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Sammanfattning 
 
Precis som det finns dialekter i det talade språket kan symboler och färger ha olika betydelser 
i olika delar av ett land. Dessa visuella dialekter är en del av den ideologi som finns på en 
plats och påverkar hur text och bild uppfattas och tolkas av befolkningen. Den som designar 
visuell kommunikation bör därför vara bekant med den ideologi som råder där slutprodukten 
ska finnas; detta gäller inte minst för förpackningsdesign.  
 
Mejeribranschen har traditionellt varit starkt geografiskt indelad i Sverige, men nya 
förpacknings-, produktions- och logistikmöjligheter har bidragit till att 1960-talets 420 
mejerier minskat till 50. De flesta av Sveriges mejerier har dock fortfarande en tydlig 
geografiskt bunden marknad, något som syns hos tre av de största mejerierna: Norrmejerier, 
Gefleortens och Skånemejerier. Arla finns i stort sett i hela landet, och är Sveriges största 
mejeri.  
 

Tidigare undersökningar redogör för hur olika grafiska element påverkar kunders val av 
varumärke i butiker. Det finns dock ingen tidigare studie som behandlar just 
mjölkförpackningar och den visuella kommunikationens skillnader inom ett land. Denna 
studie undersöker den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar för mellanmjölk 
(fetthalt 1,5 %) från ovan nämnda mejeriaktörer. Studien behandlar även konsumenters 
påverkan på den visuella kommunikationen.  
 

Teorier som använts för att tolka den empiri som samlats in analyserar bland annat 
förpackningar och kulturer, men även visuell kommunikation. Exempel på den visuella 
kommunikationens byggstenar är typografi, färg och designprinciper som hierarki. 
Semiotiken används för att tyda teckens betydelse. En stor del av datan för denna kvalitativa 
studie har samlats in under intervjuer av företagsrepresentanter från Norrmejerier, 
Gefleortens, Skånemejerier och Arla. Datan från intervjuerna visar således 
varumärkesägarnas tankar kring förpacknings- och varumärkeskommunikationen. Studiens 
författare har kompletterat data med hjälp av en analys av förpackningens visuella element. 
 

Slutsatser som dras är att Norrmejerier, Gefleortens och Skånemejeriers förpackningar har 
visuella element som konnoterar lokalt och personligt. Förpackningarna visar också upp 
situationer där mjölk används eller använts. Arla har inte samma lokala marknad som de 
övriga, vilket även syns i förpackningens mer abstrakta grafik. Framtagningen av den visuella 
kommunikationen fungerar som så att mejerierna först tar fram en grunddesign. Sedan samlar 
de in konsumenters åsikter om denna för att sedan bitvis justera den efter konsumenternas 
tycke. De grafiska elementen anpassas på så sätt för de lokala konsumenterna och används för 
att kommunicera varumärkenas identitet. Förändringarna sker evolutionellt, för att 
konsumenterna ska känna igen förpackningen. Ett exempel på detta är de ränder Arla använt 
på sina förpackningar sedan 90-talet som i flera omgångar justerats med varumärket. Vid den 
senaste designförändringen gjordes de mjukare i kanterna för att ge ett mer naturligt intryck. 

Vad studien visar är att de lokala konsumenterna har en påverkan för hur den visuella 
kommunikationen ser ut på mjölkförpackningarna i Sverige, men att det i grunden handlar om 

mejeriets varumärkeskommunikation. Det eftersom de inte baserat sina val om vilket budskap 
eller vilka beståndsdelar den visuella kommunikationen ska ha på konsumenternas åsikter. 
Istället har företaget tagit fram en visuell kommunikation utifrån varumärkets personlighet. 
Företagen har sedan anpassat denna efter feedback de fått från konsumenterna då det är de 
lokala konsumenterna som avgör om produkten kommer att lyckas på marknaden. 



 

Abstract 
 
Just like there are different accents in a language, symbols and colors may be interpreted differently in 
different parts of a country. These visual accents are part of the ideology present at a certain place 
and affects how the population perceives words and images. It is therefore important for the person 
designing the visual communication to consider the ideology of the consumers. This is also true for 
packaging design, because the packaging works as an attention grabber in the store.  
 

Traditionally, the dairy market in Sweden has been geographically segmented. New technologies in 
packaging, production, and logistics have led to a decrease in the number of dairy companies in 
Sweden; the 1960’s 420 dairy companies are today only 50. The dairy companies of Sweden still have 
a geographically segmented market. This is also true for three of the largest dairy companies: 
Norrmejerier, Gefleortens, and Skånemejerier. The largest dairy company, Arla, is present in the 
whole country. 
 

This study aims to research the visual communication on milk packaging from the dairy companies 
listed above. The study examines the consumers’ effect on the design of the visual communication. 
Previous studies show how different visual elements on the packaging attract the customers’ attention 
in the store. However, no previous studies examine milk packaging and the variations of the visual 
communication within a country. 
 

Different theories that have been used to analyse the collected data are about packaging design, 
culture, and visual communication. Typography, color and design principles such as hierarchy are part 
of the visual communication’s toolbox. Theories about semiotics have been used to interpret the 
meaning of visual signs. Parts of the data of this qualitative case study have been collected through 
interviews with representatives from the dairy companies Norrmejerier, Gefleortens, Skånemejerier, 
and Arla. This data shows the brand owners thoughts about the packaging and brand communication. 
The authors of this study have analyzed the visual communication of milk packages for milk containing 
1,5% fat from each dairy company listed above. 
 

The study concludes that the milk packages of Norrmejerier, Gefleortens, and Skånemejerier contain 
visual elements that stand for local and personal values. The illustrations and photographs also picture 
situations where milk is or has been used. Arla does not have the same local market as the others, 
which can be seen in the more abstract design of their packaging. The dairy companies create a 
design and then asks for feedback from the consumers. The companies later use this information to 
adjust the packaging after the consumers’ opinions. The visual elements are adapted to the local 
market and used to communicate the brand identity. The changes in the visual communication are 
done evolutionary, to keep the packaging recognizable for the consumers. Arla has, for example, 
changed the appearance of the stripes they have used on the packages since 90’s several times. The 
latest version of the design softened the corners of the stripes to convey a more natural look - in line 

with their brand identity.   

What the study shows is that the local consumers have an impact on the visual communication of the 
milk packages in Sweden, but fundamentally it is all about the brand communication of the dairy 
company. This can be seen in the fact that the dairy companies do not choose their design elements 
after the consumers’ opinions. Instead, they create a design based on the brand identity and adjust it 
based on the feedback they get from the local consumers to make it more attractive for the 
consumers. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På samma sätt som det finns variationer hur ord uttalas i olika regioner av ett land skiljer sig 
den visuella kommunikationen från plats till plats. Skillnaden uppkommer för att 
omgivningen och den lokala kulturen speglas i det som skapas, av den som skapar det. Det 
visuella kommunikationsspråket får en variation med geografisk bas (NE 2014b), ett fenomen 
som kan beskrivas som visuella dialekter. (Lupton 1992) (De Mooij 2010, ss. 5-6) 
 
Variationen i den visuella kommunikationen blir i regel inte uppmärksammad förrän ett 
objekt tas ur sin vanliga miljö och sätts in i en annan. Därmed synliggörs inte detta särskilt 
ofta; speciellt inte när det kommer till visuell kommunikation som syns regelbundet i 
vardagen. Människan lär sig snabbt och bitvis byggs det därför upp en immunitet mot att 
notera sådant som ständigt är där; personen blir hemmablind och tänker inte på hur saker 
faktiskt ser ut. (Clement et al. 2013, s. 235)  
 
Sverige är ett långsmalt land med en tydlig regionindelning bestående av tre delar; en i norr, 
en i söder och en mittemellan. Dessa regioner ligger på olika breddgrader och har olika natur, 
vilket lett till att det är diverse skillnader mellan befolkningstäthet, infrastruktur, lokala 
industriers verksamhetsområden och så vidare. (NE 2014a) Detta är något som i sin tur bidrar 
till kulturella skillnader mellan regionernas invånare. Även om det i grund och botten är 
samma lagar, styre och samma landskultur finns det mindre skiljaktigheter och lokala kulturer 
som formats med tiden även inom ett lands gränser – olika dialekter. (De Mooij 2010,  
ss. 48-49) 
 
Utseendet på vardagligt använda livsmedelsförpackningar är något det inte reflekteras över 
speciellt mycket, men det skiljer sig åt mellan olika delar av ett land. Tidigare 
undersökningar, som studiens författare stött på under skapandet av referensramen, har ett 
annat fokus. Exempelvis hittades studier om vilka visuella element som väcker 
uppmärksamhet i butiken och hur en viss produktförpackning ser ut. Här finns därmed ett hål 
i forskningen, då den inte täcker hur förpackningar för en och samma produkt varierar inom 
ett land. Denna jämförande studie av den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar i 
olika delar av Sverige kan därför bidra till att fylla detta hål. Studien utforskar också om de 
lokala konsumenterna har en påverkan på förpackningarnas utseende, och i sådana fall hur. 
Undersökningen fokuserar på förpackningar för den specifika livsmedelsprodukten mjölk då 
den anses vara en basvara i de svenska hushållen (Svensk mjölk 2011). 
 
I denna studie undersöks en mjölkförpackning från var och en av de tre regionerna samt en 
förpackning från en rikstäckande mejeriaktör. De tre regionala mejeriföretagen som 
undersöks är Norrmejerier från norra Sverige, Gefleortens Mejeriförening från centrala 
Sverige och Skånemejerier från södra Sverige. Arla är med i undersökningen som den 
rikstäckande aktören.  
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1.2 Problembeskrivning 

En av intentionerna med produktförpackningars visuella kommunikation är att få 
konsumenterna på marknaden att välja just den produkten. Därför måste konsumenterna 
tilltalas av förpackningen för att överhuvudtaget uppmärksamma den och förhoppningsvis bli 
intresserade av produkten. Således är det konsumenterna som indirekt styr designen av 
förpackningens visuella kommunikation som tas fram av grafiska formgivare. Vad 
konsumenterna tilltalas av beror bland annat på den lokala kulturens syn på attribut som 
färger, motiv och text. (De Mooij 2010, ss.186-187) Dessa lokala kulturer får dock inte alltid 
den uppmärksamhet de borde, vilket leder till onödiga designmissar. Som grafisk formgivare 
är det viktigt att känna sina konsumenter och kunna sina verktyg för att förhindra att sådant 
sker. (De Mooij 2010, ss. 163, 188) 
 
Denna analys jämför skillnaden på den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar från 
olika delar av Sverige. Detta, tillsammans med studien av konkreta exempel på huruvida de 
lokala konsumenterna påverkar dess utformning, skapar relevans för de som arbetar inom 
grafisk design och kommunikation. Studien kan med sitt innehåll även vara av intresse för 
mejeriföretag och andra livsmedelsföretag som också säljer produkter i olika regioner. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka om, och i sådana fall hur, lokala 
konsumenter påverkar mejeriföretagens arbete med den visuella kommunikationen på 
mjölkförpackningar i Sverige. Detta görs genom en jämförande analys av den visuella 
kommunikationen på mjölkförpackningar från tre regionala, och en rikstäckande aktör. 
Likheter och variationer i den grafiska formgivningen identifieras för att undersöka de lokala 
konsumenternas påverkan.  
 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie definieras den visuella kommunikationen som den grafiska formgivningen med 
alla dess element som syftar på att gestalta förpackningens innehåll på ett, för konsumenten, 
tilltalande sätt. 
 
Enligt Arlas varumärkeschef Niklas Hammarstrand (2014) var det Arlas förpackning för en 
liter mellanmjölk (fetthalt 1,5 %) som var den mest säljande på den svenska marknaden vid 
denna studies genomförande. Också de övriga mejerier som kontaktades i denna studie 
uppgav att mellanmjölk var den mjölksort som sålde överlägset mest. Till följd av det har 
denna studie främst undersökt mjölkförpackningar för en liter mellanmjölk.  
 
Inget av handelns egna varumärken, som ICAs eller Coops egna varor, har tagits med i 
studien. Anledningen till detta är att livsmedelsföretagen arbetar utifrån andra förutsättningar 
då deras varumärken redan är välkända livsmedelskedjor. Studiens mål var att undersöka de 
lokala aspekterna och fokuserade därför på varumärken med regionala marknader. Arla togs, 
trots sin stora marknad, dock med i studien för att komplettera med en helhet. Detta för att 
företaget, som de övriga, är ett mejeriföretag med nischad verksamhet. 
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1.5 Disposition 

Denna studie är uppdelad i fem delar där var del är ett eget kapitel med tillhörande 
underkapitel. 
 
I referensramen, Kapitel 2, redogörs det för studiens underlag. Där beskrivs teorier om den 
visuella kommunikationens funktion på en förpackning. Detta följs av information kring 
processen bakom den visuella kommunikationen och den visuella kommunikationens 
beståndsdelar. Efter detta tas teorier kring designprinciper upp, följt av primära exponerings-
ytan. Den sista teorin som tas upp behandlar semiotiken. Ovanstående teorier ligger till grund 
för studien och dess upplägg. De preciserade undersökningsfrågorna är de frågor studien 
arbetat för att besvara och har genererats ur teorierna, och är därför placerade sist i detta 
kapitel. Denna del av studien kan vara extra intressant för den som vill ha ökad kunskap kring 
visuell kommunikation och förpackningens funktion som budbärare. 
 
Undersökningsfrågorna följs av Kapitel 3: Metod. Här förklaras hur studien har utförts, vilket 
inleds med att metodansatsen beskrivs. Kapitlet fortsätter vidare att informera om teorigrund 
och insamlingsmetoder för empirin. Sedan beskrivs den etiska aspekten på undersökningen, 
hur data analyserats och tolkats samt studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis finns 
källkritik, metoddiskussion och information om alternativa metoder. Denna del av studien kan 
vara extra intressant för den som ska göra en liknande studie och vill veta vilka metoder som 
använts.  
 
