. Men förpackningen är 

bara en representation av varumärket, det är inte så att du som konsument äger varumärket 

trots att du äger representationen. En representation i form av en produkt som inte liknar sitt 

varumärke saknar en dragningskraft mellan varumärket och konsumenten. Det finns alltid en 

imaginär glipa mellan varumärket och det som representerar varumärket, större glipa lika med 

sämre representation av varumärket, mindre glipa lika med bättre representation. Branding 

handlar i grund och botten om att minska just denna glipa så mycket som möjligt för att skapa 

ett starkt varumärke (Thellefsen & Sørensen, 2009, 380). 

Rossiter och Bellman har en annan infallsvinkel angående branding, de tar upp en 

emotionell koppling mellan konsumenten och varumärket. De kommer fram till att cirka tjugo 

procent av försökspersonerna i deras enkätundersökning hade en emotionell koppling till 

“sitt” varumärke, konsumenterna känner att varumärket är deras varumärke, “It’s ‘my’ brand” 

(Rossiter & Bellman, 2012, 295). Rossiter och Bellman kommer fram till att konsumenter 
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med en emotionell koppling är ett varumärkes mest lönsamma kunder, särskilt med tanke på 

att de inte har något behov av kampanjer. Konsumenter med en emotionell koppling till 

varumärket kommer konsumera produkten eller tjänsten utan marknadsföringsbehov, som en 

passiv inkomst (Rossiter & Bellman, 2012). För att skapa en emotionell koppling till 

varumärket kan en tillhörighet till varumärket vara ett steg i rätt riktning. Tillhörigheten till ett 

varumärke kan ses som en konstruktion av betydelsepotentialer i den meningen att en 

tillhörighet skapas, upprätthålls och utvecklas genom ständigt utbyte av känslomässiga 

betydelsepotentialer mellan varumärket och konsumenterna. (Thellefsen & Sørensen, 2013, 

484). Genom att känna en tillhörighet till varumärket, kan företag få konsumenter att bära 

deras logotyp, något som är en representation av varumärket och som konnoterar de värden 

som är tillskrivna det. En T-shirt med en stor logotyp på bröstet eller en dyr skjorta som 

påvisar att det var ett dyrt inköp genom en liten logotyp som är placerad på bröstfickan, den 

lilla logotypen kan vara laddad med immateriella värden som exklusivitet, status och 

överklass. Attraktionen i ett varumärke sker i huvudsak på ett ikoniskt plan där konsumenten 

medvetet, eller omedvetet, erkänner eller eftersträvar de värden varumärket utstrålar till en 

grad där konsumenten övertygar sig själv. På samma sätt använder varumärket konsumenten 

för att sprida sina värden (Thellefsen & Sørensen, 2009, 380). 

2.2 Socialsemiotik 
Inom socialsemiotiken har semiotikens tecken bytt plats med semiotiska resurser (Ekström & 

Moberg 2008, 27). Semiotiska resurser är iakttagbara handlingar och föremål som har bakats 

in i samhällskommunikationen, teoretiskt sett har föremålen en semiotisk potential som utgörs 

av de tidigare egenskaper som dessa handlingar och föremål är kända för. På samma sätt är 

dessa egenskaper också semiotiska resurser som kan tillskriva viss mening beroende på 

kontexten. (van Leeuwen, 2005, 3f).  

Socialsemiotiken är relevant för studien då semiotiska resurser inte är lika 

begränsande som semiotikens tecken som har en bestämd betydelse. Betydelsepotentialer för 

semiotiska resurser är beroende av kontexten, olika innebörder och tillskrivna värden. 

Exempelvis får ett visst typsnitt sin betydelsepotential beroende på den färg, form och kontext 

som typsnittet gestaltas i. Dessa element, typsnitt, färg och form kan i relation till varandra få 

olika mycket uppmärksamhet, ”salience”. Ett visst textelement, som ett stycke eller en rubrik 

kan därför ha hög eller låg salience, det vill säga att det får mycket eller lite uppmärksamhet 

(Machin, 2007, 130). En tidningsrubrik har högre salience än den brödtext som fortsätter 
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under rubriken vilket har låg salience. Anledningen till att rubriken får en högre salience är att 

i relation till brödtexten så är rubriken ett dominerande element med större textstorlek och 

placerad ovanför en brödtext eller ingress, en rubrik ska leda eller locka läsaren in till 

brödtexten. Salience bidrar, beroende på bland annat storlek och färg, till att skapa en 

hierarkisk informationsfördelning av visuella element. Nivån av salience i en semiotisk resurs 

beror på vilken kontext den specifika resursen befinner sig i, vad den i relation till någonting 

annat får för nivå av uppmärksamhet av mottagaren. Beroende på kontexten som en semiotisk 

resurs befinner sig i, har den en hög eller låg salience och får därmed mer eller mindre 

uppmärksamhet från mottagaren (Machin, 2007, 130ff). Till exempel: DET HÄR har högre 

salience än det här. 

Då bilder kan ses som bärare av värden kan man kalla bilder för semiotiska resurser 

eftersom de kan adderas till en kontext, exempelvis ett modemagasin, för att tillskriva värden 

till magasinets totala betydelsepotential. Med enkla ord så påverkar bilden magasinet när den 

sätts in i magasinet för att bilden har ett eget uttryck, som i slutändan påverkar tidningens 

betydelsepotential hos konsumenten (Machin & Thornborrow, 2003). En bild är en 

representation av verkligheten, ett ögonblick av vad som försiggår i den kontext som kameran 

befinner sig i. En fotograf kan välja exakt vad som ska vara med i bild eller inte, det blir en 

fråga om hur mycket av situationen som ska presenteras och sen vad det ger för känsla i 

bilden. En bild som återger hela situationen är dokumenterande, den konnoterar en historia i 

vad som händer i bilden. I nyhetstidningar kan den dokumenterande och objektiva betydelsen 

av en bild användas för att skapa tillförlitlighet till nyhetsartikeln eftersom den visar vad som 

pågår i relation till nyhetsartikeln. En närbild på ett speciellt objekt eller person skapar en 

annan betydelse, det isolerar objektet eller personen från situationen runt om och det blir en 

stark betydelsepotential i vad det enskilda objektet eller personen gör. I socialsemiotiken 

pratar man om modalitet, hur sanna eller äkta representationer kan vara, exempelvis som 

fotografier. Bilder kan uppfattas som naturliga och återspegla situationen, dessa bilder har en 

hög modalitet då bilden känns äkta, om du skulle stå bredvid i det ögonblick bilden togs, 

skulle det du ser på plats i samma ögonblick, vara likt bilden. Dock går det att manipulera 

bilder väldigt enkelt i idag. Om fotografen, efter att bilden togs, redigerade samma “äkta” bild 

och manipulerade den genom att ändra färginställningar, beskära den eller konverterade den 

till svartvitt, skulle modaliteten sjunka drastiskt då ögonblicket bilden togs och slutresultatet 
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skiljer sig så mycket att den höga modalitet som första bilden hade nu kan ifrågasättas 

(Machin, 2007, 57ff; van Leeuwen, 2005, 165f; Machin & Thornborrow, 2003, 460f).  

Under en tidsperiod har en framgångsdiskurs för Nike som sponsor utvecklats, väl 

utvalda idrottspersoner ges möjligheten till sponsorkontrakt med företaget. Med denna diskurs 

i åtanke kan man se logotypen som en semiotisk resurs och som bärare av potentiella 

värderingar när den adderas till en produkt som bärs av en atlet, som en tröja eller keps (fig 

2.1). En idrottsperson med Nike som huvudsponsor tillskrivs alltså en framgångsdiskurs 

genom att bära den kända logotypen på kläder och skor. Underliggande förstår vi i detta fall 

att Tiger Woods är sponsrad av företaget som valt ut honom som representant för sitt  
varumärke på grund av hans framgångsrika prestationer (Nike 2013).  

Socialsemiotiken jämför och söker kontraster kring semiotiska situationer genom att titta på 

vad de har gemensamt och vad de inte har gemensamt samt hur dessa kan bli integrerade i ett 

multimodalt sammanhang. Socialsemiotiken är mer öppen till hur människan och samhället 

ser en viss resurs och hur olika resurser multimodalt kan skapa en ny uppfattning jämfört med 

om varje del ses var för sig (van Leeuwen, 2005, xi). 

2.2.1 Typografi 
När vi använder oss av begreppet typografi talar vi om formgivning av typer, typer är 

bokstäver, siffror och andra tecken som vi använder oss av i skriven och tryckt 

kommunikation. Genom viss formgivning tillskrivs typsnitt betydelsepotential och ord är inte 

längre endast bärare av språkliga denotativa betydelser utan även av metaforisk association 

och konnotation. Ett tjockt typsnitt kan exempelvis konnotera stabilitet genom att vi 
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associerar stabilitet till något med vikt som inte ger vika i första taget (Björkvall, 2009, 

126ff). Företag som vill associeras med stabilitet kan därför använda sig av ett tjockt typsnitt i 

sin logotyp för att framhäva det värdet.  

Det är först nyligen typografin ses som en semiotisk resurs och betydelseskapare med 

potentialen att skriva om eller förstärka innebörden av ord och meningar. Tidigare ansågs 

typografin tillhöra den abstrakta konsten och som ytterst limiterad till att bära eller tillföra 

mening (van Leeuwen, 2005, 26f; van Leeuwen, 2006, 141ff). Som semiotisk resurs i modern 

tid är typografin väsentlig då en stor del av västvärldens population dagligen använder 

internet och ordbehandlingsprogram som Microsoft Word och Adobe InDesign, där en stor 

variation av typsnitt finns att välja mellan. Typografin och olika typsnitt har kommit att bli en 

stor del av vår textbaserade kommunikation då vi associerar vissa typsnitt till känslor, 

erfarenheter och diskurser (Björkvall, 2009, 126ff).  

Theo van Leeuwen analyserar de ideationella, interpersonella och textuella 

metafunktioner som finns inom typografi (van Leeuwen, 2006, 142). van Leeuwen anser att 

typografi borde ses som ett semiotiskt verktyg som även kan användas med andra semiotiska 

metoder då det blivit allt viktigare att analysera och utvärdera handlingar multimodalt (van 

Leeuwen, 2006, 154). Vid kommunikation behöver man kunna skapa olika versioner av 

verkligheten, till exempel beskriva eller avbilda vem som gör vad mot någon annan eller vad 

som finns var i ett rum. För typografin innebär den ideationella metafunktionen 

representation, det vill säga gestaltning av olika mänskliga erfarenheter och aspekter av 

världen, hur ord kan representera kvalitéer och handling. Drar man en parallell till språkbruk 

har det att göra med ord som beskriver erfarenheter och handlingar, för typografin handlar det 

exempelvis om användningen av ett typsnitt som illustrerar styrka och kraft genom breda 

kraftiga bokstäver (van Leeuwen, 2006, 142; Björkvall, 2009, 11f; Machin, 2007, 89). 

Funktionen för språk att uttrycka sig mot vad som representeras kan jämföras mot ditt tonläge 

vid tal för att betona känslor. För typografin handlar det om att förklara hur ett typsnitt 

förmedlar en viss stämning.  

Språk och bilder används för deltagande i olika typer av sociala aktiviteter, exempelvis 

ställer människor frågor till varandra. En fråga är inte främst en version av verkligheten, utan 

ett krav på information från någon. Denna typ av betydelser är knutna till social interaktion 

och hör till den interpersonella metafunktionen, liksom attityder. Attityder kan uttryckas både 

genom språket och genom bilder (van Leeuwen, 2006, 142; Björkvall, 2009, 11f; Machin, 
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2007, 92). Betydelser som hör till den textuella metafunktion har att göra med hur ideationella 

och interpersonella betydelser sammanfogas och fungerar tillsammans i kommunikativa 

kontexter. För att kommunikativ information ska fungera som text måste de sammanfogas på 

ett sätt så att det uppfattas som en meningsfull och motiverad helhet av deltagarna i 

kommunikationen. Om samma typsnitt används genom hela materialet för att framkalla en 

viss "likhet" eller sammansättning indikerar det en koherens mellan de visuella elementen 

(van Leeuwen, 2006, 142; Björkvall, 2009, 11ff; Machin, 2007, 92) 

Stöckl (2005) undersöker hur semiotiska teorier kan användas för att förstå typografi. 

Hans antagande är att typografi representerar en intern kodning som i sin tur kommunicerar 

med andra textuella signalsystem. Likt van Leeuwen (2006), tar Stöckl upp de tre 

metafunktionerna och hur dessa är integrerade i typografin, det finns en återkommande 

koppling till lingvistiken som innehåller liknande moment vilka kan förklara typografins 

kommunikativa funktion (Stöckl, 2005, 212). Stöckls slutsats är att den mängd kunskap som 

endast tidigare använts av professionella blir mer tillgänglig för gemene hen, då hen blir 

medveten om typografins semiotiska natur. Denna tillgänglighet har uppkommit genom 

datoriseringen av västvärlden och det faktum att vi är våra egna typografer då vi själva 

bestämmer ett dokuments utseende från början till slut, exempelvis i program som Microsoft 

Word (Stöckl, 2005, 213). 

Metaforer handlar i grunden om mänskliga erfarenheter och hur vi genom olika 

abstrakta exempel väljer att förklara dessa. Metaforer är i stor utsträckning etablerade i 

samhället och kan därför fungera som bärare av mening som större delen av samhället. 

Uttrycket “jag har låg energi” fungerar som en metafor för att man känner sig trött (Machin, 

2007, 8). Själva kärnan i en metafor är förmågan att kunna överföra någonting från ett rum till 

ett annat, det förutsätter dock att det finns en generell likhet mellan rummen. Uttrycket “det är 

grönt” kan härledas till språkets “okej”, och till den gröna lampan i ett trafikljus som 

signalerar att man får köra. Metaforens grundtanke är multimodal och kan tillämpas på olika 

semiotiska situationer, den kan användas för att underliggande associera en viss känsla i en 

bild eller via ett särskilt typsnitts utformning föra över en exklusiv association till en 

förpackning (van Leeuwen, 2005, 30). 