Kapitel 4, Empiri, innehåller den data som samlats in för att ge svar på undersökningsfrågorna 
utifrån det teorierna skildrar i referensramen. Empirin inleds med en beskrivning av den 
svenska mjölkmarknaden, och går sedan in djupare på de fyra mejerier (som nämns i nord-
sydlig riktning: Norrmejerier, Gefleortens och Skånemejerier och rikstäckande Arla) som 
undersöks i denna studie. Här finns en allmän beskrivning av varje mejeri, samt information 
om deras varumärke och positionering, målgrupp och en beskrivning av den visuella 
kommunikationen på mjölkförpackningarna. Denna del av studien kan vara extra intressant 
för de som vill veta hur den visuella kommunikationen ser ut på mjölkförpackningar i 
Sverige, och hur mejeriföretagen tänker kring denna. 
 
Empiridelen följs av Kapitel 5, Analys, där den insamlade datan analyseras utifrån teorierna i 
Kapitel 2. Detta kapitel är indelat i samma underrubriker som delarna om mejerierna: 
varumärke och positionering, målgrupp och visuell kommunikation och avslutas med 
sammanfattning av analysen. Denna del av studien kan vara extra intressant för den som vill 
jämföra den visuella kommunikation som finns på mjölkförpackningar i Sverige idag, samt 
veta konsumenters påverkan på dessa designer. 
 
Studiens sista del är en avslutning som i Kapitel 6 rundar av studien med slutsatser och 
diskussion, och slutligen presenterar förslag till fortsatta studier. Denna del av studien är 
lämpligt för de som vill veta denna studies slutsats, samt de som är intresserade av att forska 
vidare på ämnet. 
 
Sist i detta arbete återfinns referenslista och bilagor. 
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2. Referensram 

Teorierna som redovisas nedan lär att ett varumärke inte är värt mer än vad konsumenterna 
gör det till, och att en produkt är inte bättre än vad konsumenterna anser. Den visuella 
kommunikationen på livsmedelsförpackningar, som under en mycket kort och begränsad tid 
ska skapa ett köp-begär hos konsumenterna i butiken, har därför en stor betydelse för 
produkten och varumärkets framgång. Det är genom designprinciper som designelementen 
sätts ihop för att visuellt kommunicera produkten och varumärket för att i bästa fall skapa en 
relation mellan konsumenten och förpackningen. För att kommunikationen ska bli lyckad 
måste företagen bakom produkten ta hänsyn till konsumenten och dess avkodningsprocedur.  
 
Följaktligen är dessa teorier högst relevanta för denna studie där den visuella 
kommunikationen på mjölkförpackningar i Sverige undersöks. Relevans i teorierna finns 
också för att studera om det finns regionala skillnader som uppkommit genom de lokala 
konsumenternas påverkan. 
 

2.1 Den visuella kommunikationens funktion på förpackningen 

En produktförpackning har många uppgifter; utöver att innehålla produkten ska 
förpackningen skydda den under transporter samt kunna förvaras och hanteras utan att gå 
sönder. Förpackningen har även rollen som den tysta försäljaren (eng. silent salesman) i 
butiken där köpet sker, vilket har blivit allt viktigare i dagens konsumentsamhälle. Det är 
också något som stärkts med utfallen från flera studier som visat att mer än 70 % av alla 
köpbeslut tas vid köptillfället. (Silayoi & Speece 2007, s. 1495) 
 
Förpackningen blir det som representerar produkten och varumärket där, och när, det betyder 
som mest. Förpackningens design ska göra att konsumenter i butiken uppmärksammar 
förpackningen. Likväl ska de som medvetet söker efter just den förpackningen snabbt kunna 
hitta den. Att förpackningen särskiljer sig från konkurrenterna är därför väsentligt. Det är 
dock en balans för samtidigt finns vissa designegenskaper som behöver vara likadana som 
konkurrenternas då de kategoriserar själva produkten. Designen ska få konsumenter att 
uppfatta förpackningens budskap, det vill säga förstå vilken produkt det är. Den ska helst 
också väcka ett behov som gör att konsumenterna når till handling och köper produkten. 
(Wang & Chou 2010, ss. 1-3; Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 39, 41) 
 
Designen av förpackningen och den visuella kommunikationen är således med och avgör 
produktens framgång. Den visuella kommunikationen på förpackningen fungerar som 
gränssnittet mellan företaget bakom produkten och konsumenten som ska köpa produkten, 
och skapas av en grafisk designer på beställning av företaget. (Wang & Chou 2010, ss. 1-2) 
 
Shannon och Weavers kommunikationsteori (se Figur 1) visas i en enkel linjär modell som på 
ett överskådligt sätt skildrar kommunikationsprocessen. Modellen beskriver att en källa tar ett 
beslut om att ett meddelande ska skickas, samt vilket budskapet är. En sändare omvandlar 
meddelandet till en signal som via en kanal sänds till en mottagare. Mottagaren tolkar sedan 
den mottagna signalen och uppfattar budskapet enligt sina preferenser; signalen har i och med 
det nått sin destination. På väg till mottagaren går signalen genom brus. Detta brus är 
oförutsägbara faktorer och utomstående störningar som påverkar signalen och därmed 
budskapet. (Fiske 1997, ss. 17-20) 
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Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1997, s. 18). 

 
Kommunikationsteorin nämner även tre problemnivåer där den första, nivå A, berör tekniska 
problem och hur exakt kommunikationssymboler kan överföras är enklast att begripas. Nivå 
B kretsar kring semantiska och semiotiska problem (se även 2.6), det vill säga hur noggrant 
de överförda symbolerna uttrycker den önskade betydelsen. Denna nivå är också lätt att förstå 
teoretiskt men svårt att implementera praktiskt. Tredje nivån, nivå C, behandlar 
effektivitetsproblem genom att ta upp hur effektivt den mottagna betydelsen påverkar 
beteendet på bästa sätt. (Fiske 1997, s. 20) 
 
Om förpackningens kommunikationstillfälle analyseras genom Shannon och Weavers 
kommunikationsteori (se Figur 1) är företaget källan och förpackningen sändaren. 
Konsumentens ögon är mottagaren och konsumentens sinne destinationen. Kanalen är luften i 
affären och signalen är den visuella kommunikationen på förpackningen. För omvandling av 
budskapet till visuell kommunikation tar företaget hjälp av en grafisk designer. Denne kodar 
budskapet för att det ska nå fram genom bruset och tolkas som tänkt av konsumenten. Det 
störande bruset består bland annat de cirka tre hundra övriga produkter som en konsument i 
snitt passerar per minut i en stormarknad (Rundh 2005, s. 680). (Fiske 1997, ss. 17-20) 
 

2.1.1 Företagets perspektiv 

Företagen är med sina varumärken sändare av förpackningarnas budskap, och kan många 
gånger vilja säga mycket på samma gång. De måste emellertid vara strategiska i valen för att 
synas och kunna bli uppmärksammade och uppskattade av konsumenterna så dessa 
återvänder. (Wang & Chou 2010, ss. 3-5) 
 
Keller et al. (2012) och CBBE-teorin (Customer Based Brand Equity) beskriver hur ett 
företag bygger ett stark varumärkesvärde för konsumenter. Enligt CBBE-modellen är lojala 
konsumenter ovärderligt för ett varumärke. Att ett varumärke har trogna konsumenter innebär 
att det är etablerat på marknaden. Det visar också att det är omtyckt av konsumenter, som 
medvetet väljer att återkomma och associera sig med varumärket. När varumärket har en 
relation med konsumenterna har det nått toppen av CBBE-modellen, Resonans (eng. 
Resonance). Detta är ultimat för ett varumärke och något som bevisar att varumärket är 
genuint starkt. (Keller et al. 2012, ss. 55-60, 66-67) 
 
CBBE-modellen åskådliggörs genom en pyramid med 4 nivåer (se Figur 2). För att nå den 
andra nivån måste första nivån vara uppnådd; för att nå den tredje nivån måste den andra vara 
åstadkommen och så vidare. Den första nivån bygger på varumärkets identitet, det vill säga 
vad varumärket är och står för, och kallas Varumärkets framtoning (eng. Salience). Det är 
denna första nivå med bred och djup varumärkesmedvetenhet som lägger grunden för hela 
varumärkesfundamentet. Andra nivån består av två delar, Varumärkets prestation och 

SÄNDAREINFORMATIONSKÄLLA

Signal Mottagen 
signal

DESTINATIONMOTTAGARE
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bildspråk (eng. Performance and Imagery), och bygger på meningsfullhet. Där arbetas det 
fram vad det är som motiverar varumärkets existens genom likhets- och skiljepunkter hos de 
övriga på marknaden; produktförpackningen hör till denna nivå. (Keller et al. 2012, ss. 66-74) 
 
Den näst högsta nivån består även den av två delar, Konsumenternas bedömning och känslor 
(eng. Judgements and Feelings), och bygger på respons i form av positiva, unika och 
accepterande reaktioner. Denna tredje nivå, ihop med den fjärde, skiljer sig från de första två 
genom att konsumenternas åsikter har en betydande roll. I de övre nivåerna ligger inte allt 
fokus längre på varumärkesarbetet utan också vad konsumenterna anser om det. Högsta och 
fjärde nivån är som tidigare nämnt Resonans, vilken kretsar kring relationer genom lojalitet, 
tillhörighet, gemenskaper och engagemang. (Keller et al. 2012, ss. 66-67, 75-78) 
 

 
 

Figur 2. CBBE-modellen, egen översättning (Keller et al. 2012, s. 66). 

 

2.1.2 Kommunikationsmöjligheterna på förpackningen  

Varumärkeskommunikationen är en kommunikation som i allra högsta grad sker på 
produktförpackningar. Varumärkets visuella identitet är det system som skapas med hjälp av 
diverse element för att uttrycka vad varumärket är och står för. Den visuella identiteten 
speglar bland annat företagets vision (drömbilden varumärket strävar mot) och värdeord (ett 
fåtal väl valda ord som beskriver vad varumärket står för) genom den grafiska profilen 
(manualen som definierar den visuella identiteten). Meningen är att den visuella identiteten 
ska göra att varumärket sköter sina tre huvudsakliga uppgifter att navigera, försäkra och 
engagera konsumenterna. (Wheeler 2009, ss. 2-4, 30-31, 48) 
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De Mooij (2010, s. 186.) beskriver förpackningen som ett unikt tillfälle för kommunikation i 
fysisk 3D. Medan Wheeler skriver att förpackningen är det enda medium som upplevs till 
hundra procent av konsumenter, samt att det är den varumärkeskommunikationsmetod som 
ger högst kapitalavkastning (eng. Return on Investment, ROI) (Wheeler 2009, s. 160). Också 
Bo Rundh (2005, s. 680) poängterar förpackningens enorma roll i varumärkes-
kommunikationen, inte minst för företag med mindre marknadsföringsbudget. Rundh (2005, 
s. 681) nämner även att det finns förpackningar som är så kraftfulla i sin design att de blir 
synonyma med varumärket. 
 
Hollywood et al. (2013, s. 902) framställer förpackningen som en primär plattform för 
segmentering, targeting och positionering, vilket också gör förpackningen till primära bäraren 
för kommunikation och varumärkeskommunikation. Segmentering innebär att dela upp 
marknaden i segment. Targeting är sedan att sikta in sig på ett av dessa segment. 
Positionering är slutligen arbetet för att placera varumärket att bli tänkt på som önskat i de 
utvalda segmentkonsumenternas huvuden (Keller et al. 2012, ss. 104, 106, 110). 
 
Förutom varumärkeskommunikationen har produktförpackningen även den huvudsakliga 
uppgiften att kommunicera och sälja produkten. Förpackningen har nämligen en nyckelroll 
vid inköpspunkten i affären, då den där är den enda informationskällan. Mer än två tredjedelar 
av alla köpbeslut tas, som tidigare nämnts, vid köptillfället. Förpackningen behöver därför 
möta alla behov och angelägenheter på marknaden för att sälja. Den visuella 
kommunikationen på förpackningen påverkar konsumentens förväntningar på produkten. 
Därför är denna kommunikation extra viktig för produktupplevelsen när det kommer till mat, 
då konsumenter äter med ögonen. Innehållet får sin bedömning efter paketet eftersom färger 
“smakar” liksom ord, tecken, former och bilder. Den sinnesstämning förpackningen skapar 
hos konsumenten förs direkt vidare till produkten. (Hollywood et al. 2013, ss. 899-901) 
 
Funktionalitet, miljövänlighet, ursprung eller premiumkänsla är exempel på övriga aspekter 
som kan kommuniceras på förpackningen för att öka värdet och ge upphov till en viss känsla. 
Dessa försköningar kan visualiseras genom olika designstrategier och öppna upp för ett 
starkare, eller kanske till och med nytt, behov hos kunden att köpa produkten. (Klimchuk & 
Krasovec 2012, ss. 36, 39, 58, 60, 126) 
 

Storytelling och Romance copy är exempel på två tillvägagångssätt för att kommunicera 
mervärde. Storytelling innebär att budskapet vävs in i en berättelse för att ge konsumenten 
emotionella kopplingar till meddelandet. (Bergström 2012, s.30) Romance copy är en rakare 
variant av storytelling med bara ett kortare stycke eller en replik som inger personlighet och 
ger upphov till känslomässiga band mellan konsument och förpackning. Ett annat sätt att 
kommunicera ett värde på är med hjälp av billboarding, vilket är den effekt som skapas när 
flera förpackningar står bredvid varandra och tillsammans skapar en stor yta med 
kommunikation. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 77, 197) 
 
Om en konsument har haft en bra produktupplevelse ökar chanserna att denne tar sig tid att 
aktivt leta efter samma varumärke även nästa gång produkten behöver inhandlas. Då 
underlättar det om produkten har en touchpoint, ett specifikt element som konsumenterna 
kommer att förknippa med varumärket (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 48, 50).  
 
Den visuella utformningen av produkt- och varumärkeskommunikationen blir 
konkurrentspetsen som differentierar produkten på marknaden (Rund, s. 682). Hollywood et 
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al. (2013, s. 901) beskriver att en bra förpackning är en representant för igenkänning och 
symbol för värden hos konsumenten. 
 

2.1.3 Konsumenternas perspektiv 

Vilka värden som tolkas ur symboliseringen på förpackningen och vilka element som blir 
igenkända beror på konsumenten och dennes ursprung. För i ursprunget finns omgivningens 
delade åsikter, normer och värden som formats utifrån dess historia och sociala miljö. Detta är 
något som skapar en subjektiv kultur och blir det ramverk som en grupp människor uppfattar 
och tolkar världen med, vilket influerar konsumentens syn på olika typer av marknadsföring. 
(De Mooij 2010, ss. 48-49)  
 
Eftersom de platser som förpackningar finns på besöks av människor med varierande 
bakgrunder, kulturer och åsikter är det viktigt att kunna kommunicera sitt budskap till en bred 
massa (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 41). Även inom en kultur har varje konsument en egen 
referensram som används för att tolka den information som ges av förpackningar (Wang & 
Chou 2010, s. 2).   
 
Vissa uttryckssätt kräver mer anpassning än andra. Metaforer, det vill säga användandet av 
något som står för något annat, är ett exempel som bör anpassas lokalt vid marknadsföring 
(De Mooij 2010, s. 59). Vad konsumenter attraheras av är inte statiskt, utan det påverkas 
bland annat av trender och konsumentens ålder (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 41). En 
undersökning av van den Berg-Weitzel och van de Laar (2001, s.175) visar att olika 
produktkategorier bör anpassas för den lokala marknaden på olika sätt. Det är därför viktigt 
att undersöka förpackningar inom samma produktkategori vid lanseringen av en ny vara (van 
den Berg-Weitzel & van de Laar 2001, s.183).  
 
För att lyckas lokalt bör också marknadsundersökningar genomföras och designelement 
anpassas efter det som efterfrågas av konsumenterna. Metoder som konsumenters beteende 
analyseras med är bland annat observationer och eye-tracking, som mäter vad konsumenter i 
en butik tittar på. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 41, 60) Konsumenter ser och känner igen 
välkända symboler, logotyper, typografi till en viss gräns. Kognitionsvetenskapen menar att 
alltför välkända element efterhand får mindre uppmärksamhet (Clement et al. 2013, s. 235) 
 
Även färger har olika associationer i olika kulturer, vilket inverkar på konsumentens 
uppfattning av en förpackning. Detta är ytterligare en anledning till varför det inte alltid går 
att använda samma förpackningsdesign i olika länder. (Silayoi & Speece 2007, s. 1499) Det är 
viktigt att förpackningens kommunikation stämmer överens med innehållet; annars går 
varumärket miste om potentiella konsumenter som ej lockas av varumärkesidentiteten. Om en 
konsument köper en vara vars identitet inte stämmer med produktegenskaperna kan 
uppfattningen om varumärket försämras. Ett exempel på detta är om förpackningen uppfattas 
som lyxig, men produkten håller låg kvalitet. Varumärkesuppfattning kan även bli mer 
positivt om upplevelsen är över förväntan. (Klimchuk & Krasovec 2012,  
s. 47). 
 
Tidigare undersökningar om konsumenter och den visuella kommunikationen på 
förpackningar har gett olika resultat. För konsumenter i Thailand spelar förpackningens form 
och en lockande framsida stor roll för att kommunicera kvaliteten av en produkt. Även 
information kring produktinnehåll och näringsvärden värderas högt av thailändarna. En 
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undersökning visar också att de hellre väljer en klassisk design framför något modernt, även 
om ny teknologi ses som något positivt. Denna undersökning gav annorlunda resultat än 
liknande undersökningar i västvärlden; de thailändska konsumenterna dras mer till en design 
med produktinformation på vänster sida och bildelementen till höger. Länderna i väst föredrar 
motsatsen (Silayoi & Speece 2007, ss. 1502, 1507). 
 
En undersökning gjort i Nordirland visade att den lokala mjölkens förpackningar uppfattades 
som mer positiv än de nationella, eftersom konsumenterna visste var produkten kom ifrån. De 
konsumenter som drack mycket mjölk ansåg inte att förpackningens utseende var av vikt, 
eftersom de köpte varan ändå. De som drack mindre ansåg däremot att förpackningarnas 
utseende kunde förbättras för att locka fler till mjölkdrickande. Konsumenterna som drack 
mindre mjölk ansåg också att de färger som användes på förpackningarna var uttjatade, vilka 
färger dessa var redogjorde inte studien för men lila gavs som förslag till en ny färg. 
(Hollywood et al. 2013, ss. 906, 908). 
 
I Taiwan har också en undersökning av mjölkförpackningar gjorts. Denna studie visade att 
konsumenter använder sig av minst två visuella element för att tolka 
förpackningsinformation. Typografi och illustration visade sig vara den kombination med 
visuella element som gav störst förståelse för produkten. (Wang & Chou 2010, s. 10) 
 
Klimchuk och Krasovec (2012) nämner att köpbeteendet i en matvarubutik skiljer sig mot det 
i andra situationer, exempelvis en sminkaffär, eftersom konsumenterna i regel fattar snabbare 
och spontanare beslut kring dagligvaror som mat. Att synas och direkt skapa ett ha-begär hos 
konsumenten är därför A och O för en produktförpackning i livsmedelsbranschen. (Klimchuk 
och Krasovec 2012, s.59) 
 

2.2 Processen bakom den visuella kommunikationen 

Mjölk är en färsk livsmedelsvara som funnits i Sverige i över 5000 år. Det har lett till att 
mjölken har en stor betydelse i den svenska matkulturen och är en given källa för många 
svenskars näringsintag. Mjölkmarknaden finns för att efterfrågan finns; den fyller en önskan. 
De företag som säljer för att tillfredsställa konsumenters behov kallas marknadsorienterade 
företag; motsatsen är produktionsorienterade företag. Produktionsorienterade företag 
segmenterar sin målgrupp utifrån produkten och marknaden kan många gånger vara 
internationell. Produktionsorienterade företag satsar på att producera för att sedan aggressivt 
sälja produkten. Marknadsorienterade företag, som mejeriföretagen, kommer närmre sina 
kunder då de har stor betydelse för den typen av verksamhet. (Nordström 2012; Jobber & 
Fahy 2009, ss. 4-5) 
 
Även marknadsorienterade företag har som mål att sälja produkter för att tjäna pengar. 
Konsumenterna måste dock tilltalas av produkten och uppleva att den är värd sitt pris för att 
de ska köpa just den produkten. Det är företaget som skapar förutsättningarna för att 
budskapet de sänder i sitt meddelande ska gå fram till konsumenterna i matvarubutiken så att 
de köper produkten. Finns det inga kunder finns det ingen affärsverksamhet, som Jobber och 
Fahy (2009) säger. Målgruppskonsumenternas beteenden och åsikter är därför viktiga att ta 
hänsyn till och integrera i grunden av den visuella kommunikationens utformning. (Jobber & 
Fahy 2009, ss. 3-4) 
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Jobber och Fahy (2009) beskriver marknadsföringskoncept som företagets sätt att uppnå sina 
mål genom att bemöta och uppfylla konsumenternas behov på ett bättre sätt än 
konkurrenterna. Det är därför högst relevant för företag att analysera sin marknad och sina 
konsumenter för att skapa uppfattning samt kunskap om dem. Gällande konsumenterna är det 
betydelsefullt att förstå deras krav, behov och förväntningar samt lära deras inköpsmönster, 
förhållningssätt och attityder. (Jobber & Fahy 2009, ss. 3-4, 57-59; Johansson et al. 2004, ss. 
21-25) 
 
Vad som heller inte får glömmas är att potentiella marknader, och framför allt potentiella 
kunder, är viktiga att ha i åtanke. För framgång krävs expansion, att behålla och få fler kunder 
genom konsumentnöjdhet. Företag behöver därför aktivt ha kontakt med sin målgrupp för att 
se utvecklingar och förändringar samt för att observera önskemål och trender. (Jobber & Fahy 
2009, ss. 3-4; Johansson et al. 2004, ss. 21-25) 
 
Johansson et al. (2004) beskriver betydelsen av att ha en omvärldsanalys och 
målgruppsanalys i grunden vid framtagning av visuell kommunikation som viktig. Den allra 
första startsignalen är att företaget måste veta vad de har för mål med kommunikationen, men 
direkt där efter bör marknadsanalyserna göras för att ge underlag åt arbetet. (Johansson et al. 
2004, ss. 21-25) 
 
Jobber och Fahy (2009) betonar också att marknadsföringen utformas för att behaga 
konsumenterna och de visualiserar processen i fyra steg. Det första steget är konsumenternas 
behov och anspråk, vilket leder till andra steget som är potentiella marknadsmöjligheter. 
Tredje steget är att skapa marknadsföringsmaterialet, med den visuella kommunikationen, för 
att sälja produkten. Sista steget är sedan att produkten ska nå konsumenten, bli godtagen och 
leda till köp. Marknadsorienterade företag bör vara ständigt uppdaterade och innovativa för 
att erbjuda det som tillgodoser marknaden och konsumenterna på ett lockande sätt. 
(Johansson et al. 2004, ss. 1, 21-25; Jobber & Fahy 2009, ss. 4-5) 
 

2.3 Den visuella kommunikationens beståndsdelar 

Den visuella kommunikationen utgörs av ett flertal designelement som kan sättas samman 
efter behag och behov för att synliggöra en lockande förpackning. Några av dessa 
designelement är exempelvis färg, text, grafik, logotyper, form, material och storlek. En 
lyckad kombination av designelementen kan skapa en utmärkande visuell kommunikation. 
Det är något som med fördel kan hjälpa till att differentiera en produkt på marknaden när det 
annars är svårt att hitta unika produktegenskaper att lyfta fram vid marknadsföringen. Om 
förpackningsuttrycket är tillräckligt originellt kan dessutom hela eller delar av denna 
varumärkesskyddas (trademark) för att förhindra plagiering (Klimchuk & Krasovec 2012,  
ss. 39, 40, 54). 
 

2.3.1 Färg 

Eftersom den mänskliga hjärnan ser färg före form och text är färgvalet viktigt. Det finns ett 
flertal termer för att beskriva en viss färgs ton och nyans. Mättnaden (saturation) bestäms av 
mängden pigment i en färg och intensiteten (value) påverkas av färgens ljus- eller mörkhet. 
(Klimchuk & Krasovec 2012, s. 83) Färganvändning inom förpackningsdesign har förändrats 
över tiden med hjälp av nya tekniker som möjliggör användning av speciella tryckfärger och  
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-tekniker. Färg är ett effektfullt sätt att frambringa känslor på och kommunicera olika 
produktkategorier, smaker och lukter. Det är viktigt att göra ett medvetet val då det finns 
oskrivna regler för vilka färger som används till vad; olika kulörer ger även olika 
associationer för olika människor. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 85-86)  
 
Vid färgbeslut för förpackningar kan inspiration hämtas från andra trender, exempelvis mode. 
Det är viktigt att tänka på att vissa färgtrender förändras varje säsong, medan förpackningar 
ofta har samma utseende en längre period. (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 90) Vid tryck 
används färgerna cyan, magenta, gul och svart (Cyan, Magenta, Yellow och blacK = CMYK) 
som blandas för att få fram andra färger och nyanser. Valet mellan färg och svartvitt spelar 
roll och påverkas av ekonomin. Färre tryckfärger är billigare att trycka med, men det behöver 
inte vara något negativt med få färger. I en miljö där flera färger finns kan en svartvit bild stå 
ut från de övriga. (Koblanck 2003, ss. 106, 115)  
 
En färgcirkel (se Figur 3) visualiserar ett spektrum av färger. De färger som är nära varandra i 
cirkeln ger en liten kontrast om de används tillsammans, medan motsatta färger på hjulet 
kompletterar varandra. Färger kan också grupperas som varma och kalla. Kombinationen av 
olika färgtemperaturer ger olika effekter. En och samma färg kan upplevas olika beroende på 
vilken eller vilka färger den kombineras med. (Lupton & Cole 2008, ss. 72-73, 78) 
 
 

 
 
Figur 3. Färgcirkel (Lupton & Cole, s. 72). 
 

2.3.2 Typografi 

En viktig del vid förpackningsdesign är typografin, som innebär en visuell kommunikation av 
något verbalt. Det finns flera saker som påverkar såväl lästid som hur typografin uppfattas. En 
god läsbarhet fås om texten, även kallad copyn, är enkel att läsa och förstå, vilket påverkas av 
hur snabbt det går att identifiera och tolka de enskilda bokstäverna. Saker som inverkar på 
detta är textens storlek, form och stil. (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 65). Gemener, “små 
bokstäver”, är lättare för ögat att identifiera än versaler, “stora bokstäver”. (Hellmark 2006,  
s. 24)  
 
Med teckensnitt menas det gemensamma utseende som en uppsättning tecken innehar 
(Johansson et al. 2006, s. 203). Font innebär ett teckensnitt i en specifik lutning, vikt och 
storlek. Teckensnitt kan delas in i olika grupper, efter ursprung och visuellt uttryck (Klimchuk 
& Krasovec 2012, s. 66-67). De två huvudgrupperna är antikva (serif), som kännetecknas av 
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sina små “fötter” och sanserif, som har enklare bokstavsform (Hellmark 2006, s. 26). Det 
finns även mer “konstnärliga” teckensnittsgrupper. Dessa används ofta till titlar, rubriker eller 
kortare texter, och är till exempel skript och gotiska tecken (se Figur 4) (Jais-Nielsen 2011,  
s. 231). En texts utseende kan också förändras genom att den vänster-, center- eller 
högerjusteras, där den vänsterställda texten är klart vanligast vid längre texter. (Hellmark 
2006, s. 90) 
 
 

 
 

Figur 4. Senserif-, serif-, gotiskt och skript teckensnitt (Hellmark 2006, s. 26; Jais-Nielsen 2011, s. 231). 