Det bör även påpekas att typografi kommunicerar genom färg, textur och form, 

typografin är därför multimodal, det vill säga att det består av ett antal värden som bör räknas 

in vid bedömning då det bidrar till hur vi uppfattar typsnittet (van Leeuwen, 2005, 41ff; 

Machin, 2007, 18ff). 
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2.2.2 Färg 
I detta avsnitt beskriver vi hur färg fungerar i olika kontexter, det vanligaste som tas upp i 

färgböcker är vad en färg för sig själv betyder och hur den är laddad med känslor och värden. 

Men eftersom vi använder socialsemiotik får färgen sin betydelsepotential multimodalt, 

tillsammans med de resurser som är i samma kontext (Ekström & Moberg, 2008). 

Hur människor uppfattar färg är kopplat till olika kulturer, exempelvis så skiljer sig 

uppfattningen om färgen svart mellan delar av norra Portugal och övriga Europa, där bär 

bruden svart på bröllopsdagen istället för vitt, som för resten av Europa symboliserar oskuld 

(Kress & van Leeuwen, 2002, 344).  

Uppfattningen av färg påverkas också av kontexten som den figurerar i. När ett 

trafikljus lyser rött associerar vi det med uppmaningen att stanna. Färg fungerar likt 

typografin som en semiotisk resurs som påverkas multimodalt av historien och användningen 

av den i olika kontexter. Socialsemiotiken tar vara på människors användning av semiotiska 

resurser i särskilda sammanhang (Ekström & Moberg, 2008, 27ff). En färg kan vara en 

semiotisk resurs och kan i sin tur representera oskrivna regler, associationer till exempelvis 

organisationer och semiotiska situationer (van Leeuwen 2005) En enskild färg kan kopplas till 

olika känslor och associationer; röd kan konnotera kärlek, hat, mord eller politisk tillhörighet 

(Machin, 2007, 65). För den visuella identiteten är bland annat färgen essentiell, resultaten i 

studien av Hynes (2009) indikerar tydligt att konsumenter gör klara bedömningar rörande 

uppfattningen av en organisation genom dess färganvändning. Försökspersonerna har starka 

åsikter om vilka färger som är lämpliga för vissa företags identitet (Hynes, 2009), som Coca-

Colas röd/vita förpackning och Camels gula cigarettförpackning (Melin, 1999, 82ff). För att 

en produkt ska attrahera konsumenter bör den ha livfulla färger som exempelvis varma 

nyanser av röd och gul. Om det finns ett befintligt färgmönster som en produktkategori oftast 

använder som just din produkt befinner sig i, bör en produkt följa detta mönster och helst inte 

använda avvikande färgtyper jämfört med konkurrenterna. Det kan generellt öka acceptansen 

för varumärket som del i den aktuella produktkategorin (Luomala & Kauppinen-Räisänen, 

2010, 300ff). 

2.2.3 Form 
En förpackning används inte bara för att säkert förflytta sitt innehåll från fabriken till hyllan i 

affären, och slutligen i handen på konsumenterna. Den används även flitigt som reklampelare 

och proppas med immateriella värden som återspeglar varumärkets identitet. Förpackningen 
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är extra viktig när produkten i fråga är svår att bedöma på förhand, som exempelvis parfym 

och alkohol. Förpackningens utformning har även stor betydelse för konsumenterna vid ett 

köptillfälle, när en konsument ska välja en produkt på hyllan och göra ett aktivt val av 

förpackning (Orth & Malkewitz, 2008, 64; Melin, 1999, 82ff; Bloch, 1995, 26f).  

Det finns många sätt att uppnå dessa kriterier. Orth & Malkewitz har kategoriserat 

olika mönster, storlekar och stilar som produkter kan presenteras med förpackningsdesignen. 

Två av de fem kategorier de tagit fram är massiv och kontrasterande design. Massiv(robust) 

design associeras med stora, vidsträckta element som enligt Orth & Malkewitz framhäver 

sämre kvalitet, billigt, ohälsosamt och lite av en motsats till stilren. Kontrasterande 

förpackningar hade komprimerade och färgstarka element som framhävdes som spännande 

och robusta. De gör även klart att deras undersökning kan användas som handbok eftersom 

den varken är heltäckande eller tar med alla variabler som en förpackning består av och vilka 

utomstående kontexter som kan vara avgörande (Orth & Malkewitz, 2008). Det finns en klar 

koppling mellan förpackningens storlek i volym och hur mycket uppmärksamhet den får 

jämfört med förpackningar som är av mindre storlek (Folkes & Matta, 2004, 399ff). 

3. Material och metod 

3.1 Urval och material  
Vi har gjort ett målstyrt urval vid framtagandet av det empiriska materialet. Anledningen till 

att urvalet är målstyrt är att vi utgick från det vetenskapliga problemet och använde det som 

mall när vi sökte efter passande analysmaterial. Det vill säga att vi strategiskt valt ut två 

specifika varumärken, Monster Energy och Red Bull. Vi anser att dessa varumärken, genom 

empiriska iakttagelser, skiljer sig markant visuellt (fig 4.1; 4.6), samtidigt som de är ledande 

distributörer av produkter inom samma bransch (CNN, 2013; Monster Energy, 2013; Red 

Bull, 2013; Bryman, 2008, 392).  

Bildmaterialet består av åtta bilder som gestaltar förpackningarna i olika kontexter 

vilka återspeglar samhället där atleter, sponsrade av Red Bull eller Monster Energy medverkar 

i olika kontexter. Här har vi också utfört ett målstyrt urval genom att hämta fyra bilder från 

respektive företags hemsida. Bilderna kommer från delar av företagens hemsidor som 

presenterar utvalda atleter i enskilda profiler med text och bild, dessa presentationer benämns 

som “Featured athletes” (Monster Energy) och “Athlete spotlight” (Red Bull). Vi anser att 

detta urval (förpackningarna och bildmaterialet) ger oss ett material som gör det möjligt att 

svara på det vetenskapliga problemet (Bryman, 2008, 392). 
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Vi studerar originalförpackningarna och de element som ingår i originalförpackningen, 

med element syftar vi till de olika visuella fragment som ger förpackningen ett utseende, 

visuella element kan vara logotyper och färg. Textelement är de textbaserade element som 

återfinns på förpackningarna och används för att referera till en specifik text, till exempel 

under en logotyp, det kan också vara en mer generell fingervisning som att hela 

innehållsförteckningen på förpackningen kan ses som ett textelement. 

Vissa element har vi bortsett från i analysen av förpackningarna. Monster Energys 

förpackning har en yta som för tillfället används för en kampanj vilken vi har valt att 

exkludera eftersom den är tillägnad företaget Activision och inte Monster Energy. Vid den 

tidpunkt studien genomförs, används den ytan för en kampanj från spelutvecklaren Activision 

som gör reklam för sitt senaste spel Call of Duty®. Kampanjen består av text och bild på 

förpackningen (fig 3.1), illustration till vänster om innehållsförteckningen (fig 3.2) och tre 

återkommande logotyper i toppen av förpackningen (fig 3.3). Relationen mellan Monster 

Energy och Activision är inte relevant för studiens syfte; att vi vill förstå vilka värden en 

förpackning förmedlar genom val av typografi, färg och form.  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Vi har även exkluderat streckkoden i undersökningen på respektive förpackning eftersom det 

är en standard som har används sedan 1979 i Sverige och finns på de flesta produkter som 

finns i matvarubutiker (Nationalencyklopedin - EAN, 2013). 

3.2 Metod 

3.2.1 Kvalitativ metod 
Inom kvalitativa metoder undersöker man processer och relationer i utvalda studier. I 

studierna ligger fokus på särskilda händelser, texter och organisationer, exempelvis hur en 

organisation uppfattas av konsumenter genom kommunikativa val. I kvalitativa studier lägger 

forskare stor vikt vid att tolka kontextuella aspekter av analysmaterial, vilka förhållanden som 

kan ses som en bidragande effekt till hur något uppfattas (Ekström & Larsson, 2010, 19; 

Bryman, 2011, 340). 

Kvalitativa metoder ger oss möjligheten att gå in på mikronivå i analysmaterialet, att 

tolka materialet i ett avgränsade perspektiv av den sociala verkligheten och därmed få fram en 

fylligare data som är baserad på ord och empiriska iakttagelser, jämfört med kvantitativa 

metoder som förespråkar hård och konkret data i form av variabler och statistik som ska 

påvisa sociala trender i en större skala (Bryman, 2008, 372).  

3.2.2 Socialsemiotik 
För denna kvalitativa studie avser vi att använda oss av en socialsemiotisk analysmodell för 

att kunna undersöka hur visuella och fysiska element i form av typografi, färg och form - 

multimodalt bidrar till att skapa ett varumärkes identitet. Socialsemiotikens resurser gör det 

möjligt för oss att inkludera den kontext som resursen befinner sig inom, i motsats till 

semiotikens tecken som har låsta betydelse. Exempelvis vad en färg tillskriver för 

betydelsepotential till ett typsnitt, då analyseras typsnittets utformning och den nyans som 

färgen består av multimodalt och inte var för sig (Ekström & Moberg, 2008, 27f; van 

Leeuwen, 2005, 5).  

Socialsemiotiken ger oss också de verktyg som beskriver hur vi empiriskt kan 

analysera en produkt eller bild, och möjligheten att applicera vetenskapliga termer och 

argument i en kontext som annars skulle vara svår att beskriva med ord. Vid analys av 

textelement använder man färdiga begrepp och beskrivningar för hur en text kan vara 

utformad och ger en fingervisning i hur ett visst typsnitt tillskriver en text olika 

betydelsepotentialer, istället för att försöka sätta ord på hur en text är utformad (Machin, 
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2007; van Leeuwen, 2006, Björkvall, 2009). Bildmaterialet analyseras med hjälp av 

tillgängliga verktyg från Machin (2007) och Machin & Thornborrow (2003), som beskriver 

hur en bild är uppbyggd genom bärare av konnotationer som kroppsspråk och objekt. Begrepp 

som beskriver en viss pose eller objekt i bild tillskriver betydelsepotentialen för en bild, som 

nämnts ovan - beroende på vilken kontext personen poserar, eller det gestaltade objektet 

befinner sig i. 

3.3 Tillvägagångssätt 
I det här avsnittet ges en förklaring till de olika stegen av analysredovisningen och hur det 

empiriska materialet kommer att tolkas och jämföras. Här presenteras alltså tillvägagångssätt 

för analys av förpackning och bildmaterial. 

Förpackningarna 

Vi inleder analysen med att redovisa hur respektive företag använder sig av typografi, färg 

och form för att uttrycka vissa betydelser. Eftersom typografi, färg och form är sociala 

resurser så har vi analyserat dem multimodalt. Till exempel så beskriver vi den metaforiska 

association som typografi kan ha, men för att kunna göra en korrekt bedömning av typsnittets 

potential är det essentiellt att involvera färg, dimensioner samt den kontext som typsnittet 

förkommer i (van Leeuwen, 2005, 42; Machin, 2007, 93). Vi använder andra förpackningar 

som referenser, exempelvis Coca-Colas 330 milliliters aluminiumburk för att jämföra formen 

av Red Bulls förpackning. 

Bildmaterialet 

Analysen av bilderna genomförs för att urskilja i vilket sammanhang och kontext som 

förpackningarna medverkar och på så sätt tillskrivs värderingar. För att göra just detta 

analyserar vi fyra bilder från respektive företag genom analys av hur kroppsspråk, objekt, 

kontext och photogenia konnoterar olika värden. 

Jämförelse 

Under jämförelsen dras paralleller till liknande betydelser och konnotationer mellan analysen 

av förpackningarna och bildmaterialet från respektive företag. Vi anser att detta är relevant för 

att till fullo förstå vilka värden ett varumärke tillskrivs genom förpackning och bildmaterial, 

likt förståelsen av en social företeelse (Bryman, 2008, 392). 
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3.4 Begrepp  
Då vi använder många begrepp för att förklara specifika detaljer eller val angående 

förpackningarna och bildmaterialet har vi listat de begrepp som är centrala för analysen. 

Begreppsavsnittet är uppdelat i fyra segment med begrepp kopplade till respektive segment. 

De fyra segmenten är uppdelade i följande ordning: typografi, färg, form och bildanalys. 

3.4.1 Typografi 
De typografiska begrepp nedan är till för att ingående förklara hur typografi kan, likt ett språk, 

kommunicera som semiotisk resurs. Hur typsnitt kan besitta metaforiska associationer 

beroende på utformning av typsnittet. 

Typvikt 

Typvikt hos bokstäver. Rent praktiskt använder sig typografer av fetstilta bokstäver för att 

betona ett ords innebörd. Exempel: “Endast två personer i hissen”. En annan praktisk 

egenskap är att kunna skapa en hierarki av informationsflödet med viktskillnader, en rubrik 

skiljer sig ofta från resten av en text genom att vara fetare eller större än övrig text. Typvikt 

används också av metaforiska skäl för att påvisa ideationell betydelse genom association till 

erfarenheter och tidigare kunskap, som gravitation (Machin, 2007, 93). 

Skrifttyp 

Handlar om skillnaden mellan ett typsnitt som metaforiskt liknar handskrift och typsnitt av 

ren printkaraktär. Typografer använder sig ofta av typsnitt som liknar handskrift på produkter 

där man vill anspela på personlig och naturlig involvering, trots att produkten är producerad i 

fabrik likt andra kommersiella produkter. Ett typsnitt av printkaraktär kan därför ha en motsatt 

metaforisk association och kan uppfattas som teknisk och passar produkter som vill framstå 

som mer faktabaserade (Machin, 2007, 98). 