 
 
En justering av mellanrummet mellan bokstäver/tecken, så kallad kerning, förbättrar det 
visuella uttrycket av en text. Tracking, som justerar utrymmet mellan orden, och radavstånd 
(leading), utrymmet mellan textens rader, kan också anpassas. Vid större teckengrad blir 
missar i kerning, tracking och leading tydligare. Då delar av texten på förpackningar ofta är 
stor, är justering av detta således en viktig uppgift för designern. Produktnamnet är det 
viktigaste typografiska elementet på en förpackning (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 68,  
76-77) 
 

2.3.3 Bildspråk 

De bilder som används på en förpackning måste kommunicera samma värden som varumärket 
står för och förstärker därigenom det visuella uttrycket. Ett fotografi kommunicerar något 
annat än en tecknad bild. Olika fotografier och tecknade bilder kan skilja sig åt i uttryckssätt. 
(Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 91, 94) Olika bildtyper har också olika egenskaper; ett 
fotografi är uppbyggt av pixlar, vilket medför att den ej kan förstoras utan att tappa i kvalitet. 
Objektgrafik som logotyper och illustrationer är däremot ofta uppbyggda av matematiska 
formler och har inga storleksbegränsningar. (Johansson et al. 2006, ss. 99-100) 
 
Precis som vid färgval är det vid bildvalet viktigt att beakta de kulturella skillnader som kan 
finnas på olika platser. Olika objekt och mönster betyder olika saker för olika personer. 
(Klimchuk & Krasovec 2012, s. 98)  
 

På vissa förpackningar finns även informationsgrafik med till exempel instruktioner för hur 
förpackningen ska öppnas och innehållet användas. Ett annat bildelement som ofta används är 
violators, symboler som uttrycker något speciellt med en vara, till exempel “Nyhet” eller 
“Utan konserveringsmedel”. Violators har ofta en annorlunda design från övriga grafiska 
element; just för att störa och dra uppmärksamheten till sig. (Klimchuk & Krasovec 2012,  
ss. 102-103) 
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2.3.4 Material och textur 

Det är dock inte enbart med hjälp av färg, typografi och bilder som varumärkesbudskapet kan 
kommuniceras. Som nämnts ovan (se 2.3.1), innebär nya trycktekniker nya möjligheter. 
Exempel på hur detta kan användas vid förpackningsdesign är genom upphöjda och nedsänkta 
element i materialet, så kallad prägling, och olika behandling av materialet, som lackningar 
och foliering. Även valet av material påverkar uppfattningen av en förpackning. Materialvalet 
påverkas i sin tur bland annat av förpackningens innehåll och användningsområde, hur den 
ska transporteras och återvinningsmöjligheter. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 105,  
137-138) 
 

2.4 Designprinciper 

Det räcker dock inte att fylla en yta med visuella element, inte heller räcker det med en 
“snygg” design. För att den visuella designen på förpackning ska vara lyckad måste den 
kunna kommunicera. För att förbättra den visuella kommunikationen och användandet av 
designelementen finns ett flertal designprinciper till hjälp. Ett exempel på detta är hierarkier 
och användandet av olika typer av kontrast, vilka kan skapas med hjälp av vikt, storlek, skala, 
färg och mellanrumsformer. (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 55) 
 

2.4.1 Hierarki 

Det går att påverka ögats rörelse i en layout med hjälp av objektens storlek, färg och 
placering. Genom dessa ges objekt olika hierarkisk tyngd, genom vilken det bestäms 
ordningen på hur de visuella elementen är tänkta att synas. Hierarkin kan appliceras på såväl 
text som bild. Den typografiska hierarkin består ofta av en titel, undertitlar och brödtext, som 
får olika utseende för att läsaren enkelt ska se vad som är viktigast. Bilder får bland annat sin 
hierarki genom sin storlek och placering. Inom förpackningsdesign kan hierarki underlätta för 
att konsumenten ska känna igen en vara och lyfta produktvariationer i smak, lukt med mera. 
Vid exempelvis smakvariationer behålls ofta den övergripande hierarkin, men mindre 
förändringar i färg, form och små ikoner skiljer de olika produkterna åt. (Klimchuk & 
Krasovec 2012, ss. 55, 173-174)  
 

2.4.2 Grid och linjering 

För att objekt inte ska placeras slumpmässigt i layouten kan ett slags rutsystem, en grid, 
användas. En grid underlättar placeringen av olika element på förpackningen genom att 
horisontella och vertikala stödlinjer placeras ut på designytan. En grid används för att få en 
sammanhängande layout, men kan även brytas för att skapa ytterligare variation. (Lupton & 
Cole 2008, s. 175) Att arrangera elementen i logiska grupper inom griden, för att göra 
layouten enklare att ta till sig, kallas linjering (eng. alignment). Element kan exempelvis 
linjera i vänster-, höger-, över- eller underkant, vilket innebär att de har sin start i den kanten. 
Centrerad linjering är när elementens mittpunkt är linjerade. (Klimchuk & Krasovec 2012,  
ss. 56, 71) 
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2.4.3 Balans och rytm 

Balans och rytm kan användas för att skapa hierarki och leda en mottagare genom en layout. 
Om något är i obalans drar det uppmärksamheten till sig, men även en balanserad layout kan 
visa läsriktning med hjälp av bland annat storlek, färg och form. Rytmen skapas genom 
återkommande element, men kan varieras för att skapa spänning. (Lupton & Cole 2008, s. 29) 
Balans skapas genom symmetri eller assymmetri, och får de olika delarna i layouten att 
uppfattas som en helhet. (Klimchuk & Krasovec 2012, s. 55) 
 

2.4.4 Skala och djup 

För att skapa spänning i en design kan objekt i olika skalor användas. Med skala innebär både 
ett objekts verkliga storlek och dess storlek i förhållande till andra objekt. Objekts förhållande 
till varandra kan se bra ut på datorskärmen, men uppfattas helt annorlunda i tryckt format, och 
därför är det viktigt att anpassa layouten efter slutprodukten. Med hjälp av olika skalor kan 
layouten ges djup; detta genom att ett mindre objekt uppfattas vara längre bort än ett större. 
Ett annat sätt att skapa djup är genom användandet objekt i olika transparens. Då lyser 
exempelvis ett objekt i bakgrunden genom ett transparent objekt i förgrunden; en illusion av 
djup skapas. (Lupton & Cole 2008, ss. 41-42, 147) 
 

2.4.5 Mellanrumsformer 

Det är inte enbart figurer och teckens former som påverkar designen, utan även 
mellanrumsformerna och bakgrunden. Detta betyder att det även är viktigt att tänka på 
objektens omgivning. Bildbeskärning och marginaler är andra saker som påverkar (Lupton & 
Cole 2008, ss. 85, 101-104).  
 

2.5 Den primära exponeringsytan 

Designelementen och designprinciperna brukas i all den visuella kommunikationen på 
förpackningen; som viktigast och mest genom tänkt är den dock på förpackningens framsida. 
Det till följd av att den klart viktigaste kommunikationsytan på en förpackning är dess front, 
vilken går under namnet primär exponeringsyta (hädanefter benämnd PDP efter engelskans 
Primary Display Panel). Denna sida bär av den huvudsakliga kommunikationen av både 
varumärke och produkt. En väl utformad PDP ska tydligt, direkt och effektivt kommunicera 
varumärkes- och marknadsföringsbudskapet samt presentera informationen lämpligt och 
lättläst för konsumenten. En bra PDP ska även visuellt ge förståelse om produktens funktion, 
användning och syfte. Samtidigt ska den differentiera produkten från konkurrenterna och 
tydligt men sammanhängande skilja eventuella produktvariationer åt. (Klimchuk & Krasovec 
2012, s. 64) 
 
Utöver att representera varumärket och produkten, passande och konkurrenskraftigt i 
produktkategorin, ska PDP:n också reflektera perceptionen av det upplevda kvalitetsvärdet för 
att ge ett rättvist marknadsvärde. En lyckad PDP presterar över en längre tid genom att 
glorifiera produkten och ge förpackningen uppmärksamhet på butikshyllan. Visuell hierarki är 
därför något som är otroligt viktigt för en PDP; det är genom hierarkin konsumenten 
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undermedvetet styrs genom beskådningsprocessen. För att assistera i den typografiska 
hierarkin på PDP:n finns exempelvis tumregeln att det inte bör förekomma fler än tre olika 
teckensnitt. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 64, 70-71, 173) 
 
Nyckelinformationen som ska finnas på en PDP är: 
• Varumärke (samt eventuellt företagsnamn, moderbolag etc.) 
• Produktnamn 
• Produktbeskrivning 
• Produktspecifiering 
• Romance copy 
• Produktmängd  
• Förpackningsomfattning 
(Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 64, 174) 
 
När det kommer till livsmedel döms innehållet efter förpackningen. Det första konsumenten 
ser är en förpacknings PDP – vilken därmed får störst makt samt snabbast och hårdast dom. 
En passande PDP som går hem hos konsumenten har därför en framgångsrik visuell 
kommunikation. (Klimchuk & Krasovec 2012, ss. 64, 70-71, 173) Denna studie har därför 
lagt stor fokus på den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarnas PDP.  
 

2.6 Semiotik 

Hur den visuella kommunikationen avkodas och tolkas är som nämnts i kapitel 2.1.3 upp till 
varje individuell konsument. Faktumet att den tas in och uppfattas är dock någonting som 
semiotiken behandlar. Semiotiken studerar det som står för något annat, som till exempel 
tecken. Med tecken menas bland annat ord, bild, ljud, gester och objekt (Chandler 2002, s. 2). 
Semiotik kan användas för att analysera bilder och är grunden i den moderna bildanalysen 
(Koblanck 2003, s. 115) 
 
Olika medier har olika egenskaper och använder sig av olika former av kommunikation för att 
föra fram ett budskap. Den välkände amerikanske semiotikern och vetenskapsmannen Peirce 
har tre olika kategorier, som beskriver hur tecken fungerar. Den ena är symboler, vars 
betydelse måste läras in (till exempel språk, flaggor). En annan är ikoner, som efterliknar det 
de står för (exempelvis porträtt). Den tredje är index som har en direkt koppling och pekar till 
det som det står för (till exempel rök - eld, termometer - temperatur). (Chandler 2002, ss. 3, 
36, 37) 
 
Samma tecken kan höra till olika kategorier, beroende av det sammanhang det placeras i 
(Chandler 2002, s. 43). Tecken består av uttryck och innehåll, där uttrycket är det vi ser och 
innehållet är den innebörd som det förknippas med (Hansson et al. 2006, ss. 10-11). De 
associationer som fås av ett tecken kallas för konnotationer, medan tecknet i sig är en 
denotation. Vid semiotisk analys bör de båda beskrivas, då de är bundna till varandra. 
(Hansson et al. 2006, s. 28)  
 
Konnotationerna påverkas i sin tur av betraktarens erfarenheter och kultur och dess betydelser 
bestäms av den ideologi som tecknet och betraktaren befinner sig i (Fiske 1997, ss. 217 & 
226). Ideologi är en samling av idéer som är typiska för en grupp och därför ter sig självklart 
för de som är del av den. Inom retoriken kan man finna ideologin i det språkliga uttrycket i en 
text, och alltså inte enbart i den betydelse som fås fram genom ordens innehåll. (NE 2014c) 



 16 

Medier är i allra högsta grad bidragande till att forma ideologier. Ett exempel på detta är 
användandet av stereotyper i reklam, något som stärker gällande ideologier. (Johnson 2008, s. 
66) 
 
Det är inte bara de mottagande konsumenterna som berörs av de semiotiska fenomenen, med 
inverkan från personlig ideologi och konnotation i avkodningen av ett budskap. Även 
sändaren som kodar meddelandet grundar sitt skapande i sin ideologi och sina preferenser. 
Som grafisk designer ingår det i yrkesrollen att skapa meddelanden med budskapet beställaren 
anger på ett sätt mottagaren avkodar som tänkt. Vad som kommer ha inverkan på 
konsumenternas avkodningsprocess behöver därför tas i åtanke av designern vid formandet av 
meddelandet. Designern behöver hitta ett sinnestillstånd där den kan kommunicera utifrån 
målgruppens kultur och ideologi och inte sin egen. Då kulturer och ideologier lärs och sprids 
från närmaste omgivningen får de viss geografisk koppling och de varierar med geografisk 
bas precis som en dialekt (NE 2014a). Variationerna i den visuella kommunikationen kan 
därför beskrivas som visuella dialekter. (Lupton 1992) Fenomenet med de visuella dialekterna 
är en del av det som undersöks i denna studie när de lokala konsumenternas påverkan på den 
visuella kommunikationen jämförs mellan olika delar av Sverige.  
 

2.7 Preciserade undersökningsfrågor  

Teorierna i kapitel 2.1-2.6 har genererat följande undersökningsfrågor som har lett studien 
framåt samt gett underlag till vilken data som var relevant att samla in för denna studie. 
 