Kurvering 

Kurvigheten hos ett typsnitt. Kurviga typsnitt kan konnotera mjukhet och naturlighet medan 

KANTIGA typsnitt konnoterar hårdhet och maskulinitet. Genom kulturella associationer och 

erfarenheter av runda objekt kan vi uppfatta ett typsnitt som naturligt eller ömt i motsats till 

kantiga objekt som tekniska, maskulina eller effektiva (Machin, 2007, 99ff). 
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Bokstavsavstånd 

A v s t å n d e t mellan bokstäver i ett typsnitt. Den metaforiska associationen låter bokstäver 

fungera som individuella element i ett och samma ord och stå för individualitet och 

lättsamhet, då det handlar om större avstånd. När avståndet är minimalt kan det istället 

signerierna en metaforisk helhet eller samordning. Beroende på kontexten kan avståndet 

mellan bokstäverna associeras till något negativt eller positivt, allt efter tidigare erfarenhet 

(Machin, 2007, 100ff). 

Orientering 

Beskriver hur högt eller platt ett typsnitt är, bokstäverna kan vara lodrätt eller horisontellt 

orienterade. Den metaforiska association är kopplad till objekt eller erfarenheter som 

påminner om typsnittet, där resliga bokstäver kan associeras till hög status eller stolthet 

medan låga breda kan associeras till tyngd eller en jordnära känsla (van Leeuwen, 2006, 149f; 

Machin, 2007, 101). 

Regelbundenhet 

Regelbundenhet och oregelbundenhet. Många typsnitt har avsiktliga eller slumpmässigt 

placerade särdrag som bidrar till den metaforiska associationen. Oregelbundenhet kan stå 

för kreativitet och nyskapande, eller raka motsatsen som är kaos och okontrollerat. 

Regelbundenhet kan bland annat stå för återhållsamhet, likhet och ordning (Machin, 2007, 

101ff). 

Utsmyckning och detaljer 

Inom typografi har det utvecklats utsmyckningar och tillägg, utsmyckningarna är detaljer som 

besitter en egen metaforisk association, en association som överförs till ett typsnitt vid 

applicering.  

Det är vanligt att företag utvecklar skräddarsydda typsnitt som är laddade med 

UTSMYCKNINGAR för att förtydliga associationerna till varumärket. Ett 

exempel är tidningar som utvecklar ett eget typsnitt för att ändra sin image för att locka till sig 

nya målgrupper som ska läsa tidningen. Typsnitt med avsaknad av utsmyckningar bär också 

metaforisk association och kan konnotera enkelhet och minimalism (Machin, 2007,102ff). 

!
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Radavstånd och uppställning 

Att arbeta med öppna eller begränsade ytor, stort eller litet mellanrum mellan bokstäver, 

skapar ett uttryck, en interpersonell kommunikation som förklarar en viss ståndpunkt. 

Uppställning förklarar ett textblocks placering, exempelvis vänsterställd, högerställd eller 

centrerad (Machin, 2007, 105f).   

3.4.2 Färg 
Det finns olika sätt att använda färg som kommunikationsmedel. Begreppen nedan beskriver 

hur olika nyanser och kulörer kan uttrycka värden eller tillföra salience.  

Renhet 

Renheten i en färg återges på en skala mellan ren och hybrid. Rena färger kan hittas på 

färgpaletter eller på majoriteten av leksaker till småbarn. Det finns en tumregel som påstår att 

färger med enkelnamn som brun, grön, röd och gul anses vara rena färger, medan färger som 

turkos ska anges av gemene hen som blå-grön och därmed ses som en hybrid av färg. Om 

man ser renhet som en skala av betydelsepotential, förhåller sig de rena och klara färgerna på 

ena sidan av skalan och kan associeras till modernismen via den modernistiska konstnären 

Piet Mondrian. På andra sidan av skalan kan de blandade färgerna associeras till 

postmodernismen då de är raka motsatsen till den rena betydelsepotentialen (Kress & van 

Leeuwen, 2002, 356; Machin, 2007, 76).  

Nyansering 

Nyansering är nära besläktat med modalitet, det vill säga om det kan ses som äkta eller inte. 

När fotografier återger mängder av nyanser och textur likt hyn på en person eller gräset på en 

kulle, uppfattas färgerna som äkta och naturtrogna. Motsatsen kan exempelvis ses i 

serietidningar där avsaknaden av nyans är mer påtaglig då enstaka färger oftast dominerar. 

Dessa variationer har olika betydelsepotentialer; platta färger utan nyansering kan upplevas 

som enkla och modiga i positiv bemärkelse, eller som alltför simpla och enformiga. 

Nyanserade färger är diskreta och gör rättvisa till objektet eftersom det återger objektet på ett 

naturtroget sätt eller alltför noga och plottrigt, allt är beroende på vilket kontext som färgerna 

är placerade i (Kress & van Leeuwen, 2002, 357). 

!
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3.4.3 Form 
Formen innefattar den gestaltningen förpackningen har, det material som kapslar in 

produktens innehåll och som ytterligare hjälper till att förmedla värden med typografi och 

färg.  

Storlek 

Storleken på förpackningar (volymen) kan även ha en betydande kommunikativ funktion 

(Folkes & Matta, 2004), speciellt när det räknas in multimodalt med alla andra fragment 

förpackningarna består av. Exempelvis har en större förpackning mer yta för potentiell 

marknadsföring och reklam jämfört med en mindre förpackning. 

Särdrag 

Det finns många restriktioner för magnituden av särdrag en design kan ha, exempelvis kan en 

produkt ha många säkerhetskrav och transportstandarder för att effektivt kunna transporteras 

från fabrik till butikshylla. Vilket gör designprocessen av förpackningens form mycket 

konservativ och en ständig kamp mellan vad designer vill åstadkomma och logistik i form av 

produktion och transport (Bloch, 1995, 18f; Pantamera, 2012). 

3.4.4 Bildanalys 
För att genomföra en socialsemiotisk analys av bildmaterialet har vi valt ut begrepp som 

genom sina semiotiska resurser tillskriver bilderna betydelse. 

Kroppsspråk 

Kroppsspråk är en semiotisk resurs som återger betydelsepotentialer (Machin, 2007, 31). Till 

exempel en soldat i givakt som står stadigt, fast och spänt med betydelsepotentialen av 

disciplin och lydnad till de ramar och restriktioner som myndigheten står för. Posen i sig 

konnoterar lydnaden till just dessa ramar samt den maskinnära och disciplinära karaktär som 

armén står för (Machin, 2007, 27).  

Objekt 

Till skillnad från kroppsspråk är objekt fysiska föremål, men det har samma förmåga som 

kroppsspråket då objekt återger betydelsepotentialer (Machin, 2007, 32). I vår studie kommer 

förpackningarna och möjligen de föremål eller redskap som atleterna använder ha stor 

betydelse för hur bilderna konnoterar vissa värden.  
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Kontext 

Den miljö som återges i bilden, vad miljön och situationen bidrar med för känslor och 

konnotationer för att sedan hjälpa till att bygga upp värden för bilden (Machin, 2007, 34ff). 

Photogenia 

Ett budskap kan variera beroende på hur en bild är tagen. Vilken fototeknik som är använd 

och hur den hjälper till att skapa mening i bilden. Fototekniker inom photogenia är 

ljussättning (hur objekten i bilden är ljussatt), fokus (vad som får ögat att fastna på eller dras 

till), skärpedjup (vad som är i fokus och ur fokus med hjälp av optik) och komposition (hur 

fotografen komponerar olika aspekter i ett fotografi för att de sen tillsammans ska bilda en 

mening) är alla viktiga aspekter som hjälper till att berätta en historia (Machin, 2007, 38; van 

Leeuwen, 2005, 39). 

3.5 Metodprobem 
Efter den metod som vi presenterat ovan så finns det vissa komplikationer i hur denna studie 

utförs, vilket vi för fram och diskuterar kring i de nedanstående avsnitten: begräsningar, 

reliabilitet och validitet. 

3.5.1 Begränsningar 
Begränsningar med kvalitativa fallstudier är bland annat att de empiriska observationerna 

påverkas av forskarnas förkärlek för det som undersöks, men även av aspekter som ålder, kön 

och personlighet. Detta bidrar i sin tur till att det är det ytterst svårt att replikera vårt resultat i 

en ny studie med andra forskare. Kritiker till kvalitativ forskning anser mer eller mindre att 

dessa förutsättningar begränsar resultaten från fallstudier att kunna generaliseras till andra 

miljöer. Avsaknaden av kvantitativa data som kan stärka våra generaliseringar går inte att 

bortse från då ytterligare studier med fokusgrupper eller surveyundersökningar 

rekommenderas för en högre generaliserbarhet (Bryman, 2008, 369f). Forskningsresultatet 

som rör denna studie av Monster Energy och Red Bull kan alltså inte generaliseras rakt av till 

andra varumärken som exempelvis Coca-Cola då resultaten är för koncentrerade till Monster 

Energy och Red Bull. Det går dock att göra så kallade “måttliga” generaliseringar, där 

resultaten från vår undersökning kan jämföras med resultat från liknande studier om 

relationen mellan varumärken och produkter (Luomala & Kauppinen-Räisänen, 2010; 

Thellefsen & Sørensen, 2009; Hynes, 2009; Orth & Malkewitz, 2008) och ge ett visst mått av 

generalisering (Bryman, 2008, 369f).      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 Det bör också nämnas att de resultat vi kommer fram till är baserat på observationer 

från denna socialsemiotiska studie, vi kan inte utesluta andra värden som Monster Energy och 

Red Bull tillskrivs i respektive företags varumärkesidentitet genom andra plattformar som 

sociala medier.  

3.5.2 Reliabilitet (Giltighet)  
“Ett argument har giltighet om det har med saken att göra” - (Ekström & Larsson, 2010, 14). 

För att hålla oss på rätt spår i analysen använder vi oss av analytiska direktiv som litteratur, 

teori och tidigare forskning ger oss. För att vi inte ska tappa fokus eller hamna på sidovägar 

utför vi de empiriska observationerna och analysredovisningen i koherens för att se till så 

undersökningen bibehåller en konstant koppling till syftet och frågeställningarna genom hela 

arbetet.  

 Det bör nämnas att i kvalitativa studier är det svårt att bedöma reliabiliteten då det är 

omöjligt att “frysa” en social miljö då den ständigt utvecklas och skapar nya sociala meningar 

och relationer. Om denna studie ska replikeras av nya forskare måste hen sätta sig i en 

liknande social roll som oss som utfört den här studien för att möta kraven för god reliabilitet 

(Bryman, 2008, 352).  

3.5.3 Validitet (Tillförlitlighet) 
“Tillförlitlighet är det om uppgifterna som anges är riktiga.” - (Ekström & Larsson, 2010, 

14). För att skapa en god tillförlitlighet i analysredovisningen har vi inkluderat bilder på 

förpackningarna i koherens med de påståenden och observationer vi gör. Anledningen till 

detta är för att läsaren ska kunna skapa en egen uppfattning om det som vi analyserat på 

förpackningarnas visuella gestaltning är tillförlitligt eller inte. Något som vi även gjort med 

bildanalysen där bilderna från respektive företag presenteras och introduceras innan den 

konnotativa delen.  

Som vi nämnde i reliabiliteten så utvecklas sociala miljöer med tiden och det blir ett 

problem då vi för en kvalitativ forskning som bygger på ett begränsat urval och empiriska 

observationer vid en viss tidpunkt (Bryman, 2008, 352). Vi har efter bästa förmåga, bortsett 

från personliga värderingar eller teoretiska inriktningar under författandet av analys och 

slutsats för att uppnå en transparens och objektivitet i studien (Bryman, 2008, 355). I och med 

att vi har utfört en fallstudie och begränsat oss till enbart två varumärken angående designen 

av en produkts förpackning, får studien låg extern validitet och ett resultat som är svårt att 
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generalisera till andra sociala kontexter (Bryman, 2008, 352). Vi anser ändå att den 

analysmodell som vi tagit fram för denna studie, är användbar för studier i andra sociala 

kontexter. De socialsemiotiska verktygen tillsammans med teorierna kring 

varumärkesuppbyggnad utgör en grund för att urskilja hur olika visuella gestaltningar på en 

produkt bidrar till skapandet av ett varumärkes identitet. 

4. Analysredovisning 

4.1 Förpackningarna 

4.1.1 Monster 

4.1.1.1 Hur Monster Energy använder sig av typografi, färg och form. 
Det finns två olika betydelsepotentialer för logotypen på framsidan av förpackningen från 

Monster Energy (fig 4.1). Första potentialen är den illustrativa gestaltningen av ett limegrönt 

klösmärke som skapats genom tre hackigt utformade streck. Likt ett verkligt klösmärke 

smalnar det av nedtill, som om ett stort kattdjur skulle ha klöst burken vertikalt. Klösmärket 

“avslöjar” illustrativt innehållet i förpackningen genom den limegröna färgen som bryter mot 

den svarta bakgrunden. Den andra betydelsepotentialen är att klösmärket formar bokstaven m 

i gemen form. I överkant av varje klös, där det är som bredast, finns en utbuktning som pekar 

åt vänster. Genom att de förhåller sig i en relation till varandra tillskrivs alltså klösmärket 

betydelsepotentialen för bokstaven m. I den aktuella kontexten finns relationen till 

textelementet “Monster”, fysiskt placerad under klösmärket och som även bidrar till 

uppfattningen av klösmärket som bokstaven m, det sker även via association till den 

konnotativa innebörden av ordet monster (Machin, 2007, 92; van Leeuwen, 2006, 142).  

Det limegröna klösmärket är det mest utstickande elementet på förpackningen, det tar 

upp stor yta och dess färg och utstickande form skapar hög salience. Renheten i klösmärkets 

färg består inte av en ren grön utan en färg som är på väg att lämna grön och övergå till gul 

(fig 4.1). Klösmärket har också en inre skugga som går längs höger sida av varje vertikalt 

klös, skuggan består av en ren grön nyans som stegvis flyter in i det limegröna och skapar en 

tredimensionell nyansering av klösmärkets gestaltning (Kress & van Leeuwen, 2002, 356).  

!
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Förpackningen har en mättad svart bakgrund som tillåter övriga element att sticka ut genom 

kontrasterande färgval, exempelvis genom textuella element i ljusa färger. Den svarta färgen 

tillför en hårdhet och ett mörker till förpackningen samtidigt som den tillåter den ljusa färgen 

att utmärka sig på exempelvis innehållsförteckningen (fig 4.2). Mörkret och hårdheten från 

den svarta färgen går att härleda ur västerländsk kultur där den associeras med sorg, 

bestraffning och fysiskt mörker (Gavel, 1979, 138; Kress & van Leeuwen, 2002, 348). 

Innehållsförteckningen har ett generöst avstånd mellan varje ord vilket ger god läsbarhet, det 

tillåter även varje ord stå individuellt i det jämna radavståndet (fig 4.2). Machin (2007) menar 

att avstånd mellan ord eller bokstäver kan betyda ett uttryck av självförtroende, men då 

bokstäverna i innehållsförteckningen är väldigt kondenserade får textelementet låg salience 

och låter därmed resterande textelement stå ut i jämförelse med innehållsförteckningen. 

Textuppställningen av innehållsförteckningen är jämn på båda sidorna av texten. I motsats till 

en vänsterställd text förhåller bokstäverna sig i en kolumn där både vänster och höger sida har 

jämna kanter. Att placera text i jämna kolumner kan tillskriva auktoritet och formalitet då vi 

associerar denna typ av textlayout till tidningar där formalitet och effektivitet uttrycks 

(Machin, 2007, 105).  
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Att välja ett typsnitt med utsmyckningar har syftet att tillskriva ytterligare nivå av 

betydelsepotential, där själva typsnittet blir bärare av ytterligare betydelsepotential. En tidning 

eller bank väljer ofta typsnitt med utsmyckningar som kan associeras till tradition, för att 

skapa förtroende hos kunder exempelvis. Detta utesluter dock inte betydelsepotential för ett 

typsnitt som helt saknar utsmyckningar och detaljer, tvärt om kan det exempelvis uttrycka en 

enkelhet och minimalism som tar avstånd från tradition. För Monster Energys förpackning 

pågår en variation av utsmyckade typsnitt och icke utsmyckade typsnitt. Det tyder på att man 

vill upprätthålla en grafisk balans mellan den djuriska metaforiska associationen som finns i 

klösmärket samt textelementet “Monster” vilka tar upp störst yta, för att sedan förhålla sig till 

raka simpla typsnitt för textelementen “Energy” (fig 4.1), “sociala medier” (fig 4.3) och 

innehållsförteckningen (fig 4.2). Dessa textelement tillskrivs istället en metaforisk association 

av att de framstår som minimalistiska, och tekniska (van Leeuwen, 2006, 150; Machin, 2007, 

102f). Typsnittet för textelementet “Monster” är säreget och kan endast relateras till det stora 

klösmärket med sina oförutsägbara och hårda linjer och till innehållsförteckningens 

aluminiumfärgade bokstäver då “Monster’s” bokstäver har en aluminiumfärgad ram runt varje 

bokstav. Då informationssökningar kring detta typsnitt inte resulterat i någon 

bakgrundshistoria eller övrig information, gör vi antagandet att typsnittet är säreget och 

utvecklat för varumärket Monster Energy. Att företag och organisationer utvecklar egna 

typsnitt är vanligt förekommande då det kan tydliggöra varumärkets image genom metaforisk 

association, det vill säga att skapa en design som liknar ett uttryck eller objekt kopplat till en 

viss kultur (Björkvall, 2009, 144; van Leeuwen, 2006, 150; Machin, 2007, 100ff). 
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Inom ett kommunikativt system handlar den textuella metafunktionen om att skapa 

koherens mellan de visuella elementen på ett objekt, i detta fall en förpackning. Vi nämnde 

tidigare hur oregelbundna linjer och former i det stora klösmärket återkommer i textelementet 

“Monster” (fig 4.1) och på så sätt bildar en relation mellan elementen. En ytterligare textuell 

metafunktion är den limegröna färgen som klär klösmärket, textelementen “Energy” (fig 4.1) 

och hemsideadressen “www.monsterenergy.com” (fig 4.3). Färgen bidrar alltså till att skapa 

koherens mellan elementen som i sin tur överför den metaforiska associationen mellan dem. 

Den limegröna färgen tillhör hierarkiskt sett först klösmärke genom sin storlek, sedan förs 

potentialen vidare till textelementet “Energy” som är näst störst, för att slutligen färga 

hemsideadressen likt processen mellan klösmärket och “Energy”. Genom att bygga en 

förpackning på det här sättet lär man konsumenter att associera just denna limegröna färg med 

varumärket och tvärt om (Kress & van Leeuwen, 2002, 346; Machin, 2007, 66f; Stöckl, 2005, 

212). Skalar man av all färg och text som vi hittills har nämnt, återstår en ren 500 milliliters 

aluminiumförpackning. Storleken på en förpackning är av betydelse då större förpackningar 

tenderar att bidra till att ett varumärke associeras med lägre prisklass och där av lägre 

klasstillhörighet (Orth & Malkewitz, 2008, 72). Burken har en säregen öppningsmekanism 

som är målad i samma svarta färg som bakgrundsfärgen för förpackningen, den har en 

begränsad hålighet (fig 4.4, 4.5). På grund av produktionsregler för tillverkning av 

aluminiumburkar finns det inte mycket utrymme för att skapa säregna former av 

aluminiumburkar, men vid betraktning av förpackningen ovanifrån bidrar 

öppningsmekanismen till att öka salience då den rena mättade svarta färgen utmärker sig mot 

ljus aluminiumfärgad bakgrund (Machin, 2007, 134f; Pantamera, 2012; Bloch, 1995, 18f). 
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4.1.1.2 Vad Monster Energys förpackning konnoterar för värden via typografi, 
färg och form 
Då förpackningens mest förekommande färgkombination är limegrönt och svart och att 

samtliga textuella element består av oregelbundna eller räta typsnitt, säkras en maskulin 

konnotation då det inte existerar någon kurvering som kan associeras till feminina runda linjer 

(Machin, 2007, 99; van Leeuwen; 2006, 149).  

Monster Energys förpackning konnoterar en djurisk metaforisk association, främst 

med förpackningens två största textelement: klösmärket och “Monster” (fig 4.1). Det väcker 

associationen om förpackningens innehåll, att den som konsumerar produkten kan tilldelas en 

metaforisk association som vild och aggressiv, likt det djur som uträttat den handling som 

resulterat i det klösmärke som finns på förpackningen. Färgen grön har över tid utvecklat en 

metaforisk association som i rätt kontext framstår som sjuklig och orealistisk (Kress & van 

Leeuwen, 2002, 354), vilket måste ses som idealiskt för ett varumärke som heter Monster 

Energy. Resultatet är att med den gröna färgen i det stora klösmärket konnoteras en orealistisk 

energi som konsumenten hypotetiskt kan ta del av vid konsumtion. Klösmärket symboliserar 

ett aggressivt djuriskt beteende som i sig kan relateras till en maskulin konnotation, och när 

den orealistiska energin adderas till illustrationen av ett djuriskt beteende blir den generella 

konnotationen av förpackningen maskulin.  

Monster Energy ämnar skapa en balans i denna djuriska gestaltning av produkten 

genom att konnotera teknologi och fakta med textelementen “Energy” (fig 4.1), 

innehållsförteckningen (fig 4.2) och “sociala medier” (fig 4.3). Textelementet “Energy” kan 

associeras till den imaginära bild av datoriserad teknologi som framkommer i filmens värld. 

En dators avancerade språk består av enorma mängder kodning, binära siffror som 

tillsammans skapar de datorsystem som gemene datoranvändare brukar. När vi tittar på en 

datorskärm ser vi kanske en nyhetshemsida eller Facebook i webbläsaren, men väldigt djupt 

under, bakom det vi ser består hemsidorna av binär kod. Den limegröna färgen på 

textelementet “Energy” (fig 4.1) mot den svarta bakgrunden, skapar en möjlig association till 

actionfilmen Matrix. I filmen kopplar karaktärerna upp sig till en datoriserad värd, uppbyggd 

av ändlösa limegröna kodsträngar i nattsvart mörker som består av otaliga mängder siffror, 

siffror som huvudkaraktären Neo ibland kan bevittna eftersom han är den “utvalde” (fig 4.5; 

IMDB 2013). Monster Energy skapar alltså en dynamisk koherens mellan konnotationerna: 

teknologi och de djuriska, adrenalinpumpande med dessa ovannämnda element (Machin, 

2007, 99). 
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4.1.2 Red Bull 

4.1.2.1 Hur Red Bull använder sig av typografi, färg och form 
Textelementen som Red Bulls förpackning består av är olika varianter av typsnittet Futura, 

därmed har elementen en regelbundenhet och textuell metafunktion eftersom alla textelement 

härstammar från samma typsnittsfamilj. Det hjälper till att skapa en röd tråd som kopplar ihop 

och bidrar till regelbundenhet mellan textelementen trots olika storlekar, färger och typvikter.  

Futura tecknades av typografen och grafikern Paul Renner år 1927 i Tyskland och 

typsnittet har används flitigt sen dess (Braica, 2011, 17). Red Bulls val av typsnittsval är 

intressant eftersom Futura är så pass gammalt med mycket historia bakom sig, exempelvis så 

finns Futura på månen efter att NASA:s Apollo 17 på 70-talet lämnade en minnestavla i 

rostfritt stål (fig 4.7), vilket kan ha en teknologisk metaforisk association (NASA, 2013; 

Lunar and Planetary Institute, 2013). Typsnittet har en printliknande karaktär utan 

utsmyckningar eller utstickande detaljer, vilket framhäver en mer modern och teknisk karaktär 

(Machin, 2007), samtidigt som det är tidlöst och troligen förblir modernt en längre tid 

framöver då det varit ett populärt typsnitt sen 1927. Stora varumärken som Absolut Vodka, 

Louis Vitton, Dominos Pizza och Best Buy använder i dagsläget Futura i sin grafiska profil 

(Braica, 2011, 21). 

 Den marinblåa färg som dominerar förpackningens bakgrund (fig 4.6) och vissa 

textelement (fig 4.11; 4.9), har en historisk koppling till finkultur, då marinblå för länge sen 

fick sin nyans från färgpigmentet ultramarine. Enligt medeltidslatin betyder ultramarine; 

ligger på andra sidan havet (NE, 2013). Det betydde att pigmentet importerades över hav, 

pigmentet var förutom svårt att få tag på även svårt att utvinna, då det för hand utvanns ur 
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mineralen Lapis lazuli. När pigmentet väl importerats användes det på värdefulla målningar 

och kläder, bland annat på målningar av Jungfru Maria, då hennes mantel ofta fick den 

dyrbara marinblåa nyansen. Betydelsepotentialen av färgen kan tänkas leva vidare och därför 

härledas till nutida färgval (Kress & Van Leeuwen, 2002, 352; Nilson, 2004, 84f). 

Det textelement som har högst salience på förpackningen är “Red Bull” (fig 4.6). Då 

rött anses fungera som en förgrundsfärg som drar till sig uppmärksamhet blir det hög salience 

när den är placerad över marinblått som anses fungera som bakgrundsfärg. Med röda 

bokstäver och fet typvikt i kontrast till bakgrunden sticker textelementet “Red Bull” ut 

tillsammans med tjurlogotypen och “Energy drink” (fig 4.6) erhåller det därför konsumentens 

uppmärksamhet (Kress & van Leeuwen, 2002, 357; Machin, 2007, 79). Även Luomala & 

Kauppinen-Räisänen (2010) anser att klara, röda (textelementen) och gula (i logotypen) 

nyanser bidrar till en förhöjd salience (Luomala & Kauppinen-Räisänen, 2010, 296). 

Textelementet har bortsett från den röda färgen och feta typvikten, typografiskt stilrena 

oregelbundenheter i två bokstäver. Vid närmare observation av R:et och B:et i “Red Bull” kan 

man urskilja att bokstäverna har särdrag i jämförelse mot de andra textelementen på 

förpackningen. De har ett litet mellanrum där R:et och B:et annars skulle skapa en “komplett” 

bokstav. 
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Förutom de textuella metafunktionerna som nämns ovan är textelementet “Energy 

drink” (4.6) säreget jämfört med de andra textelementen på förpackningen då det består av 

smala, höga versaler med gott om bokstavsavstånd mellan varje bokstav, vilket framhäver en 

självsäkerhet då det tar upp mer yta jämfört med om bokstäverna hade varit placerade direkt 

efter varandra. Textelementet ”Energy drink” får därmed en minimalistisk och teknologisk 

betydelse (Machin, 2007, 100ff). En metaforisk association kan dras till skylten som NASA 

lämnade på månen (fig 4.7), textelement på den minnestavlan har också versaler, låg typvikt 

och bokstavsavstånd. 