I kapitel 2.1 redogörs det för att en bra förpackning skapar igenkänning och symboliserar 
värde hos konsumenten. Därför är det relevant att se hur den visuella kommunikationen 
faktiskt ser ut på mjölkförpackningar i olika delar av Sverige. Med anledning av detta blir den 
första preciserade frågeställningen: 
 
1. Hur ser den visuella kommunikationen ut på mjölkförpackningar i norra, mellersta 
respektive södra Sverige? 
 
Eftersom olika kulturer tar till sig visuell kommunikation på olika sätt är det viktigt att den 
anpassas till den lokala marknaden (se 2.1.2). Därför finns anledning att undersöka vilka 
skillnader som finns i den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar i Sveriges olika 
regioner: 
 
2. Vilka skillnader finns det i den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar i olika 
delar av Sverige? 
 
Som nämns i kapitel 2.1.2 är konsumenters lojalitet något som eftersträvas av varumärken. 
Därav finns en anledning till att undersöka hur mycket inflytande konsumenterna har på 
utformningen av en produktförpackning, vilket föranleder den andra preciserade 
undersökningsfrågan: 
 
3. Har den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar i norra, mellersta respektive 
södra Sverige påverkats av konsumenterna på den lokala marknaden? Och om, hur? 
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2.8 Studiens upplägg 

För att besvara undersökningsfrågorna är denna vetenskapliga studie uppdelad i tre faser. Den 
första fasen innebär att skapa förståelse nog för den svenska mjölkmarknaden för att på så sätt 
kunna välja ut lämpliga aktörer som representanter av olika geografiska regioner. Därefter 
granskas hur den visuella kommunikationen ser ut på var och en av dessa aktörers 
förpackningar för en liter mellanmjölk för att kunna besvara undersökningsfråga 1. 
 
Den andra fasen går ut på att undersöka varför den visuella kommunikationen på respektive 
aktörs mjölkförpackningar ser ut som den gör och innefattar intervjuer med en 
områdeskunnig företagsrepresentant från varje aktör. Det för att se om, och i sådant fall hur, 
de lokala konsumenterna påverkar den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar. 
Vilket ger svar på undersökningsfråga 3. 
 
Tredje och sista fasen är en jämförande analys där de olika aktörernas mjölkförpackningar 
jämförs för att studera om det finns regionala skillnader i den visuella kommunikationen och 
om dessa uppkommit som följd till de lokala konsumenternas påverkan. Denna fas ger svar på 
undersökningsfråga 2. 
 
Tillsammans uppfyller samtliga faser studiens huvudsakliga syfte att undersöka de lokala 
konsumenternas påverkan på mjölkförpackningar från olika regioner i Sverige.  
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3. Metod 

Detta kapitel skildrar genomförandet av denna studie och förankrar tillvägagångssättet i 
relevant metodlitteratur. Här motiveras urvalet av intervjudeltagare och den litteraturbas 
som använts i referensramen. Vidare redogörs för intervjuernas struktur, den etiska aspekten 
av dessa samt hur data analyserats. Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet och validitet, 
följt av källkritik. 
 

3.1 Metodansats 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie, då den undersöker fyra specifika mejeriföretag i 
Sverige. Enligt Creswell (2009, refererar till Stake 1995) undersöker fallstudier utvalda fall 
under en bestämd tid. En kvalitativ undersökningsmetod är utforskande och lämplig då 
forskaren från början ej vet exakt vilka variabler som ska undersökas (Cresswell refererar till 
Morse 1991). Ofta samlas data in från ett flertal källor, som intervjuer och observationer, med 
syfte att bilda uppfattning kring ett fenomen ur dessas perspektiv. Forskaren bör därför tänka 
på att ställa öppna frågor, ha nyfiken inställning och aktivt samla all typ av data. Detta är 
något som författarna av denna studie haft i åtanke under studiens genomförande. (Creswell 
2009, ss. 13, 16-18) 
 

3.2 Teorigrund 

Teorierna återfinns i relevant litteratur inom det grafiska- och varumärkesbyggande området. 
Informationen från dessa kompletterades med vetenskapliga artiklar, som ofta bidrog med 
nyare forskning. Denna studie har till större delen följt Trosts (2010) bearbetning av Steinar 
Kvales sju stadier av kvalitativa intervjustadier. Studien inleddes därför med med en 
syftesformulering och problemområden klargjordes. Efter detta valdes metod och studien 
planerades och intervjuguide/frågor gjordes. Sedan genomfördes intervjuer från vilka det 
insamlade materialet överfördes till en bearbetningsbar version innan den analyserades. 
Resultatet rapporterades och anpassades sedan till denna studies läsare. (Trost 2010, ss. 50-
51)  
 

3.3 Insamlingsmetoder för empiri 

Studiens författare ej hade möjlighet att resa runt i Sverige och fotografera och samla in 
mjölkförpackningar. Därför kontaktades vänner och familj som bodde i landets olika regioner 
för att samla ett exemplar av varje regions mjölkförpackning. I väntan på att 
mjölkförpackningarna skulle transporteras till författarna i Norrköping arbetade författarna 
med fotografier på de olika förpackningarna, även de tagna av representanterna. I och med att 
representanterna fotograferade utifrån sina förutsättningar varierade de fotografiska vinklarna 
och fotografierna stämde inte alltid överens med det författarna efterfrågat. Fotokvaliteten var 
även bristfällig vid några tillfällen, men materialet gick trots detta att använda tills 
förpackningarna anlände hos författarna. Författarna tog sedan egna foton på förpackningarna 
och alla dess sidor för att redovisa i denna studie.  
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När studien påbörjades planerades den även att undersöka hur förpackningarna såg ut i olika 
butikshyllor. Vid insamlandet av mejeriernas förpackningar ombads därför representanterna 
att ta bilder av hur det såg ut på hyllan där mjölken visades upp i butiken de gjorde inköpet. 
De olika affärernas mejeriavdelning skiljde sig dock avsevärt åt, likaså hanterandet av 
mjölkförpackningarna. Författarna insåg att fler butiker hade behövts analyseras för att få ett 
relevant resultat, varvid detta ämne släpptes.  
 

3.3.1 Intervjuer 

Den huvudsakliga källan för data till denna studie har varit företagsrepresentanter på var och 
ett av de mejeriföretag studien undersökt. Från Norrmejerier intervjuades produktchef Petra 
Andersson Stening och varumärkeschef Anna Norrgård, från Gefleortens mejeriförening 
marknadschef Toomas Allmeere, från Skånemejerier art director Peter Lockman och från Arla 
deras varumärkeschef Niklas Larsson. 

Urval 

Antalet rekommenderade intervjudeltagare varierar i olika studier; huvudsaken är att en 
informationsmättnad skapas. I denna studie kom denna mättnad från att intervjudeltagarna 
hade en relevant yrkesroll samt att mejeriernas placering täckte den lokala aspekten i 
frågeställningen. Ofta är ett genomtänkt urval av intervjudeltagare viktigare än ett stort och 
brett. (Esaiasson et al. 2012, ss. 258-261). Även Trost (2010) menar att fyra-åtta deltagare kan 
räcka, då ett större antal bland annat leder till en icke hanterbar datamängd (Trost 2010,  
s. 143). 
 
Vid större undersökningar är det en fördel att välja deltagare slumpmässigt, men vid mindre 
eftersträvas ofta specifika egenskaper hos de intervjuade (Esaiasson et al. 2012, s. 102). Då 
denna studie är en fåfallsundersökning valdes de undersökta företagen strategiskt, för att få en 
geografisk spridning på mejerierna. Teoretiskt urval innebär att intervjudeltagarna väljs för att 
skapa så stor variation som möjligt. Detta innebär att forskaren måste ha god insikt och 
kunskap om det ämne som studeras så att vederbörande kan plocka ut enheter som 
tillsammans avspeglar olika dimensioner av det aktuella temat. (Monica Dalen 2008, s.51)  
 
Att vara insatt i företagets marknadsföringsstrategi och förstå den kreativa processen var 
egenskaper som var viktiga för de som valdes ut för intervjuer till denna studie. Dessa 
egenskaper var relevanta för att deltagarna skulle kunna dela med sig av tankar och 
yrkeslivserfarenheter gällande den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna.  
 
Frågeframtagning och intervjuförberedelser 
Kvalitativa intervjuer användes “för att nå insikt om fenomen som rör personer och 
situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2008, s.11). Esaiasson et al. menar att 
samtalsintervjuer ger mer plats att gå in på djupet och anpassa intervjun efter deltagaren. De 
svar som fås lämpar sig ofta dock inte att skapa statistik av. (Esaiasson et al. 2012 ss. 228, 
251-252) 
 
Trost (2010) rekommenderar att undvika beskrivningen semistrukturerad intervju och istället 
kalla denne för en strukturerad intervju, som behandlar ett område med öppna frågor. Han 
menar också att en kvalitativ intervju ska bestå av en lista med ett fåtal stora frågeområden 
vars ordning bestäms av den intervjuade. Denna intervjuguide ska finnas till stöd och dess 



 20 

innehåll användas, men anpassas till den ordning som passar bäst under intervjun. Vid denna 
studie användes intervjufrågor (se Bilaga 1) ihop med guidande ämnesområden. Anledning 
till detta är för att de intervjuade skulle ges möjlighet att leta fram eventuell information innan 
intervjutillfället. (Trost 2010, ss. 42, 54, 71) 
 
Intervjufrågorna togs fram genom att ämnen relevanta för frågeställningarna punktades upp 
och studiens författare enskilt utformade frågor. Dessa frågor jämfördes sedan och delades 
upp i fyra huvudområden. Efter detta gick frågornas relevans för undersökningen genom 
ytterligare än gång. Till denna studie användes öppna frågor som exemplifierades i de fall då 
intervjudeltagaren behövde närmre förklaring. Provintervjuer genomfördes ej på grund av 
tidsbrist. Endast en av frågorna gällande konsumentens kriterier vid val av mjölk hade 
svarsalternativ. Denna svarstyp användes för att generera ett svar som var jämförbart mellan 
de intervjuade. 
 
Genomförande 
Som nämnts ovan skickades frågorna ut i förväg, så att intervjudeltagarna hade möjlighet att 
samla in eventuell information till frågor som de inte hade kunnat svara på annars. I början av 
intervjuerna blev de intervjuade upplysta om att intervjun spelades in. De fick även godkänna 
att bli inspelade, vilket samtliga gjorde. 
 
“Att lyssna och ta emot är skapande processer.” menar Dalen (2008, s.13). Frågorna användes 
som stöd under intervjun och ordningen anpassades efter de ämnen som kom på tal. I och med 
detta skiljde sig upplägget på de olika intervjuerna åt, men att ha frågorna som stöd 
garanterade att relevant informationen samlades in. 
 
Det första stadiet av intervjun påverkar hur resten av det som sägs tas emot (Trost 2010,  
s. 84). Vid denna studie hade intervjudeltagarna redan blivit informerade om ämne och syfte, 
och författarna valde därför att “gå rakt på sak” med frågorna. I efterhand förstod författarna 
att en mjukare start, exempelvis en kort presentation av intervjudeltagaren, kunde ha varit en 
bra uppvärmning, även om bristen på det i detta fall inte anses ha påverkat undersökningen 
negativt. 
 
Vid studiens telefonintervjuer höll en av författarna i intervjun, medan den andre satt bredvid 
och lyssnade. Det är lätt hänt att intervjuaren går för fort fram och inte lämnar tillräcklig 
betänketid för den intervjuade (Esaiasson et al. 2012, s. 268). För att detta ej skulle ske valde 
studiens författare att de båda skulle anteckna under intervjuerna för att den intervjuade skulle 
ges tid att fundera medan anteckningarna slutfördes. Ibland kan två intervjuare uppfattas som 
om de försöker utnyttja den maktposition som “två mot en” ger. Detta försökte författarna 
undvika i denna studie, genom att en person ställde frågorna och den andra mestadels satt tyst 
bredvid. Det finns också fördelar med att vara två intervjuare. Exempel på detta är att två 
intervjuare kan komplettera varandra då en person intervjuas för den kunskap denne besitter 
genom sin arbetsposition (Trost 2010, s. 67). 
 
Att spela in intervjuer kan både vara positivt och negativt. Det är enklare att gå tillbaka till 
inspelningen och höra tonfall och skriva direkta citat. Genom att lyssna på inspelningen kan 
även intervjuaren själv höra hur den uttryckt sig och genom det utvecklas i sin roll som 
intervjuare. En annan fördel är att det inte behövs antecknas till lika hög grad som då 
inspelning inte används. Nackdelar är bland annat den tid det tar att lyssna på och eventuellt 
transkribera intervjun, samt att intervjudeltagaren kan känna att det är besvärande att spelas 
in. (Trost 2010, ss. 74-75)  
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Även antecknande kan uppfattas som skrämmande och intervjudeltagaren kan reagera på 
varför eller varför inte intervjuledaren antecknar vissa kommentarer. Om anteckningar inte tas 
kan det å andra sidan uppfattas som respektlöst. Det är därför viktigt att tänka över och kunna 
motivera den metod som används. En fördel med de telefonintervjuer som genomfördes vid 
denna studie är därför att den intervjuade inte såg när intervjuaren antecknade och inte heller 
själva inspelningsapparaten, vilken kan upplevas som ett störningsmoment i sig (Trost 2010, 
ss. 75-76). 
 
Något annat som är viktigt att överväga är längden på intervjun. En för kort intervjutid 
innebär en risk att tillräckligt med information inte kan samlas in, medan en alltför lång är 
respektlöst mot intervjudeltagarens tid. (Trost 2010, s. 82) En av intervjudeltagarna hade svårt 
att hitta tid för intervju och tackade därför nej till en början. Denne person tackade dock ja, 
efter att ha informerats om att frågorna kunde besvaras via mejl. Mejlintervjun förbereddes 
med ett telefonsamtal där intervjudeltagaren informerades om studien och sin roll i denna. 
Personen tillfrågades också om det var okej att användas som referens i rapporten. 
Telefonintervjuerna tog 35-45 minuter, medan den fysiska intervjun i Stockholm blev en 
timme lång. Personen som intervjuades via mail fick ca sju arbetsdagar till att svara på 
frågorna. 
 