De mindre textelementen som pryder framsidan: “Innehåller taurin” (fig 4.8), “Livar upp 

kropp och sinne” (fig 4.9) och “Innehåller kolsyra, Serveras väl kyld” (fig 4.10), hamnar 

längre ner på den hierarkiska informationsfördelningen jämfört med exempelvis “Red 

Bull” (fig 4.6). Anledningen är en lättare typvikt, mindre typsnittsstorlek och att de två nedre 

textelementen färgmässigt smälter in i bakgrunden när “Livar upp kropp och sinne” har 

samma marinblåa bakgrundsfärg och “Innehåller taurin” låter aluminiumet stå för läsbarheten.  
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Innehållsförteckningen (fig 4.11) har låg typvikt, liten typsnittsstorlek, och är marinblå likt 

bakgrundsfärgen, dessa faktorer tillskriver textelementet låg salience. Innehållsförteckningens 

uppställning är endast jämn på vänster sida och låter varje ord ta den plats den behöver, enligt 

Machin skapar det en avslappnad läsning (Machin, 2007, 106). Det finns en textuell 

metafunktion som sammankopplar textelementen på framsidan (fig 4.6) och den text som är 

högst upp på innehållsförteckningen (fig 4.11), kopplingen sker i nyansen, då de är av samma 

röda nyans och därmed skapar en koherens mellan elementen som i sin tur överför den 

metaforiska associationen mellan dem (Kress & van Leeuwen, 2002, 346; Machin, 2007, 66f; 

Stöckl, 2005, 212).   

Själva formen på Red Bulls förpackning (fig 4.6) är en aluminiumförpackning som rymmer 

250 milliliter, det är en mindre volym, än till exempel Coca-Colas 330 milliliter förpackning 

(fig 4.12). 

!
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Om vi jämför förpackningarna är Red Bulls 250 milliliters förpackning smalare än den vanligt 

förekommande 330 milliliters förpackning som Coca-Cola använder. Red Bulls förpackning 

är högrest, den är alltså högre än Coca-Colas förpackning men trots det innehåller den 80 

milliliter mindre vätska. För att leka med tanken kan vi sätta den högresta och smala form 

som Red Bulls förpackning har i ett typografiskt sammanhang, vi kan föreställa oss Red Bulls 

och Coca-Colas förpackning som bokstaven B i två olika utföranden, Coca-Colas 

förpackning liknar en kort och fetstilt bokstav “B”, som förpackningens breda form, medan 

Red Bulls förpackning är som ett smalt och högrest “B”. Typsnitt är antingen orienterade i en 

horisontell dimension, det vill säga att de är tillplattade, eller så är de orienterade mot den 

vertikala dimensionen genom att vara högrest eller utsträckt i en vertikal riktning. 

Betydelsepotentialen kring horisontella och vertikala dimensioner bygger på grunden på vår 

erfarenhet av gravitation, och gå upprätt. Horisontell orientering skulle kunna betyda tyngd 

eller soliditet, medan en vertikal orientering kan betyda lätthet eller ambition (van Leeuwen, 

2006, 149).  

 Vid produktionen av en aluminiumförpackning finns det få möjligheter för en designer 

att inkludera särdrag som gör att produkten sticker ut på hyllan i affären. Red Bull har valt att 

inkludera en del av sin logotyp i förpackningens form genom att stansa ut en av tjurarna i 

öppningsmekanismens hålrum (fig 4.13). En elegant och smidig lösning med tanke på hur 

pass hårda restriktioner det är för att få tillstånd att panta metallburkar i Sverige (Pantamera, 

2012).  

!34

fig 4.12



4.1.2.2 Vad Red Bulls förpackning konnoterar för värden via typografi, färg 
och form 
Förpackningens högresta form, den marinblå färgen och aluminiumet, framhäver en exklusiv 

betydelsepotential. Den marinblåa nyansen har ett förflutet då färgpigmentet var svårt att få 

tag på och det användes på dyrbara kläder och konstverk, därmed fick den automatiskt en 

exklusiv betydelsepotential som kan tänkas leva vidare i dagens färgval (Kress & Van 

Leeuwen, 2002, 352; Nilson, 2004, 84f). Aluminium, det material förpackningen består av, 

har en betydande roll i designen då den fungerar som bakgrundsfärg (fig 4.6) och text (fig 4.8, 

4.11). Förutom att det är ekonomiskt vinstgivande att låta grundämnet som förpackningen 

består av stå som del av färgsättningen av förpackningen, har det en ideationell metafunktion 

som återger en ren och exklusiv känsla då det putsade aluminiumet reflekterar omgivningen 

likt silverbestick eller rostfritt stål. Dessa tre aspekter, formen, färgen marinblå och 

aluminium, förstärker varandra multimodalt då de tillsammans utgör förpackningens visuella 

struktur (fig 4.6). 

Typsnittet Futura är som tidigare nämnts återkommande i samtliga textuella element på 

förpackningen från Red Bull. Futura konnoterar en tidlöshet då det sedan skapelsen 1927 

medverkat i olika sammanhang fram till nutid, exempelvis på NASA:s minnestavla (fig 4.7; 

NASA, 2013), till stora företag, organisationer och kommersiella produktioner som i modern 

tid inkluderar det i sin grafiska profil (Braica, 2011, 17). Tidlösheten kan alltså argumenteras 

genom att Futura under 87 år har använts i dessa sammanhang för att sedan användas i 

dagsaktuella sammanhang, Red Bulls energidrycksförpackning tillskrivs då den konnotativa 

betydelsepotentialen tidlöshet vid användning av Futura.  
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Som en stor del av förpackningen tillför den marinblåa färgen sin betydelse i 

förpackningens konnotativa betydelsepotential, den tillför tidlöshet till kontexten likt 

typsnittet Futura. Som argumentationen för typsnittets tidlösa konnotativa betydelsepotential 

väljer vi att se till historien för färgen marinblå. Färgen har en historia som börjar innan 1600-

talet då det var en enorm process att få tag i mineralen som låg till grund för färgen. Efter 

1600-talet blev det enklare att tillverka färgen genom nya produktionstekniker, och 2013 

förekommer marinblå i Red Bulls energidrycksförpackning (Kress & Van Leeuwen, 2002, 

351ff; Nilson, 2004, 84f). Det är även i koherens med typsnittet Futura som färgen får sin 

betydelsepotential, färgen klär bokstäverna i några av textelementen (fig 4.9,4.11) och likt den 

exklusiva betydelsepotentialen för Futura, tillskriver betydelsepotentialen typsnittet 

exklusivitet mot typsnittets förtydligande av tidlöshet i kontexten. 

Den sista konnotativa betydelsepotentialen av Red Bulls förpackning är teknologi. Här 

kan man återkoppla till NASA:s minnestavla (fig 4.7) vars text är skriven i typsnittet Futura 

och som var tillverkad i rostfritt stål som utseendemässigt är likt aluminium. Det har varit en 

väldigt lång teknologisk utveckling som till slut tagit mänskligheten till månen. När typsnittet 

Futura får medverka i den kontexten tillskrivs typsnittet delvis denna teknologiska utveckling i 

form av metaforisk association. Ser vi även till typsnittets utformning så kan skrifttypens 

printkaraktär konnotera forskning, mekanik och precision, i motsats till typsnitt som liknar 

handskriven text på förpackningar som bildar konnotationen av en handgjord produkt. Ett 

varumärke som säljer nypressad juice kan därför använda sig av handskriftsliknande typsnitt 

för att uppnå den handgjorda konnotationen. Andra företag likt Red Bull använder istället 

smala raka typsnitt med tryckt karaktär för att skapa en informativ betydelsepotential som 

ökar den teknologiska konnotationen (van Leeuwen, 2006, 148; Machin, 2007, 98). 

4.2 Bildmaterial  
Det går att tala om oavsiktlig konnotation då en bild tas utan att ha ett konnotativt syfte, vi 

som mottagare är ändå fria att skapa vår egen uppfattning om vad bilder förmedlar. Avsiktlig 

konnotation har som syfte att förmedla en specifik uppfattning genom en bild, detta sker 

genom etablerade associationer, “established connotators” (Machin, 2007, 26). Det kan även 

härledas till hur äkta en bild kan se ut att vara, om bilden har en hög eller låg modalitet 

(Machin, 2007, 57ff; van Leeuwen, 2005, 165f). De tolkningar som gjorts är utifrån 

observationer från bilderna, bedömningen har skett via de begrepp som presenterats under 

metodavsnittet.  
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4.2.1 Monster Energy 

Bild 1 visar driftföraren Butsy Butler vid en autografsignering. I bakgrunden ser vi andra 

förare som skriver autografer till fansen och kylar fyllda med Monster Energy-förpackningar. 

Bild 2 är tagen på rallycrossföraren Liam Doran bredvid sitt fordon efter en tävling. I sina 

händer håller han en Monster Energy-förpackning och en medalj, i bakgrunden kan man 

urskilja en racerbana.  

Bild 3 är tagen på wakeboardåkaren Nick Davies med en Monster Energy-förpackning i sin 

hand. I bakgrunden skiner solen på vattnet, mindre båtar ligger ankrade och man skymtar 

även en statssiluett.   

Bild 4, här medverkar Liam Doran ännu en gång (bild 2), han sitter vid en autografsignering 

tillsammans med andra förare sponsrade av Monster Energy. Liam sitter näst närmast 

kameran och framför honom står en Monster Energy-förpackning.  

Konnotation 

Då kroppsspråk kan användas för att tillskriva bilder betydelsepotential kan man se 

kroppsspråk som en semiotisk resurs (Machin, 2007, 31). Kroppsspråket i samtliga bilder från 

Monster Energy konnoterar fysisk rörelse genom positioner som relateras till det. I bilden 

med Liam Doran (bild 2) står han med ett ben framför det andra, en något framåtlutad bål och 
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höjda armar. Han har ett ansiktsuttryck som kan associeras till lejonvrål eller rop i positiv 

mening beroende på kontexten, i den aktuella kontexten tycks han fira och är för tillfället fri 

från bekymmer. Kroppsspråket i bild 1 och 2 drar till sig uppmärksamhet genom utmärkande 

rörelser som skrikande ansiktsuttryck, överkroppar som lutas mot kameran, armar i rörelse 

och raka ryggar. Kroppsspråk av detta utmärkande slag kan associeras till fysisk upptagning 

av utrymme och fysisk styrka som maximeras, något som är vanligt återkommande i bilder 

tagna på sportutövare för att konnotera deras styrka och framgång som individuella atleter 

eller framgångsrika inom lagsport (Machin, 2007, 28). Kroppsspråket är alltså typiskt för 

sportrelaterade foton. I de bilder som atleterna står upp, (bild 1,2,3) konnoterar atleterna 

tydligt någon form av energi. Liam (bild 4) sitter vid ett bord och skriver autografer vilket kan 

ses som en passiv betydelsepotential, men vid det ögonblick som bilden tas så utför han 

fortfarande något och därmed är även han i rörelse.  

I bilderna talar inte kroppsspråket för att de utför en ren fysisk aktivitet, alltså den 

aktivitet som kan ses som deras yrke, som wakeboarding (bild 3) eller racing (bild 1,4). 

Kroppsspråket talar istället om att den fysiska aktivitet som pågår kan kopplas till de plikter 

som ingår i den sportsliga yrkeskontexten, att Liam Doran (bild 4) skriver något med en 

penna på papper (autograf), eller att Nick Davies (bild 3) vistas nära vatten då han är 

wakeboardåkare. En generell konnotation för allt kroppsspråk i bildmaterialet från Monster 

Energy är “energi”. Energin mellan aktiviteter, det vill säga att drycken används när atleterna 

hänger tillsammans, skriver autografer och inte tävlar. Fotografen fångar ögonblicket och flera 

deltagare har tydliga ansiktsuttryck där de ler och ropar, ger uttryck för energi (bild 1, 2).    

Samtliga atleter bär kläder utsmyckade med Monster Energys klösmärke och 

färgkombination, det vill säga limegrön med svart bakgrund. Det skapar en koppling till 

förpackningen (fig 4.1) och därmed förs förpackningens värden över till de objekt som 

representerar förpackningen i form av en T-shirt eller keps. På samma sätt återkommer svarta 

solglasögon i bildmaterialet, trots att de exempelvis sitter inne under ett tält (bild 4) eller 

befinner sig någorlunda i skuggan (bild 1). Att personerna i bildmaterialet har på sig 

solglasögon kan vara av praktiska skäl, men i den gällande kontexten med svarta kläder, svart 

bil och svarta kepsar, konnoteras en viss maskulin coolhetsfaktor (Machin, 2007, 134f). Liam 

Doran är placerad nära en mattsvart bil med attribut som utmärker den för racing (bild 2), den 

är bredare än en vanlig bil från Mini (BMW of North America, 2008), den saknar lysen och är 

fylld med olika företagslogotyper som relateras till bilracing. För den som är insatt i 

motorsport så är bilen av rallykaraktär vilket konnoterar en mer smutsig tillvaro med grus, 
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jord och olja. Trots den smutsiga associationen till rally så finns det en koppling till 

högteknologiska fordon som är specialgjorda för att klara av att färdas i extrema hastigheter 

där fordon med fabriksutrustning istället skulle tappa kontrollen vid första sväng eller hinder. 

Användningen av förpackningen i bildmaterialet indikerar gestaltning och 

representation av varumärket. Inga situationer indikerar att atleterna skulle konsumera 

produkten genom att exempelvis hålla en öppnad förpackning mot munnen eller posera med 

den på likande sätt. Bilden på Nick Davies (bild 3) är svårbedömd i den bemärkelsen att det är 

svårt att avgöra vad han sysslar med i det ögonblicket som fotot är taget. Men det som går att 

utläsa är att han håller i en Monster Energy förpackning och likt de andra atleterna (bild 1, 2, 

4) har han kläder med Monster Energys klösmärke. Klösmärket som dominerar 

förpackningens framsida dominerar även bildmaterialet, det konnoterar en tillhörighet till 

varumärket, känslan att atleterna gör varumärket och att varumärket gör atleten (Rossiter & 

Bellman, 2012, 295).  