Dalen (2008, s.12) tipsar också om att inleda intervjuerna med gemensamma erfarenheter för 
att skapa en öppnare stämning under intervjun. Något författarna gjorde vid intervjutillfällena 
då en öppnare stämning genererar mer kommunikation och fylligare data. Vilket 
eftersträvades vid de intervjuer som gjordes för denna studie då det dessutom är trevligare att 
kommunicera vid god stämning.  
 

3.3.2 Elektroniska källor 

Den andra stora datakällan har varit mejeriföretagens hemsidor som bidragit med 
grundläggande företagsinformation. Även hemsidorna för Svenska Livsmedelsverket och 
Lantbrukarnas Riksförbund Mjölk (LRF Mjölk) har varit givande då de gav information av 
den svenska mjölkmarknaden. På Svensk Mjölks hemsida hittades också mycket givande data 
för den svenska mjölkmarknaden, även om denna sida inte uppdaterats sedan 2013 då 
verksamheten överförts till Växa Sverige och LRF Mjölk. 
 

3.4 Etik 

Det finns även en etisk aspekt av intervjuer som är viktig att beakta. Dalen (2008) nämner att 
deltagare kan känna ängslan kring hur de uppfattas i en undersökning. Speciellt i ett sådant 
litet land som Sverige där miljöerna är begränsade och enskilda personer eller grupper lätt kan 
identifieras och bli uthängda. Då intervjuerna i denna studie behandlade företagsinformation 
och inte personliga åsikter var detta inget större problem då det inte var enskilda personer som 
skulle redogöra kring personliga tankar, utan en företagsrepresentant som skulle berätta om 
företagets verksamhet. (Dalen 2008, s.16-17) 
 
För att genomföra intervjuer med bra etik nämner Dalen (2008, s. 20) ett antal krav, några av 
de kraven är bland annat krav på samtycke, krav på att bli informerad och krav på 
konfidentialitet. Samtliga tre implementerades för denna studies intervjuer då varje deltagare 
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samtyckte och godkände sitt deltagande utan tvång. Deltagarna fick även information om vad 
studien handlade om, deras uppgift i den samt vilka andra företag som deltog. Denna 
information underrättades både när de blev tillfrågade om att ställa upp på en intervju och 
innan intervjun startade. 
 
Innan respektive intervju påbörjades fick deltagarna även godkänna att intervjun spelades in 
och att en av studiens författare lyssnade och antecknade vid telefonsamtalet medan den andra 
pratade. Intervjudeltagarna erbjöds även att läsa den del de bidragit som datakälla till för 
eventuell korrigering innan rapporten blev publicerad. Varje intervjudeltagare fick även 
erbjudandet om att ta del av studiens slutliga rapport. Författarna frågade även respektive 
intervjudeltagare om de fick citera personen och använda personen som referens i studien för 
att ge konfidentialitet. (Dalen 2008, s. 20-23) 
 

3.5 Dataanalys och tolkning 

Vid tolkning av kvalitativ data är det en fördel om den tolkande personen var på plats vid 
insamlandet av data, exempelvis vid intervjutillfället. Anledningen till detta är för att hänsyn 
då kan tas till små nyanser så som tonfall och gester. (Trost 2010, s. 79) Studiens författare 
deltog därför båda vid de två telefonintervjuerna och den fysiska intervjun, så att intrycken 
kunde jämföras och kompletteras. 
 
Hansson et al. (2006, s. 166) beskriver tre olika sätt att analysera bild och text: 
intentionsanalys (då avsändaren och dennes avsikter analyseras), receptionsanalys (då 
mottagarens uppfattning undersöks) och näranalys (då den analyserande själv fokuserar på 
meddelandet). I denna studie används intentionsanalys och näranalys. 
 
I Empirin (kapitel 4) beskrivs mjölkförpackningarna objektivt och denotativt. Den denotativa 
aspekten återfinns i Analysen (kapitel 5), där dock i en jämförande funktion av de olika 
förpackningarnas visuella kommunikation. I detta kapitel tillkommer även en konnotativ 
analys av datan, utifrån författarnas områdeskunskap och yrkeserfarenhet. 
 
Då konnotationer, som nämnt i 2.6, är unika för varje individ (ihop med dennes ideologi) har 
denna studie tillämpat triangulering (som beskrivs i stycket nedan) enligt Pattons råd (2002) 
för att distansera författarna och få en mer rättfärdig analys. Patton (2002) förklarar att en 
ensam betraktare ökar risken för vinklad information då den ensam tolkar information utifrån 
sig. För att motarbeta de personliga värderingarnas påverkan råder Patton (2002) att en 
forskare bör låta fler personer bidra med sin uppfattning för att neutralisera tolkningen. 
(Patton 2002, s. 93) 
 
I denna studie har därför båda författarna analyserat och tolkat data, båda två var även 
närvarande vid datainsamlingarna för att få information direkt från vardera källan. Patton 
(2002, ss. 246-249) redogör att det finns olika typer av triangulering som är relevanta vid 
kvalitativ forskning; bland annat datatriangulering, forskartriangulering, teoritriangulering 
och analystriangulering. Att göra en triangulering kan dock vara kostsamt då det krävs mer 
resurser, då denna studie gjorts av två studenter under en begränsad period anpassades 
insatsen därefter. Denna studie har ändå lyckats uppfylla samtliga typer då den med sina två 
författare, olika datakällor och flera teorier analyserat data på ett triangulärt sett med en 
triangulär grund.  
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3.5.1 Den visuella kommunikationen på förpackningarna 

Analysen av den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar kan jämföras med vad 
som av Hansson et al. benämns näranalys. Detta då författarna själva tolkar meddelandet i 
bild och text. Den visuella kommunikationen tolkas semiotiskt (se 2.6), bland annat genom att 
de grafiska elementen analyseras och jämförs konnotativt. 
 

3.5.2 Tankarna bakom den visuella kommunikationen på förpackningarna 

Tankarna bakom den visuella kommunikationen på förpackningarna analyserades med hjälp 
av Hansson et al. intentionsanalys som nämnts i kapitlet ovan (3.6). Här undersöks 
avsändaren, det vill säga mejeriföretagens, tankar och avsikter med mjölkförpackningarna. 
Sammanfattning av det materialet som fåtts under intervjuerna kan ske på ett flertal olika sätt, 
där koncentrering (långa svar kortas ner till att framställa det essentiella) stämmer bäst 
överens med denna studies metod. (Esaiasson et al. 2012, s. 271) 
 
Dalen beskriver den analytiska metoden Grundad teori som ett lämpligt tillvägagångssätt för 
att analysera empiri insamlad från kvalitativa intervjuer. Den bygger på att teori förankras i 
konkret empirisk forskning och det fenomen som undersöks utgår från det samlade 
intervjumaterialet. (Dalen 2008, s.14) 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Om en undersökning har bra validitet innebär det är att den undersöker det som den påstår sig 
undersöka. Esaiasson et al. (2012, s. 57) delar in validitet i begreppsvaliditet och 
resultatvaliditet. 
 
“Begreppsvaliditeten - överenstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell 
indikator - kan börja diskuteras så fort vi har bestämt våra teoretiska begrepp och utformat 
våra operationella mätverktyg. Resultatvaliditeten - huruvida vi mäter det vi påstår att vi 
mäter - går att utvärdera först när det empiriska fältarbetet är genomfört.” (Esaiasson et al. 
2012, s. 57)  
 
Det är också viktigt att undersökningen har hög reliabilitet, det vill säga en frånvaro av 
slumpmässiga fel. Med slumpmässiga fel menas bland annat missförstånd vid intervjuer och 
slarviga anteckningar. (Esaiasson et al. 2012, s. 63) Med en hög reliabilitet menas också att 
samma resultat skulle fås om samma undersökning skedde vid ett annat tillfälle (Trost 2010, 
s. 131). En låg reliabilitet är dock inte lika allvarligt som en låg validitet, då fel verklighet 
mäts. En låg reliabilitet innebär oftast att mätresultaten ibland överskattas och ibland 
underskattas, vilket i slutändan genererar ett relativt korrekt medelvärde. (Esaiasson et al. 
2012, s. 64) 
 
Med kvalitativa undersökningar är det svårt att få en hög reliabilitet, då intervjuformen i sig 
inte är standardiserad. Även validiteten är svår att mäta vid kvalitativa studier (Trost 2010, ss. 
132-133). En studies trovärdighet måste därför påvisas genom att relevant data samlats in. 
Forskaren kan redogöra för vilka typer av frågor som ställts samt vilka teorier och metoder 
som använts, så att läsaren kan avgöra dess trovärdighet. (Trost 2010, ss. 134-135) Denna 
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studies reliabilitet och validitet påvisas därför genom detta kapitel som beskriver 
undersökningens tillvägagångssätt, samt motiverar urvalet av intervjudeltagare och litteratur. 
 
Faktumet att triangulering tillämpats ur flera aspekter under studien (3.5) ger ytterligare 
trovärdighet. Att det endast är två författare som under begränsad tid utfört studien har dock 
bidragit till viss begränsning i studiens bredd och djup. 
 

3.7 Källkritik 

För att fel information inte ska spridas är det viktigt att granska de källor som används 
(Esaiasson et al. 2012, s. 279). I denna studie har detta bland annat gjorts genom att de artiklar 
som använts har varit peer-reviewed, det vill säga har granskats av kunniga inom området. 
 
Ett stort antal och variation av källor som säger samma sak ökar trovärdigheten. Oberoende, 
samtidiga, neutrala primärkällor bör användas, och är även något om eftersträvats i denna 
studie. (Esaiasson et al. 2012, ss. 288-289) 
       
Alla de vetenskapliga artiklar som används för denna studie är samtliga publicerade från 2001 
och framåt. Ett faktum som visar att studien hanterar ett aktuellt ämne och därför ligger rätt i 
tiden och upplevs vara relevant. Flera av artiklarna är skrivna av personer som skrivit många 
andra publikationer och är kända för sina kunskaper på området. 
 
Bedömningen av källorna gjordes bland annat via triangulering där båda författarna 
diskuterade hur vida källornas trovärdighet var tillräckligt hög för att användas i studien. 
Vissa gånger kontaktades även utomstående parter för att bidra med sin åsikt för just det 
specifika fallet. 
 

3.8 Metoddiskussion 

Tekniskt strul upplevdes efter studiens första intervju, då inspelningen av denna försvann 
efter ett feltryck på mobiltelefonen. Turligt nog hade grundliga anteckningar gjorts, och 
intervjudeltagaren erbjöd sig att vid behov fylla på med information i efterhand. Detta misstag 
innebar grundligt testande av teknikens möjligheter inför var och en av de följande 
intervjuerna. Studiens författare använde sig av en mobilapplikation vid telefonintervjuerna 
som sparade ljudfiler från telefonsamtalet på telefonen, denna applikation testades både med 
och utan headset för att säkerställa att dess funktion. 
 
I och med studiens omfattning fanns vissa begränsningar, bland annat i datainsamlandet. Båda 
författarna upplevde att intervjun som genomfördes i det fysiska rummet var den som gav 
mest. Det då intervjuandet blev mer avslappnat i en sådan situation jämfört med 
telefonintervjuerna som mer strikt hölls till ämnet som undersöktes. Intervjun via e-post var 
ännu mer begränsad. Att ha möten face-to-face med samtliga mejerier hade troligen bidragit 
med ännu mer information från de intervjuade. Då hade även atmosfären på mejeriföretaget 
kunnat tas in och genererat ytterligare konversationsmaterial.  
 
Det hade även varit intressant att höra vad fler företagsrepresentanter som var insatta i arbetet 
med den visuella kommunikationen på olika nivåer hade att säga. Majoriteten av de 
representanter som intervjuats i denna studie har varit chefer av olika slag. Endast en var art 
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director och arbetade direkt med framtagandet av den visuella kommunikationen på 
förpackningarna. Hade tid funnits vore det ultimata att träffa en person i en chefsroll och 
minst en person med rollen som grafisk designer från varje mejeriföretag. Detta hade gett 
studien ytterligare fyllnad. 
 
En djupare undersökning som studerar hur mejeriföretagens arbete med fokusgrupper och 
konsumentundersökningar går till hade också varit intressant att utöka studien med. Där hade 
det exempelvis kunna studerats hur mejeriföretagen väljer ut sina respondenter och hur 
upplägget av en session med fokusgruppen ser ut. Tyvärr fanns dock heller inte den tiden för 
denna studie. Ett sådant angreppssätt skulle även kunnat riskera att företagen blivit mer 
restriktiva med sitt bidrag till studien, då de är konkurrenter och vill behålla sina hemliga 
knep. Det som undersökts i denna studie är ur ett offentligt perspektiv och grundar sig i 
försäljning. De företagsrepresentanter som ställt upp för denna studie har varit genomgående 
trevliga och villiga att berätta om sin verksamhet, vilket inneburit att studien fått fyllnad via 
information om företagens verksamhet. Detta trots att konsumenterna inte haft den stora 
betydelse i arbetet med den visuella kommunikationen som författarna trott utifrån teoriernas 
lärosats. 
 
Att komplettera studien med en ingående undersökning av konsumenternas syn på den 
visuella kommunikationen hade även varit spännande, men också här begränsade studiens 
omfattning vad som var genomförbart. 

 

3.9 Alternativa metoder 

Denna undersökning hade kunnat kvantifieras om en enkätundersökning gällande den visuella 
kommunikationen på mjölkförpackningar skickats ut till mjölkkonsumenterna. 
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med information och historik kring den svenska mjölkmarknaden. Här 
beskrivs även de lagar som gäller kring märkning av livsmedelsförpackningar. Därefter 
presenteras den insamlade varumärkes- och målgruppsinformationen för var och ett av de 
fyra mejerier som undersöks ihop med en objektiv beskrivning av deras 
mellanmjölkförpackningar. Mejerierna nämns efter deras geografiska placering från norr till 
söder, se Figur 5, där deras huvudmarknad presenteras. Rikstäckande Arla beskrivs sist. 
 