I bild 1, 2 och 4 befinner sig atleterna i olika offentliga rum, kontexter där de är nåbara 

för fansen och konsumenterna av Monster Energy. Jämför man Nick Davies som står på en 

båt (bild 3), tycks han vara onåbar. Det uppstår inte samma interaktion eller publicitet som i 

det övriga bildmaterialets kontext då han har en avsaknad av de sociala interaktioner som 

förväntas av de andra atleterna. De befinner sig i det offentliga rummet och utför olika 

aktiviteter, exempelvis skriver autografer (bild 1, 4) eller utför ett lejonvrål mot kameran (bild 

2). Den gemensamma kontexten angående bild 1, 2 och 4 är att de har en dokumenterande 

tillvaro. Bilderna ser ut att vara fotograferade vid tillfällen som saknar artificiellt ljus, det vill 

säga de är naturligt ljussatta eftersom de troligen är tagna i en okontrollerad miljö där 

studiobelysning inte är tillgänglig, vilket förtydligar den dokumenterande konnotationen. Det 

finns heller ingen fotogenetisk bakgrund som har ett syfte att tillskriva atleterna 

samhällsliknande värden som på bild 3 när Nick Davies tar det lugnt på en båt. Bilden med 

Nick Davies har en avsaknad av det mörka, svarta element som i övriga bilder konnoterar 

hårdhet och mörker (Gavel, 1979, 138; Kress & van Leeuwen, 2002, 348). Han bär svarta 

kläder som delar den konnotationen men det räcker inte för att få bilden att uttrycka energi 

som de andra bilderna. 

I bild 1 och 4 finns det mycket rörelse, fotografen har troligen använt ett 

vinkelobjektiv då kompositionen är så pass överflödig, vilket gör att de egenskaper som en 

bild kan återspegla det som är väsentligt, genom att selektivt välja vad som ska med i bild. 

Det bidrar till en dokumenterande karaktär utan vidare direktiv från fotografens sida, det 
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återspeglar vad som händer på platsen och låter kontexten påverka vad bilderna ska 

konnotera. På bild 2 och 3 är det en selektiv komposition, att de har ett annat syfte utöver att 

dokumentera, de framhäver specifika värden genom att beskära vad som kommer med på bild 

och därmed skapar en riktlinje i vad som anses vara fokus i bilderna. 

4.2.2 Red Bull 

Bild 1 är tagen på alpinåkerskan Lindsey Vonn i en träningsmiljö då hon håller i en Red Bull-

förpackning. 

Bild 2 visar häcklöperskan Lolo Jones som även hon befinner sig i en träningsmiljö, hållandes 

i en Red Bull-förpackning. 

Bild 3 är tagen på längdhopperskan Ivana Španović sittandes i en bar, framför henne står en 

Red Bull-förpackning upphällt i ett glas med is. 

Bild 4 visar vindsurfaren och entreprenören Robby Naish sittandes på sin surfingbräda 

drickandes ur en Red Bull-förpackning. 

Konnotation 

Generellt sett så konnoterar atleterna från Red Bull ett avslappnat kroppsspråk genom vad som 

kan uppfattas naturliga poseringar för sin kontext, de är inte uppställda i, vad som kan 
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betecknas som, onaturliga poser likt en bild ur ett modemagasin (Machin, 2007, 28f). 

Bedömningen är att atleterna är oberörda av kamerans närvaro då det inte finns någon 

interaktion mellan oss som mottagare och atleterna. Det existerar ingen ögonkontakt med 

kameran utan de interagerar med andra personer utanför bild (bild 2, 3) eller återhämtar sig 

utan kontakt med andra människor (bild 1, 4). Genom tidigare erfarenheter kopplar vi en 

sittande position med armarna hängandes över knäna till vila och återhämtning då kroppen är 

inaktiv, man använder färre muskler när man sitter än när man går. Hade atleterna haft ett 

kroppsspråk som indikerar att de är i rörelse hade det konnoterats genom spända muskler eller 

en position där de tar sats exempelvis. Hjärnan fungerar som en ordbok där poser kopplas till 

vissa betydelsepotentialer (Machin, 2007, 27; van Leeuwen, 2005, 122) 

Det existerar konnotativa skillnader mellan bilderna där två atleter förhåller sig 

extroverta i sitt kroppsspråk (bild 2,3), öppna leenden i kombination med att de håller sina 

huvuden i viss riktning indikerar en pågående konversation. De två andra atleterna (bild 1,4) 

har ett introvert uttryck i sitt kroppsspråk med poseringar där de fäst blicken i riktningar som 

inte är lämpade för en pågående konversation, ned i marken. Det finns en beslutsamhet (bild 

1) i det introverta uttrycket hos Lindsey Vonn då hon har ett tomt ansiktsuttryck i anknytning 

till sin riktade blick, det konnoterar att fokus ligger hos henne själv och kommande utförande, 

efter att ha druckit sin Red Bull. Robby Naish (bild 4) är på ett liknande sätt fokuserad på sig 

själv fast med förpackningen som en del av sitt kroppsspråk, bilden är tagen i det ögonblick 

som Robby dricker en stor klunk energidryck och kisar med ögonen. Det indikerar att han är 

törstig och återfuktar med Red Bull innan det är dags för vågorna igen (van Leeuwen, 2005, 

121f). 

Då fotografer använder sig av objekt som besitter viss kulturell metaforisk potential, 

bidrar de till fotografiets konnotativa helhet. Objekt placeras ofta i kontexter med avsikt för 

att förtydliga den miljö som fotograferas. Det kan vara en bild på en basketspelare, för att 

förtydliga att basketspelaren är en basketspelare ger fotografen personen en boll att hålla i och 

ber hen stå framför en basketkorg. Oavsett om objekt är placerade eller inte i ett fotografi så 

påverkar de ofta hur mottagare tolkar bildmaterialet (Machin, 2007, 31).  

I bilden med Lindsey Vonn (bild 1) bär hon kläder vilka individer som befinner sig i 

västvärlden eller liknande kulturer kan associera till träning, även skor som är anpassade för 

träning. Hennes klädsel, skor och uppsatta hår föreslår en aktiv livsstil. Hennes kläder kan 

indikera att hon nyligen deltagit eller utfört en fysisk aktivitet, som springbandslöpning, 

styrketräning eller gruppträningspass som västerländsk kultur förespråkar att utöva i den 
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kontext hon befinner sig i. Till vänster om Lindsey Vonn skymtar vi en maskin med en 

kontakt som går ner i golvet, då hennes kläder och löpskor redan etablerat indikationen av 

fysisk aktivitet kan man som mottagare därför anta att det rör sig om ett löpband eller 

liknande teknisk utrustning. Maskinen konnoterar teknologi och tilldelar även den 

betydelsepotentialen till resten av bilden som då kan uppfattas som måttligt teknologisk då 

träningsmaskiner har framkommit genom en teknologisk utveckling. På sätt samma står Lolo 

Jones spikskor (bild 2) för en teknologisk utveckling med hårdplast gjutet på ett sätt som 

inkapslar hennes fot med avancerad låsanordning som spännen och dragkedjor.  

 Objekten i bilden är kulturellt etablerade associationer som tillsammans planterar en 

idé hos mottagaren om var atleten befinner sig, på så sätt begränsas mottagaren att skapa sin 

en egna konnotativa uppfattning om kontextens geografiska position. På ett liknande sätt om 

inte ännu tydligare, bidrar surfbrädan i bilden med Robby Naish (bild 4) till att påvisa att han 

sysslar med surfing för den som inte är påläst. 

I samtliga fyra bilder från Red Bull finns det objekt som bidrar till varje enskild bilds 

konnotation, samtliga bilder innehåller olika atleter och olika objekt som tillskriver bilderna 

sin betydelse. Det finns även objekt som är återkommande i varje bild, exempel på 

återkommande objekt för samtliga bilder från Red Bull är energidrycksförpackningens 

medverkan. Energidrycksförpackningen tillskriver varje bild sitt eget syfte, det vill säga den 

är tillverkad för syftet att snabbt tilldela individer energi. När atleterna figurerar i bilderna 

med förpackningen tar de del av associationen - syftet att tilldela energi, till sina sociala 

miljöer då förpackningen fungerar som en socialsemiotisk resurs (van Leeuwen, 2005, 3ff). 

Förpackningen från Red Bull är placerad i en till synes naturlig relation till varje atlet 

som förtär drycken på olika sätt, Robbie Naish (bild 4) släcker sin törst medan Ivana Španović 

(bild 3) har hällt upp sin Red Bull i ett drinkglas med is. Här uppstår alltså konnotativ symbios 

då atleterna framställer förpackningen som naturlig i träningsmiljö (bild 1,2,4) och 

normaliseras även i en barmiljö där alkohol existerar (bild 4). Konnotationen blir att Red Bull 

är en del av atleternas vardag, de är inte endast sponsrade av varumärket, de tycks förbruka 

innehållet i förpackningar.  

En generell iakttagelse angående bildmaterialets kontext är att samtliga fotografier 

representerar olika kontexter utan en geografisk anknytning eftersom de är så pass selektivt 

beskurna och lämnar ute detaljer eller landmärken. De symboliserar exempelvis en 

träningsanläggning och en tropisk strand. Anledningen till att dessa sammanhang får en 

symbolisk koppling istället för en dokumenterande koppling till en specifik plats eller 
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sammanhang beror på att det inte går att ange vilket exakt ställe som bilden är tagen på, det 

vill säga att bilderna inte har några detaljer i bakgrunden som ger en signifikant anknytning 

till en geografisk punkt. Detta används för att ladda bilderna med värden som inte behöver 

vara lokalt anknutna och gör dem mer slagkraftiga globalt eftersom en strand eller en 

träningsanläggning kan de flesta relatera till, jämfört med om det var en specifik plats 

(Machin, 2007 34ff; Machin & Thornborrow, 2003, 453). 

Den gemensamma konnotationen av bildmaterialet är att de har en exklusiv 

betydelsepotential. Exempelvis den lounge som Ivana (bild 3) befinner sig i, trots att Red Bull 

troligen konsumeras på olika typer av nattklubbar med berusade människor så gestaltas hon i 

en sofistikerad, exklusiv och väl belyst lounge med varm bakgrundsbelysning, svarta möbler i 

läder med mörka träinslag och i svart aftonklänning. Avslutningsvis verkar hon dricka en Red 

Bull, istället för en Gin Tonic eller ett glas rött i en sofistikerad kontext. Ännu ett exempel är 

Lindsey Vonns kläder som i symbios med lokalen och maskinen till vänster i bild (bild 1), 

skapar en uppfattning om att hon befinner sig i en modern träningslokal. Detaljerna i bilden är 

etablerade associationer som tillsammans planterar en idé hos mottagaren om var hon 

befinner sig, mottagaren begränsas i att skapa sin egen konnotativa uppfattning. I bilden tar vi 

del av en ganska steril och modern tillvaro, träningslokalens kaklade golv tillsammans med 

glaspartierna är inte något som för tankarna till en alldaglig träningslokal med nednötta 

heltäckningsmattor, gamla vikter och lysrörsbelysning. Objekten för istället tankarna till en 

toppmodern och framgångsrik tillvaro med luftkonditionering. 

Betydelsepotentialerna miljöerna konnoterar skapar en koherens mellan konsumenten 

och användningen av produkten, det ger konsumenterna möjlighet att absorbera dessa värden. 

Det gör också att konsumenter kan associera sig själv med den typ av kultur som 

representeras i bilderna (Machin, 2007, 34). I detta fall en västerländsk ideologi där det läggs 

vikt vid materialism, träning och kroppsideal som även kan konnotera en typ av 

klasstillhörighet. 

Bild 1, 2 och 4 är tagna i ett grodperspektiv, vilket resulterar i att vi hamnar på samma 

nivå som Lindsay, Lolo och Robby som sitter ner. Något som annars hade skapat en orättvist 

fördelad maktrelation mellan mottagare och atleterna på bild om fotografen stod upp. 

Samtliga bilder är selektivt inramade, det gör att bilderna framhäver den del av situationen 

som är i bild och utesluter hela sammanhanget. Exempelvis i bild 2 och 4 hade den som 

atleterna troligen konverserar med varit i bild om fotografen hade tagit fyra steg bakåt vilket 

resulterat i att bilderna hade fått en annorlunda betydelsepotential jämfört med hur det är nu. 
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Bilderna har troligen fotograferats i kontrollerade miljöer som möjliggör för riggad belysning 

och en valmöjlighet att framhäva olika karaktärsdrag som ljussättningen kan ge. På Lolo 

Jones (bild 2) har fotografen troligen använt starka ljuskällor så hennes svettiga armar 

reflekterar ljuset och förstärker att hon har tränat för att konnotera behovet av energi i form av 

Red Bull. Samma sak med Ivana Španović (bild 3), hon är väl belyst och får en onaturligt klar 

bild av sitt ansiktsuttryck. Jämfört med hur en dämpad belysning en lounge eller nattklubb 

vanligtvis associeras med mer integritet, dämpad belysning gör det svårare att se andra 

människor eller detaljer. 

4.3  Jämförelse 

4.3.1 Monster Energy 

Likheter 

En av de större likheter vi hittat angående Monster Energys bildmaterial och förpackning är 

att båda två konnoterar hård, vild och maskulin betydelsepotential genom förpackningens 

mest förekommande färgkombination limegrönt och svart (fig 4.1), och att samtliga textuella 

element består av oregelbundna eller räta typsnitt. Monster Energys logotyp i form av ett 

klösmärke förstärker den hårda och maskulina betydelsepotentialen. Färgkombinationen och 

klösmärket återkommer på samtliga bilder vi har analyserat från Monster Energy, atleterna 

bär kläder med färgkombination svart och limegrönt samt samma logotyp som förpackningen, 

klösmärket. 

Ett liknande värde till det hårda och maskulina är det djuriska som återkommer i både 

förpackningen och bildmaterialet. Klösmärket symboliserar ett aggressivt djuriskt beteende, 

som att ett stort rovdjur skulle ha klöst burken och blottar dess innehåll. En likartad intensitet 

som rovdjurets klösmärke är Liam Doran, när han genom ett lejonvrål firar sin lyckade 

prestation (bild 2). 

 Förpackningen konnoterar teknologi genom textelementet “Energy” (fig 4.1) och i 

bildmaterialet konnoterar rallybilen i bild 2 ett teknologiskt värde eftersom rallybilar står i 

framkant när det gäller att tänja på gränserna i hur stora påfrestningar ett fordon kan utstå.  

 På två av de fyra bilderna från Monster Energy finns det en stark koppling till deras 

konsumenter, en känsla av tillhörighet som gör det möjligt för konsumenter och fans till 

atleterna att interagera och få autografer från dem (bild 4). Monster Energys förpackning har 

en koppling till denna tillhörighet genom ikonerna för sociala medierna på nedre delen av 

!44



förpackningen (fig 4.3), indikerar Monster Energy att det finns många forum för konsumenter 

att samlas på och dela sin åsikter och idéer kring varumärket, och indirekt om atleterna.   

Olikheter 

Det särdrag vi observerade mellan förpackningen och bildmaterialet är den rika användningen 

av Monster Energys logotyp (klösmärket), den återkommer frekvent på många olika objekt 

och personer i bildmaterialet. På förpackningen används logotypen endast en gång då den 

placerats på framsidan av burken (fig 4,1).  

4.3.2 Red Bull 

Likheter 

Mellan förpackningen och bildmaterialet är exklusivitet ett återkommande värde via olika 

element i förpackning och bildmaterial. I förpackningen gestaltas det exklusiva dels genom 

den säregna förpackningsmodellen som förhåller sig smalare och högre än en normal 330 

milliliter burk, trots att Red Bulls endast innehåller 250 milliliter. Burkens slimmade form kan 

indikera en koppling till atleternas vältränade kroppar som tydligt ges utrymme i 

bildmaterialet. En ytterligare exklusiv indikator gällande förpackningen är den marinblå 

färgen som finns i såväl textelement som bakgrundsmotiv, en färg som kan indikera högre 

klasstillhörighet. I bildmaterialet från Red Bull befinner sig vissa av atleterna i miljöer som 

konnoterar exklusivitet, vilket utmärks av objekt som förtydligar kontexten och 

konnotationen, exempelvis en aftonklänning, energidryck som är upphällt i ett drinkglas eller 

svart kakel i en ljus modern träningsanläggning.   

Gällande den teknologiska konnotationen från bildmaterialet indikeras den genom 

miljön som fotografiet på Lindsey Vonn (bild 1) är taget i. Miljön är som tidigare nämnt av en 

mer exklusiv karaktär, den tilldelas även en teknologisk konnotation då teknisk utrustning i 

form av ett svart löpband eller liknande objekt medverkar i bilden. Lolo Jones spikskor (bild 

2) konnoterar teknologi då utformningen och designen av hennes spikskor är resultatet av en 

teknologisk utveckling där lättviktsmaterial har ersatt äldre teknik för spikskor. Motsvarande 

teknologiska konnotation finner man bland annat i förpackningens typografiska element. Vi 

beskrev typsnittet Futuras indikation till teknologi via relationen med NASA och månresan där 

en skylt skriven i typsnittet Futura placerats på månen. Bokstävernas smala och raka 

utformning med tryckt karaktär skapar en informativ betydelsepotential som spär på den 

teknologiska konnotationen. Futuras utformning med printliknande karaktär konnoterar 
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forskning, mekanik och precision. Den sista teknologiska indikatorn som kan utläsas i 

förpackningen är aluminiumfärgens teknologiska metaforiska association. 

Aluminiumförpackningen indikerar en teknologisk betydelsepotential då aluminium relateras 

till verktyg eller maskiner, men även kliniska miljöer som laboratorium och rostfritt stål som 

klär dyra köksredskap. NASA:s minnestavla på månen tillverkades i rostfritt stål (fig 4.7; 

Lunar and Planetary Institute, 2013), vilket har en visuell likhet med just aluminium. 

Tillsammans med typsnittet Futura skapar aluminiumet denna relation till NASA och 

teknologi. 

Olikheter 

Red Bull har inga värden eller betydelsepotentialer på sin förpackning som indikerar att den 

används i sammanhang kopplade till alkoholkonsumtion. I bilden med Ivana Španović (bild3) 

förekommer förpackningen i en kontext som indikerar en barmiljö och alkoholkonsumtion, 

det är en tydlig skillnad mot vad förpackningen konnoterar. Det går självklart inte att avgöra 

ifall hon har blandat ut sin Red Bull med alkohol, vilket är en populär drink på nattklubbar, 

men man kan heller inte utesluta att hon har gjort det då hon befinner sig i en bar. Relationen 

till alkohol är alltså något som endast bildmaterialet konnoterar. 

 Den tidlöshet som bland annat Red Bulls förpackning konnoterar genom typsnittet 

Futura och den marinblåa färgen har en svag koppling till bildmaterialet. Bildmaterialet är inte 

dokumenterande utan det symboliserar olika kontexter i samhället utan en bestämd tidpunkt 

eller geografiskt bestämd plats. Men det är inte av samma kaliber som Futura, vilket har över 

80 år på nacken och den marinblåa exklusivitetsdiskursen som härstammar från 1600- talet. 

Därför är den tidlösa kopplingen inte tillräckligt signifikant i relation till de andra likheterna 

och blir en olikhet.   

5. Diskussion & Slutsats 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring de första tre frågeställningarna som vi har i 

denna studie och återkopplar till teori och tidigare forskning.  

Under den fjärde frågeställningen avslutar vi med slutsatser som går in på vilka värden 

som tillskrivs respektive varumärke utifrån analysresultat från analys av förpackning och 

bildmaterial. 

!
!46



5.1 Vilka val har gjorts i syfte att skapa specifika betydelser i  
användningen av typografi, färg och form? 
Nilsson (1999) anser att dagens kommunikationsmöjligheter tillåter fler varumärken att synas 

och det blir allt svårare att sticka ut i den stora soppan av varumärken. Med den informationen 

i åtanke bör därför varumärkesutvecklare göra noggranna val av förpackningsdesign och 

passande val av paketeringsform, då form som semiotisk resurs uttrycker betydelser och 

värden som bör användas till varumärkes fördel för att sticka ut på marknaden med en 

tilltalande identitet (Orth & Malkewitz, 2008, 76f).  

Red Bulls smala 250 milliliters förpackning tillhör enligt Orth & Malkewitz (2008) 

den kontrasterande förpackningskategorin där förpackningar uppfattas av konsumenter som 

attraherande genom spänning eller upphetsning. Monster Energys förpackning på 500 

milliliter kan placeras i Orth & Malkewitz förpackningskategori för massiva förpackningar 

som sticker ut via sin storlek som är större än vad som anses som medel. Massiva 

förpackningar utmärks som tunga och har utsmyckningar i designen. Massiva förpackningar 

kan uppfattas som billiga och inte eleganta. För att få perspektiv så placerar exempelvis Orth 

& Malkewitz en vanlig 330 milliliters aluminiumförpackning i en intetsägande kategori där en 

kombination av där ej utmärkande design och mindre storlek konnoterar simpelhet och 

transparens (Orth & Malkewitz, 2008, 72).  

I van Leeuwen (2006) förklaras typografins funktion som semiotisk resurs, att 

typografi likt färg kan vara budbärare av uttryck där ett typsnitts formgivning kan interagera 

med mottagare och uttrycka attityder som representerar det som gestaltas, exempelvis en röd 

stoppskylt som med höga versaler och kraftig typvikt förtydligar innebörden av skylten, du 

ska stanna vid skylten innan du kör vidare. Typografin är alltså multimodal och kommunicerar 

med andra semiotiska resurser, ett exempel från Monster Energys förpackning är 

textelementet “Energy” (fig 4.1). ”Energy” tillskrivs ett datortekniskt värde genom den 

limegröna färgen och den digitala utformningen av bokstäverna, vi nämnde även 

associationen till filmen The Matrix. Typsnittet som används för textelementet “Monster” (fig 

4.1) bidrar till varumärkesidentiteten genom sin säregna design vars betydelsepotential väcker 

associationen om förpackningens fysiska och metaforiska innehåll. För att sticka ut i den stora 

varumärkessoppan är typsnittet skapat för varumärket. Det är vanligt att företag utvecklar 

egna varianter av semiotiska resurser som färg, form eller typografi till sin grafiska profil, där 

resursen liknar ett uttryck eller objekt kopplat till kulturer för att locka konsumenter 

(Björkvall, 2009, 144; van Leeuwen, 2006, 150; Machin, 2007, 100ff). 
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Konsumenter förväntar sig inte bara en produkt när de väljer ett varumärke, de köper 

även värden, immateriella värden som kan laddas i en förpackning genom särskilda val av 

semiotiska resurser, resurser som skapar en slagkraftig kommunikation (Heide, 2005, 169). 

En sådan semiotisk resurs i Red Bulls förpackning är typsnittet Futura med sin teknologiska 

konnotation och med den mekaniska relationen via bokstävernas utformning och till 

månlandningen och NASA (van Leeuwen, 2006, 148; Machin, 2007, 98; NASA, 2013; Lunar 

and Planetary Institute, 2013) 

Förpackningarna använder återkommande färgelement i typografin för att skapa 

koherens, vilket hjälper konsumenten att förstå vilka element och värden som hör samman. 

Till exempel Red Bulls framsida (fig 4.6) och innehållsförteckningen (fig 4.11) vars röda 

textelement skapar koherens mellan fram- och baksidan. Den röda texten i 

innehållsförteckningen är den del som förklarar att toppidrottare uppskattar Red Bull och att 

den är utmärkt vid krävande tillfällen, resterande text är blå vilket kan ses som en 

bakgrundsfärg som släpper fram den röda (Kress & van Leeuwen, 2002, 357; Machin, 2007, 

79). Varma färger likt den röda i Red Bull anser Luomala & Kauppinen-Räisänen (2010) dra 

till sig konsumenters uppmärksamhet och Kress & van Leeuwen (2002) menar även att klara 

röda nyanser är energigivande och fysiologiskt aktiverande vilket minst sagt är passande för 

en energidryck.  

Vid analysen av Monster Energys förpackning hamnar ofta den limegröna logotypen i 

form av ett m-liknande klösmärke i fokus på grund av sin utmärkande storlek som placerar 

den i toppen av elementens hierarki, på så sätt påverkar den andra element som kan 

förknippas med klösmärkets utseende. Klösmärket indikerar en metaforisk närvaro av ett 

rovdjur, och den opålitliga limegröna färgen förstärker rovdjurskonnotationen. Limegrönt är 

en oren nyans som har lämnat den rena gröna nyansen för att röra sig mot gult som tillskriver 

utstrålning (Luomala & Kauppinen-Räisänen 2010, 298; Nilsson, 1999, 82). För varumärket, 

Monster Energy, bidrar klösmärket till att förtydliga konnotationen av vad konsumenten kan 

förvänta sig av produkten och varumärket, att du metaforiskt får “monsterenergi” av att dricka 

den (fig 4.1; Hynes, 2009, 554). När den limegröna färgen är etablerad i logotypen kan den 

inkluderas i andra textuella eller övriga element för att upprätta relationer mellan elementen 

och skapa koherens, som mellan textelementen “Energy”, “www.monsterenergy.com” (fig 

4.3) och klösmärket (4.1).  
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5.2 Vad konnoterar förpackningarna genom valen av typografi, färg och 
form? 
De värden som en produkt konnoterar har en koppling till företagets målgrupp och återspeglar 

varumärket. Det skvallrar lite om vilken slags person som konsumerar just den produkten och 

vilka immateriella värden som den personen ser sig själv i (Nilson, 2000, 85; Melin, 1999). 

Red Bulls förpackning känns som att den skulle passa in i ett Formel 1-stalls verkstad, 

med en toppmodern Formel-1-bil bredvid, utan ett enda dammkorn på karossen, perfekt 

inställd med laserutrustning för racerbanan som dånar utanför. Formel-1 har en koppling till 

de teknologiska och exklusiva värden som Red Bulls förpackning konnoterar. En modern 

formel-1 bil har lika mycket gemensamt med ett jetplan som det har med en vanlig gatbil. 

Aerodynamik har blivit nyckeln till framgång i sporten och dessa stall spenderar tiotals 

miljoner dollar på forskning och utveckling inom endast aerodynamik varje år (Formula One 

World Championship Limited, 2013). Red Bull äger ett av dessa stall, som förutom det är 

mycket framgångsrikt.  

!
“The high points of Red Bull's 2012 were first and foremost winning both the 

constructors' and drivers' Formula 1 championships – picking up both titles for the 

third successive year” - (Red Bull, 2013). 

!
Förutom den högteknologiska bakgrund Formel-1 har som motorsport, kan inte vilket 

varumärke som helst finansiera ett eget Formel-1 stall, det kräver god ekonomi och hög 

kompetens i form av teknologi och ingenjörskonst. Det indikerar på den exklusiva 

betydelsepotentialen som även förpackningen tillskrivs genom typografi, färg och form (fig 

4.6). 

 Om vi förhåller till motorsport så hör Monster Energys förpackning hemma i en annan 

typ av verkstad. Det är smutsigt, svettigt och en stark lukt av förångad diesel. Där repareras 

monstertruckar, 3 ton av förstärkt stål med kompressorladdade v8-motorer som kan får en hel 

arena att explodera av adrenalinfyllt jubel. Vi anser att detta sammanhang konnoterar de 

maskulina och djuriska element som på ett dominerande sätt sträcker sig över den 500 

milliliter stora förpackningen, framförallt det klösmärke som klär framsidan av 

förpackningen, vars färgval och utformning starkt indikerar på en maskulin och djurisk 

betydelse (fig 4.1).   
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5.3 Vilka värden konnoterar bildmaterialet? 
I bildmaterialet från Monster Energy har vi noterat en laganda eller grupptillhörighet som 

skapas av de visuella element som återkommer i samtliga bilder. Det återkommande 

elementen eller objekten är de svarta kläderna med varumärkets logotyp på, i samtliga bilder 

är det en svart keps med varumärkets logotyp och andra svarta plagg med logotypen. I tre av 

fyra bilder syns Monster Energys logotyp även tydligt i bakgrunden på planscher, bilar och 

kylar. Upprepandet av logotypen och den svarta färgen skapar en samhörighet mellan 

atleterna trots att samtliga utför sin sport individuellt, atleterna blir en del av Monster Energys 

“team”.  