 
 
 

Figur 5. Mejerikarta (LRF Mjölk 2014; Andersson Stening 2014; Allmere 2014; Larsson 2014; Lockman 2014) 
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4.1 Den svenska mjölkmarknaden 

Historiskt sett har varumärke och geografisk marknad gått hand i hand för mejeriföretagen i 
Sverige. Mjölkmarknaden var nämligen tidigare strikt geografiskt indelad och i stort sett varje 
kommun hade ett eget mejeri. Genom lagändringar och utvecklingen av transport- och 
logistikmöjligheter har dock mejeribranschen förändrats och den geografiska indelningen är 
inte längre lika begränsad. (Allmere 2014) 
 
På 1800-talet var det så pass geografiskt indelat att mjölken inhandlades direkt av närmsta 
bonden. Inköpen skedde även varje dag eftersom det var svårt att hålla produkten sval. Efter 
ett tag började mjölken istället säljas hos återförsäljare (Skånemejerier 2011, s. 26) och även 
om vissa mejerier levererade mjölk i glasflaskor till konsumenternas hem redan i början på 
1900-talet (Arla 2014a), var det inte förrän på 1940-talet som glasflaskan började användas i 
mjölkbutikerna (Skånemejerier 2011, s. 26). Idén med glasflaskorna kom från USA, där en 
mejerist börjat använda dessa redan 1878 (Arla 2014a). 
 
På 50-talet började konsumenterna få ta mjölken ur kyldiskarna i affären på egen hand. De 
olika fetthalterna kändes igen med hjälp av en färgad kork. (Skånemejerier 2011, s. 26) Det 
var också nu som engångsförpackningar i papp började användas för mjölk. Flera fördelar 
fanns med de nya förpackningarna; diskmaskinerna för glasflaskorna kunde tas bort i 
fabrikerna och mer utrymme skapades åt annat. Mjölken skyddades nu från att ljus förstörde 
smaken. (Arla 2014a) I mitten på 1990-talet avreglerades marknaden för mejeriprodukter. 
(Skånemejerier 2011, s. 26) 
 
Mjölkkonsumtionen i början på 1900-talet var låg jämfört med idag; i Stockholm dracks en 
halvliter mjölk per person och år. Trots att pastöriseringen var uppfunnen, undveks detta då 
mjölkens smak förändrades. På grund av detta spreds många sjukdomar, som tuberkulos via 
mjölken. På 1930-talet uppfanns en ny pastöriseringsmetod som inte förändrade dryckens 
smak och pastöriserad mjölk började produceras i mejerierna. År 1939 förbjöds opastöriserad 
mjölk att säljas som människoföda till följd av riskerna för sjukdom. (Arla 2014b) 
 
1937 kom en mejeristadga som innebar höga krav på hanteringen av mjölk och mejeriernas 
utformning. Detta, tillsammans med ny teknik inom värme, kyla och förvaring, innebar bland 
annat att de drygt 1600 mejerier som funnits i början av 1930-talet minskade. I början på 
1960-talet fanns 420 mejerier kvar, och idag finns knappt 50 mejerier kvar i Sverige. Dessa 
50 mejerier kan hantera 50 gånger mer mjölk per dag, än de som fanns under 1930-talet. (Arla 
2014c) 2013 fanns det 19 stycken mejeriföretag i Sverige. De fyra mejeriföretag som är med i 
denna studie är de fem största tillsammans med Falköpings mejeri, vars marknad sträcker sig 
över större delarna av mellersta och norra Götaland. (Svensk Mjölk 2013; LRF Mjölk 2014) 
 
Trots konkurrens från drycker som läsk, mineralvatten och juice är mjölk fortfarande Sveriges 
mest köpta kylda dryck (Larsson 2014). Nordström (2012) säger att det har att göra med att 
mjölkens stora betydelse i den svenska matkulturen. Mjölk innehåller dessutom klart mer 
näring i förhållande till klimatpåverkan än övriga kylda drycker (Smedman 2010). Enligt ett 
pressmeddelande från Svensk Handel i början av april 2014 meddelas att tre av fyra 
konsumenter anser sig vara hälsomedvetna när de handlar. Svensk handels köpbarometer, 
Köpsuget, visade vid pressmeddelandet att 44 % av respondenterna uppgav att de var mer 
hälsomedvetna då än ett år tidigare. Hälsointresset har gjort att försäljningen av sport- och 
dagligvaror ökat och att konsumenterna är mer medvetna i sina val. (Boman 2014) 
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Medvetenheten hos konsumenterna speglas även i återvinningsansvaret många konsumenter 
känner vilket bevisas genom att Sverige är bra på att återvinna. De senaste tio åren har 
återvinningen i Sverige dubblerats (Nilsson-Djerf 2012). I Sverige används av många 
anledningar kartongförpackningar med en tunn plasthinna till mjölk, bland annat ur 
miljöaspekt men också för dess övriga egenskaper. Ser man på andra material, som plast, 
hade en förpackning tillverkad helt i plast reagerat med mjölken och gett den smak. En 
förpackning i glas vore otymplig då den skulle vara tung, skör och jobbigare att återvinna. I 
en förpackning av plast eller glas hade produkten heller inte skyddats mot ljus på samma sätt 
som den görs i kartongförpackningen. Mjölken i Sverige har höga kvalitetskrav från bland 
annat Livsmedelsverket och konsumenterna litar på att produkten håller en hög standard. Att 
konsumenten med hjälp av en genomskinlig förpackning ska kunna se produkten är därför 
inget måste. (Larsson 2014; Allmere 2014; Lockman 2014) 
 

4.1.2 Obligatorisk förpackningsinformation 

Det finns flertalet regler och föreskrifter om vilken information som måste finnas på 
dryckesförpackningar i Sverige idag, vilket regleras av Svenska Livsmedelsverket. Det var 
dock inte förrän i början av 1900-talet som regleringar kring informationen på 
mjölkförpackningar uppstod. Först var det endast märkningar och fettmängder som enligt 
svenska staten skulle finnas på förpackningen. (Arla 2014b) 
 
När denna studie skrivs är det betydligt fler regleringar som måste följas. Nedan följer en lista 
på den information som idag måste finnas på mat- och dryckesförpackningar i Sverige enligt 
svensk lag. 
 

• Beteckning 
• Ingrediensförteckning 
• Allergimärkning 
• Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser 
• Nettokvantitet 
• Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag 
• Förvaringsanvisning 
• Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare 
• Ursprung (endast i vissa fall) 
• Bruksanvisning (endast i vissa fall) 
• Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall) 
• Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel 

 
(Livsmedelsverket 2014) 
 
Det finns även regler som bestämmer att vissa uppgifter måste befinna sig nära varandra, samt 
att märkningarna ej får vilseleda konsumenter, genom att exempelvis påstå sig ha en egenskap 
som alla produkter inom samma kategori har. (Livsmedelsverket 2014) 
 
I Livsmedelsverkets författningssamling 1993:21 finns, i informationssyfte, klarläggande 
föreskrifter om vad som gäller för näringsvärdesdeklaration. Föreskrifterna beskriver bland 
annat att näringsvärdesdeklarationen ska ”ges samlad på ett ställe i tabellform, eller, om 
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utrymmet inte tillåter, i linjärform”. Vidare förtydligas att informationen ska anges med 
”tydliga och beständiga tecken på väl synlig plats”. (Livsmedelsverket 2009) 
 

4.2 Norrmejerier 

Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av sina ungefär 550 bönder i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland. Mejeriföreningen, som är Sveriges nordligaste, bildades 
1971. Då bestämde sig Västerbottens södra mejeriförening, Skellefteortens mejeriförening 
och Västerbottenläns mejeriförbund för att gå samman. År 1991 blev Norrmejerier ännu 
större då Norrmejerier i Västerbotten gick ihop med Norrbottensläns producentförening. 
(Norrmejerier 2014a) (Norrmejerier 2014b) 
 
På Norrmejeriers hemsida går det att läsa att de på sina mejerier årligen förädlar drygt 200 
miljoner kilo mjölk. Utöver sina standardmejeriprodukter har Norrmejerier varumärkena 
Norrgott, Norrglimt, Fjällyoghurt, Fjällfil, Gainomax, Verum och Västerbottenost. Dessa 
varumärken säljs över hela Sverige, men mjölk från Norrmejerier går endast att köpa från 
Härnösand och norrut. Mejeriföreningens vision är att göra gott för Norrland och vara med 
och skapa ett levande Norrland som bringar stolthet. (Andersson Stening, P 2014; 
Norrmejerier 2014c, s.3; Norrmejerier 2014a) 
 
Sedan 1988 delar Norrmejerier ut ett stipendium som går att sökas av norrlänningar i alla 
åldrar som gör, eller har gjort, något gott för Norrland. Demensboende, jorden-runt-seglare 
och musiker är exempel på de senaste åren stipendiater. Efter att 15 nominerade valts ut är det 
norrlänningarna själva som röstar fram vinnarna; en vinnare från Norrbotten, en från 
Västerbotten och en från Västernorrland, som vardera får 33 333 kr. Norrmejerier sponsrar 
även gärna aktiviteter för barn och ungdomar upp till 18 år i Norrland, med lokalproducerade 
mejeriprodukter som mjölk, fil och yoghurt. Mejeriföreningen sponsrar inte föreningar eller 
organisationer över en längre period, som exempelvis över en säsong, utan de sponsrar vid 
enstaka tillfällen när aktivitetsarrangemang sker. (Norrmejerier 2014d; Norrmejerier 2014e) 
 
Miljöarbete är något som från början fanns inskrivet i Norrmejeriers affärsidé där de står att 
de ska iaktta största möjliga miljöhänsyn i arbetet. Norrmejerier har även en miljövision som 
lyder ”Vi ska vara Sveriges ledande kretsloppsmejeri”. Norrmejerier har utöver sin egen 
specialkompetens inom forskning och utveckling upprättat samarbeten med andra 
forskningsinstitut, universitet och auktoriteter med inriktning på olika delar av mejeriområdet. 
Exempel på inriktningar av mejeriområdet är livsmedel, läkemedel och näringskunskap. För 
att tydliggöra sin verksamhet och visa att de tar ansvar för återvinning av sina förpackningar 
är Norrmejerier med i REPA (registret för producentansvar). (Norrmejerier 2014f; 
Norrmejerier 2014g; Norrmejerier 2014h) 
 

4.2.1 Varumärke och positionering 

Norrmejeriers motto lyder “Gör gott”, med vilket de menar att de som företag jobbar utifrån 
att göra gott för Norrland men också att konsumenterna genom att välja Norrmejeriers 
produkter gör gott för Norrland. Petra Andersson Stening, varumärkeschef på Norrmejerier, 
förklarar målet med konceptet med följande citat: ”Att göra gott för Norrland innebär bl.a. att 
se till att vi har en levande och aktiv landsände med öppna landskap, bidra till arbetstillfällen 
samt ta ansvar för miljön”. (Norrmejerier 2014b; Andersson Stening 2014) 
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Vilka kriterier svenska konsumenter väljer mjölk efter tror Andersson Stening är väldigt 
varierande, en del konsumenter är priskänsliga medan andra väljer efter varumärke och vad 
varumärket står för. Konsumenterna som väljer efter varumärke tror Andersson Stening dock 
är väldigt lojala. Bland Norrmejeriers konsumenter upplever de att konsumenterna hellre tar 
en annan förpackningsstorlek eller fetthalt än väljer ett annat varumärke, de gånger den mjölk 
konsumenten tänkt köpa inte finns i butik. Andersson Stening tror vidare att det går att sätta 
ett högre försäljningspris med en produkt som mjölk om varumärket står för premium och 
kvalitet. (Andersson Stening 2014) 
 
Vad konsumenten tycker att varumärket står för blir vad konsumenten tänker om produkten. 
Norrmejerier upplever att deras konsumenter anser att varumärket Norrmejerier är en garanti 
för bra kvalitet. Norrmejeriers största utmaning med varumärkeskommunikationen är, enligt 
Andersson Stening, att vara konsekventa i all kommunikation för att få sina konsumenter att 
förstå värdet av lokalproducerat (d.v.s. norrländskt), och faktiskt välja Norrmejeriers 
mejeriprodukter framför konkurrenternas. (Andersson Stening 2014) 
 
Från konkurrenterna skiljer sig Norrmejerier genom sin positionering som ett äkta 
Norrländskt premiumvarumärke. Företaget differentierar sig från konkurrenterna, som utgörs 
av handelns egna varumärken och andra mejeriföreningar, genom en tydlig norrländsk profil 
som signalerar kvalitet. Att Norrmejerier är Norrland ska synas. (Andersson Stening 2014) 
 

4.2.2 Målgrupp 

Norrmejeriers målgrupp är väldigt bred. Dess spets utgörs dock av familjer, med eller utan 
barn, i 20-45 års åldern. (Andersson Stening 2014) 
 
För att ta reda på sina konsumenters åsikter utför Norrmejerier konsumentundersökningar, 
kvantitativa studier och samlar fokusgrupper. Informationsinsamlingen sker vid behov, 
exempelvis om någon ny produkt ska lanseras och mejeriföreningen behöver ha in särskild 
information gällande en viss produktgrupp eller en speciell grupp konsumenter. (Andersson 
Stening 2014) 
 
Att olika konsumentgrupper, olika segment, föredrar olika mjölksorter har Norrmejerier 
relativt bra underlag på. I och med att de har så många olika produktgrupper är det svårt att 
urskilja vad som gäller generellt för just mjölk. (Andersson Stening 2014) 
 

4.2.3 Visuell kommunikation 

Norrmejeriers förpackning för en liter mellanmjölk är ett rätblock på 9,5 x 6,5 x 16,5 cm. 
Förpackningens form är en standard från TetraPak som kallas brickmodell då dess form 
påminner om en tegelsten (Allmere 2014). 
 