Emotionell branding som Rossiter & Bellman (2012) studerat, handlar om att 

konsumenter kan ha en känslomässig koppling till vissa varumärken genom att konsumenten 

argumenterar för att det återspeglar och beskriver dem som person (Rossiter & Bellman, 

2012, 295). För en konsument som tar del av bildmaterialet kan därför atleternas svarta 

klädsel ha stor betydelse för konsumentens generella uppfattning av varumärket. Vi anser att 

kepsarna och T-shirtsen, tillsammans med de mörka glasögonen konnoterar ungdomlighet och 

tuff attityd. Det är även på sin plats att uppmärksamma kvinnorna som förekommer i Monster 

Energys bildmaterial, som är klädda i korta svarta läderkjolar med limegrön kant. Som 

deltagare i bilden bär kvinnorna kläder med associationer till vad som kan uppfattas som 

kvinnligt i vissa kulturer, detta utgör en stereotyp feminin motpol mot den maskulina miljön 

som konnoteras från männen. Vi kan inte säkerställa syftet med kvinnornas kläder men 

klädernas associationer bär på värden och uppfattningar som påverkar konnotationen för oss 

mottagare av bilden i vår västerländska kultur (Machin, 2007, 38) 

Anledningen till Monster Energys rika användning av logotypen (klösmärket) på 

diverse kläder, kepsar och produkter kan härledas till den tillhörighetskänsla som de försöker 

uppnå, vilket vi gick in på när vi presenterade i bakgrundsavsnittet med information om 

respektive företag. 

!
“Some companies won’t let you have any gear unless you’re on the payroll. We’re all 

about our fans rockin’ the Monster logo the way they want - on hats, shirts, MX bikes, 

trucks, gear, or even on themselves.” (Monster Energy, 2013). 

!
Monster Energys intensiva användning av klösmärket kan vara för att konsumenter ska få 

idén att göra samma sak, att bära kläder och kepsar med deras logotyp och indirekt göra 
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reklam för Monster Energy (Thellefsen & Sørensen, 2013, 484). Vi anser att det går hand i 

hand med den tillhörighet som Monster Energy upprätthåller genom att pryda sina evenemang 

och atleter topp till tå med klösmärket. När en yngre generation tar del av bildmaterial och ser 

sina eventuella idoler klädda i handelsvaror med logotypen på kan det uppstå en efterfrågan 

och strävan att se ut som sin idol. När Monster Energy gör svarta kläder och kepsar med 

logotypen tillgängliga för konsumenter kan de på så sätt skapa ett varumärke med trofasta 

konsumenter som utan påkostade reklamkampanjer ändå kommer köpa deras produkter 

(Rossiter & Bellman, 2012, 295). 

Den dokumenterande konnotationen i Monster Energys bildmaterial skapas av den 

höga modaliteten, att bild 1 innehåller objekt och en närvaro av andra människor än atleterna 

kan till viss grad återge en äkta kontext, ögonblicket verkar inte vara mer uppgjort än att 

fotografen ropat “smile!”. Objekten är bland annat kylarna med Monster Energys 

förpackningar i och kylarna är inte fyllda till bredden med burkar, det saknas burkar i de olika 

hyllplanen som indikerar att det pågår en försäljning eller utdelning av Monster Energys 

energidryck. Människorna till vänster i bild 1 har ett kroppsspråk som indikerar att deras 

fokus ligger på atleterna och inte i kameralinsen, en person håller till och med på att fota 

atleterna själv och ett yngre barn ser ut att vänta på sin autograf vid disken. I bild 2 kan 

samma struktur urskiljas där det finns individer som inte är medvetna om att fotografiet tas, 

och i bild 4 verkar atleterna inte ens vara medvetna om att ett fotografi tas och deras 

ansiktsuttryck är väldigt intetsägande, atleterna verkar fokusera på att skriva autografer. Den 

dokumenterande konnotationen tillskriver en mer jordnära känsla till fotografiet, med en hög 

naturalistisk modalitet, det vill säga att det som vi ser på bild 1, 2 och 4 i Monster Energys 

bildmaterial är mycket likt det vi skulle bevittna om vi stod bredvid fotografen i det ögonblick 

som respektive fotografi togs (van Leeuwen, 2005, 168). Vi anser att detta indirekt kan tillföra 

en mer jordnära relation till Monster Energy som varumärke, atleterna är “mänskliga” och 

ögonblicket tilltalar en äkthet och familjaritet. Detta går hand i hand med den tillhörighet som 

alla kläder med klösmärket tillskrivs. 

 Ljusanvändningen i Red Bulls bildmaterial har låg modalitet då bild 1, 2 och 3 är 

orealistiskt belysta jämfört med hur naturligt ljus återger objekt i verkligheten. En ljuskälla 

från till exempel solen när Lolo Jones pillar med spikskorna (bild 2), skulle i en verklig 

kontext skapa skarpa och mörka skuggor under ögonen och det blänk som hennes armar 

återger har fler än en ljuskälla för att kunna återge ljusreflektioner i den magnituden. Om 

!51



fotografen hade tagit med hela situationen i bild hade stora skärmar och ljusutrustning varit 

med och hela illusionen hade varit avslöjad.  

Ljussättningens låga modalitet tillsammans med det övertydliga kroppsspråket som 

atleterna förmedlar bidrar till en imaginär tillvaro som bara existerar i Red Bulls bildmaterial. 

Anledningen till detta tror vi är en stark röst bakom kameran, en art director eller viljestark 

fotograf. Exempelvis i bild 1 när Lindsay Vonn håller i Red Bulls förpackning med 

fingertopparna och visar upp framsidan av förpackningen för bästa möjliga representation av 

produkten. Atleterna har heller ingen ögonkontakt med kameran, det kan vara för att skapa 

illusionen om att vi som åskådare inte är närvarande, utan får en exklusiv inblick in i deras 

vardag som elitidrottare.  

Kontexten i varje bild är generaliserbar till valfria platser och fotot kan ha tagits nästan 

var som helst för ändamålet, som bilden med Robby Naish (Bild 4) där vi klart och tydligt ser 

att det är en strand men det finns inga skyltar eller andra människor som kan placera 

kontexten geografiskt. När bakgrunden i en bild inte dokumenteras på ett tydligt sätt eller är 

ur fokus har den låg modalitet och risken finns att den inte återger en äkta bild av den sociala 

kontexten i fotot. Objekt som kan förekomma i en dokumenterande bild kan vara geografiskt 

placerande objekt på marken som en vägskylt med ortnamn på, vilket samtliga bilder i Red 

Bulls bildmaterial saknar (Machin & Thornborrow, 2003, 460).  

Genom kroppsspråket konnoteras fysisk uppladdning, alternativt återhämtning då 

samtliga atleter från Red Bull sitter ner i ställningar som för ögonblicket indikerar liten fysisk 

ansträngning. Kombinationen av träningskläder och den sittande positionen fungerar som en 

metafor för behovet av energi, ett behov som tillfredsställs genom intaget av Red Bull. För att 

förstå hur metaforisk association fungerar för bildmaterialet kan vi jämföra med metaforer i 

talspråk som kan förklara ett känt observerbart skeende, exempelvis Carpe diem, att man ska 

ta vara på tiden man har och utnyttja varje dag. På samma sätt har semiotiska resurser 

metaforisk association där de visuella elementen gestaltar något (Machin, 2007, 1). Vad 

konsumenter då kan utläsa från bildmaterialet är att vid behov av snabb energi dricker 

professionella atleter Red Bull, huruvida det stämmer i den äkta vardagliga kontexten vet vi 

inte men i denna artificiella “vardag” gör de det. Här tillskrivs varumärket en aktiv livsstil där 

Red Bull framställs som delaktig i den idrottsliga framgången och som uppenbarligen hjälper 

till att hålla dem i fysisk form, den aktiva livsstilen framställs på så sätt även ett kroppsideal 

som indikeras av atleternas vältränade kroppar. 
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  I den bild som ännu inte nämnts, bild 3 med Ivana Španović, är hon placerad vid ett 

barbord i en varmt upplyst bar med uppradade spritflaskor i bakgrunden. Här återkommer den 

låga ansträngningen och avslappnade kontexten fast i relation till alkohol som inte medverkat 

tidigare. Det framgår inte om det är alkohol i drinkglaset framför Ivana Španović (bild 3) men 

vi kan heller inte utesluta att det är alkohol i glaset med Red Bull, och det som uppstår är en 

relativt oskyldig relation till alkohol. Som ett alkoholfritt varumärke vill man ogärna skylta 

med att ens produkt säljs på krogen tillsammans med starksprit, man ser hellre att 

konnotationen förhåller sig till att det kan passa i en kontext med alkohol. 

5.4 Vilka värden tillskrivs respektive varumärke genom förpackning och 
bildmaterial? 

Monster Energy 

För Monster Energy har vi genom empiriska iakttagelser av förpackning och bildmaterial 

kunnat konstatera att varumärket tillskrivs följande värden: Maskulint och djuriskt beteende 

genom konnotationerna från bildmaterialet där; kroppsspråk, medverkandet av stereotypiskt 

klädda kvinnor samt användandet av svart färg, formstorlek och logotyp i förpackningen 

bidrar till att förtydliga metaforiska associationen att du som konsument får ”monsterenergi”. 

Red Bull 

Värdena från bildmaterialet som tillskrivs varumärket Red Bull betraktar vi bland annat som 

energigivande och fysiologiskt aktiverande. Genom typografins användning kan 

förpackningen associeras till teknologi och färganvändningen med tydliga och exklusiva 

indikationer tillskriver varumärket en konnotation av högre klass och sofistikerad utveckling. 

Den imaginära tillvaron som existerar i Red Bulls ideologi framkommer genom att det 

har varit en stark röst, en art director bakom kameran, som styrt och ställt för att få som hen 

vill. Atleternas kroppsspråk framhäver framsidan av förpackningen i bild för en diskret men 

tydlig representation av produkten. Atleternas avsaknad av ögonkontakt med kameran skapar 

illusionen av att vi som åskådare inte är närvarande, vi får en exklusiv inblick i deras vardag 

som elitidrottare. Trots att bildmaterialet innehåller atleter väljer man att diskret marknadsföra 

sin produkt i en kontext där alkohol förekommer, en svag indikation om produktens 

alternativa användningspotential. 

!
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6. Sammanfattning 
Det genomgående syftet med denna studie har varit att undersöka hur designen av en produkts 

förpackning bidrar till konstruktionen av ett varumärkes identitet. Genom analys av 

förpackningar har vi avsett att förstå vilka värden en förpackning förmedlar genom val av 

typografi, färg och form, samt förstå hur betydelsen av en produkt kan skapas i företagets 

bildmaterial då atleter poserar med förpackningarna i olika kontexter.  

Socialsemiotiken tolkar betydelser av resurser beroende på vilken kontext de befinner 

sig i vilket vi anser passa bra mot vårt vetenskapliga problem. Varumärkesuppbyggnad har 

också en koppling till socialsemiotiken eftersom varumärken är laddade med symboler, tecken 

och sociala resurser som logotyper och andra visuella gestaltningar som förstärker deras 

identitet. Därför har det varit relevant för oss att använda socialsemiotikens verktyg när vi har 

brutit ned och analyserat det empiriska materialet.  

De teorier som vi använt kretsar kring branding, det vill säga uppbyggnaden av ett 

varumärke. Ett varumärke är någonting immateriellt, en symbol som laddas med immateriella 

värden vilka konsumenter sedan kan relatera till genom en emotionell koppling till 

varumärket. Vi har undersökt dessa värden för Monster Energy och Red Bull. De resultat som 

vi fått fram kring respektive företags varumärkesidentitet har skett multimodalt genom analys 

av respektive företags förpackning och bildmaterial. Det finns ett klart mönster i hur 

respektive företag gestaltar sitt bildmaterial och designar sin produkt, i den jämförelse vi 

genomfört i analysredovisning finns det klart fler överenstämmelser än avvikelser. 

Monster Energys förpackning har en djurisk och maskulin betydelsepotential med ett 

svart och limegrönt färgschema, djuriska textelement och en generöst tilltagen förpackning på 

500 milliliter. Deras logotyp i form av ett klösmärke, har en central roll i Monster Energys 

varumärkesidentitet då det gestaltas på T-shirts, kepsar och andra accessoarer som atleterna 

bär på bildmaterialet. Kläderna skapar en tillhörighet, en emotionell koppling mellan 

konsument och varumärket Monster Energy. Monster Energys varumärkesidentitet är laddat 

med maskulinitet, en djurisk energi och en känsla av tillhörighet. 

Red Bull använder sig av ett modernt och stilrent typsnitt, ett exklusiv och teknologisk 

färgschema och en slimmad högrest förpackning som ytterligare förespråkar en exklusiv 

betydelsepotential. Deras bildmaterial har också starka indikationer på en exklusiv tillvaro 

med toppmoderna träningsförhållanden och ett sofistikerat uteliv. Det skapas en imaginär 

tillvaro där en finkulturell betydelsepotential indikeras genom belysning, objekt och kontext i 

!54



bildmaterialet. Red Bulls varumärkesidentitet är laddat med exklusivitet, teknologi och 

modernism.   

!
!
!
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