Under våren 2014, när denna studie genomfördes, hade Norrmejeriers mjölkförpackningar en 
tillfällig kampanjdekor. Deras ordinarie förpackningar, som skulle återinföras i andra halvan 
av maj, pryds med en annan visuell kommunikation. (Norrgård 2014) Denna studie 
undersökte dock det som fanns på marknaden under studiens datainsamlingsperiod vilket 
resulterade i att det är kampanjdekoren som innefattats i denna studie. 
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Norrmejeriers varumärkeschef, Anna Norrgård, berättade att bakgrunden till kampanjen är att 
stärka kopplingen till bönderna genom att uppmärksamma att bönderna är Norrmejerier. 
Norrmejerier är nämligen, som nämnts ovan, en ekonomisk förening som ägs av 
mjölkbönderna. Detta innebär att det inte är något stort bolag som går med vinst om det går 
bra för företaget, utan det är bönderna som belönas för sitt arbete i ett sådant läge. I 
kampanjen visade Norrmejerier upp 55 stycken av deras ca 550 ägare, med ett foto och en 
egen skriven presentation, på deras mjölkförpackningar. 20 av dessa 55 bönder visas på 
förpackningarna för mellanmjölk. Syftet var även att ge konsumenterna en personlig bild av 
människorna bakom mjölken, bland annat för att visa vilka det är som utgör den enda aktören 
som kan erbjuda lokala mejeriprodukter på Norrlänningarnas bord. (Norrgård 2014) 
 
Norrgård kopplar samman kampanjen med Norrmejeriers motto med förklaringen att ”Det 
lokala perspektivet i Gör gott lyfts denna gång via våra bönder”. Norrgård utvecklade sedan 
betydelsen av det lokala genom att redogöra att konsumenter blir allt mer intresserade av vart 
det de konsumerar kommer ifrån och hur det ser ut där; något Norrmejerier anser att denna 
kampanj svarar bra på. (Norrgård 2014) 
 
Figuren från Norrmejeriers logotyp används i enfärgad version till att sätta samman ett 
mönster som återkommer som ett grafiskt element på förpackningen. Figuren i logotypen 
beskrivs i en intervju med Nils Arvidsson, Art Director på byrån som tog fram Norrmejeriers 
visuella kommunikation 2005, som en krona med en röd sol över sig. AD:n förklarar att 
logotypen togs fram som en grund för hela det visuella uttrycket och att kronan symboliserar 
stolthet, kungligt och premium. Kronan kan även uppfattas som en ”mjölksplash”, i och med 
dess röriga form, vilket är något som gjorts medvetet för att mindre formell och mer lekfull 
och personlig enligt Arvidson. (Arvidson refererad av Pihl 2005) 
 
Norrmejeriers logotyp utgörs även av en blå rektangel med böjd överkant. På den undre 
halvan av formen står ”norrmejerier” i gemener och på den undre halvan finns kronan med 
den röda solen centrerat. Tre sidor av Norrmejeriers förpackning har heltäckande tryck medan 
övriga tre är vit i botten. 
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Framsida, PDP 

 

Figur 6. Framsidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk.  
 
Rakt över framsidan går en skarv där förpackningen limmats ihop. Denna skarv gör att 
motivet byggs ihop genom en överlappning. På denna förpackning har överlappningen 
hamnat ca 1 mm snett vilket gjort att framsidans motiv blivit lite hackigt och inte går jämnt 
ihop.  
 
Logotyp 
På den övre halvan av förpackningens framsida finns Norrmejeriers logotyp placerad på en 
hängande etikett. Istället för Norrmejerier står det dock ”Ankis mejeri” på den förpackning 
som granskats i denna studie. 
 
Bildspråk 
Ett svartvitt foto utgör hela grundytan av framsidan. Motivet föreställer en kvinna på huk 
framför en ladugård, med en ko som ligger bredvid och sticker fram sitt huvud. I de grå 
nyansskiftningarna syns små prickar i trycket. 
 
Grafik 
Det är illustrerat två bitar snöre som ringlar ner från ovansidan med en etikett hängande i 
deras sammanknutna ände. Etiketten är röd med kronmönstret i en mer rosa nyans som 
uppifrån ner tonas in den röda etikettbakgrunden och försvinner. Etiketten och snöret ges 
dimension genom en fallskugga. 
 
Typografi 
PDP:ns hierarkiskt högsta text är den vita ”Mellanmjölk”, som står versalgement på etiketten 
i en fet sanserif. Denna sanserif har ytterst smått varierande linjetjocklek och något sneda 
avslut som ger texten en svag känsla att vara handskriven. Detta teckensnitt beskrivs vidare i 
studien som ”Norrmejeriers teckensnitt”. Texten är centrerad och finns på etikettens undre 
halva. Ordet är avstavat där ”Mellan” står på översta raden och ”mjölk” på den undre. Båda 
delarna av ordet är skrivna i samma teckengrad vilket gör att första delen av ordet är något 
längre än den andra delen på rader under. 
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Det är etiketten med den vita texten i kontrast mot den röda bakgrunden som tar den största 
uppmärksamheten och sticker ut från bakgrundsbilden. Näst störst i texthierarkin är därför 
den i etikettens nedre högra hörn där det står 1,5% i samma teckensnitt fast tunnare skärning 
och lägre grad. Därefter kommer texten i etikettens nedre vänstra hörn, ”1 liter” som även det 
står i den tunnare versionen av Norrmejeriers teckensnitt men i ännu lägre grad. 
 
I framsidans nedre vänstra hörn av förpackningen står ”Anki Sandin, mjölkbonde i Älvsbyn 
och stolt delägare av Norrmejerier.” i lika typografi som ”1 liter”. 
 
Texten i logotypen, ”Ankis mejeri”, står i samma teckensnitt trots att originallogotypen med 
texten ”norrmejerier” har ett annat. 
 
 
Höger sida 

 

 
Figur 7. Högra sidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
På denna sida av förpackningen finns ingen Norrmejerilogotyp synlig. 
 
Bildspråk 
Denna sida av mjölkförpackningen är vit i grunden och består huvudsakligen av obligatorisk 
text samt märkningar, sidan har ingen bild eller foto. 
 
Grafik 
Längs övre kortsidan på denna sida av förpackningen viks en flik ner där vikningen fästs. 
Denna flik är röd med kronmönstret, som bakgrunden framsidans etikett. Nerifrån flikens 
spets och upp mot förpackningens ovansida går det att ana en perforering. Längst ut på flikens 
spets finns en vriden pil som visar en dragriktning. 
 
Längst ner till höger på förpackningssidan finns en streckkod. Till vänster om streckkoden 
finns en märkning från Tetra Pak, som tillverkar förpackningen, där de säger att konsumenten 
stödjer ett ansvarsfullt skogsbruk genom att köpa denna förpackning. Över streckkoden finns 
en FSC-märkning som ger detaljerad information om vilket typ av FSC-kartong 
förpackningen är gjord av. 
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Typografi 
Utöver märkningarna, vars informationstext som kompletterar logotyperna i märkningen är 
skriven i en tunnare sanserif med jämntjocka streck och linjer, är informationstexten på denna 
sida skriven en liten grad av Norrmejeriers sanserif. Över hela denna kortsida listas 
ingredienser, näringsvärden, förpackningsomfattning, förvaringsinformation och 
kontaktuppgifter. Rubrikerna är skrivna med en fet version av teckensnittet medan 
informationen som följer står i en tunnare skärning. Kontaktuppgifterna presenteras med 
rubriken ”Har du frågor eller synpunkter?”, det som följer är företagsnamnet, ett 
telefonnummer, en e-postadress och slutligen Norrmejeriers hemsida. 
 
 
Baksida 
 

 
Figur 8. Baksidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 

 
Logotyp 
På denna sida av förpackningen finns ingen Norrmejerilogotyp synlig. 
 
Bildspråk 
Baksidan av mjölkförpackningen är vit i grunden, störst yta täcks av ett brev men i övre högra 
hörnet finns en bild av kvinnan som är på framsidan. Det är samma svartvita foto som på 
framsidan, fast på denna sida är bilden beskuren på ett sätt att endast kvinnans ansikte visas. 
 
Grafik  
Inga grafiska element av slaget former, figurer eller mönster finns på denna sida. 
 
Typografi 
Denna sida består mestadels av text, precis som den högra kortsidan. All text förutom 
underskriften, som är handskriven och inskannad, står i Norrmejeriers teckensnitt, i en normal 
skärning. Brevet är skrivet av kvinnan på bilderna, Anki, och är därför personligt och skriven 
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i jag-form. I brevet berättar Anki kort sin bakgrund och sina känslor för mjölkbonde-livet. 
Brevet avslutas med att Anki tackar konsumenten ”för att du väljer vårt mejeri för att hålla 
landskapet öppet och för ett starkt och attraktivt Norrland”. 
 
Under brevet med tillhörande underskrift står en kort informationstext som förklarar att Anki, 
kvinnan på bilderna, är en av Norrmejeriers ca 520 bönder i Norrland. Texten leder också 
konsumenten vidare att besöka Norrmejeriers hemsida för att ”möta många fler och även se 
var bönderna i ditt närområde finns”. Denna text är skriven i något mindre grad än brevet, 
typografin i övrigt är densamma. 
 
 

Vänster sida 
 

 
Figur 9. Vänstra sidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Precis som andra kortsidan har denna sida en flik som fäster i överkant och håller ovansidan 
på plats. Ungefär en centimeter under fliken på spetsen finns en logotyp med texten Ankis 
mejeri, som på logotypen på framsidan, centrerat. 
 
Bildspråk 
På undre halvan av denna sida av förpackningen finns samma svartvita foto som på 
framsidan, det är dock denna gång avskuret att endast visa kvinnan och en ko. 
 
Grafik 
Denna sida av förpackningen är röd i bakgrunden, lika så fliken. Från den övre kanten och ner 
över förpackningens över del, ungefär i höjd med logotypens nedre kant, går mönstret med 
kronan och tonas in i bakgrunden på samma sätt som på etiketten på framsidan. 
 
Typografi 
Under logotypen står ”Mellanmjölk” avstavat över två rader, just som på framsidan. Det är 
den texten som är högst i hierarkin. Näst i hierarkin kommer ”1,5%” som står i något mindre 
grad i nedre högra hörnet följt av ”1 liter” vilket står i en ännu mindre grad i det nedre vänstra 
hörnet. 
 
Det finns en bildtext under fotot där det i en mindre grad än ”1 liter” står ”Tack för att du 
väljer mitt mejeri!” som rubrik följt av två rader som presenterar att Anki Sandin är en 
mjölkbonde i Älvsbyn ”och stolt delägare av Norrmejerier”. 
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All text står i den feta versionen av Norrmejeriers teckensnitt, förutom texten som presenterar 
Anki som är i normal tjocklek. 
 
 
Ovansida 

 

 
Figur 10. Ovansidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Ovansidan har en tydlig skarvkant rakt över, från höger till vänster, som uppkommer till följd 
av förpackningsvikningen. I det nedre vänstra hörnet av förpackningens ovansida, under 
skarvkanten, finns en ca 2,5 x 1,5 cm stor logotyp med texten Ankis mejeri. 
 
Bildspråk 
På framsidan syns två snörbitar som hänger ner ovanifrån, på denna sida som är den som är 
över framsidan syns också snörbitarna. Snörena går från framsidan upp på ovansidan över 
dess undre kant och fortsätter upp till skarvkanten. 
 
Grafik 
Denna sida av förpackningen är röd i botten och täcks av kronmönstret. 
 
Typografi 
Skarvkanten som nämnts är knappt en centimeter bred, på den vänstra änden av denna 
skarvkant finns en svartstreckad och perforerad böj. På böjen står ”◄ Riv ända hit” i en 
väldigt liten grad av Norrmejeriers teckensnitt. Genom att lyfta upp den vänstra kortsidan 
tydliggörs resten av perforeringen och pilen som syntes från den vänstra kortsidan. Detta 
perforerade förpackningshörn river konsumenten av för att öppna förpackningen och få en 
hällpip. 
 
I det nedre högra hörnet av ovansidan, under perforeringsböjen som är på mitten av sidan, står 
bäst före-datum och förpacknings-datum på två rader. Bäst före-datumet är överst. Denna text 
är inte skriven i det vanliga teckensnittet utan i en tydlig sanserif som ser ut att vara stämplat. 
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På den övre halvan av förpackningens ovansida, ovanför skarvkanten, finns bara ett element. 
Det är ordet mellanmjölk, som står skrivet exakt som på övriga förpackningssidor fast i något 
mindre grad för att få plats på ytan. 
 
 
Undersida 
 

 
Figur 11. Undersidan av Norrmejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
På denna sida finns de två flikar som viks ner för att ge förpackningen sin brickform. På den 
vänstra av dessa flikar finns Tetra Paks logotyp. På ytan mittemellan flikarna finns 
informationen som märkningen på baksidan hänvisat till, vilket är en stämpel av ett 
godkännandenummer som visar vart mjölken och förpackningen godkänts.  
 

Varumärkesägarens tankar kring designen 
Den visuella kommunikationen på Norrmejeriers förpackningar är utformad med mål att på 
bästa sätt förmedla varumärkets kärnvärden: Stolthet över vårt Norrland, livskraft och 
personligt. Denna profilering uppkom under 2005 vilket även ledde till omdesign av 
förpackningarna. 2013 lanserades dock en förnyad och uppdaterad version av 
förpackningsdesignen. Den nya dekoren på förpackningarna hade som mål att göra det ännu 
enklare för Norrlänningarna att känna igen produkterna och frambringa en positiv känsla. 
(Norrmejerier 2014i; Norrmejerier 2014c, s. 13) 
 
Norrmejeriers förpackningar är i brickform för att vara lätta och kunna staplas bra, ”så att vi 
kan transportera produkt istället för luft” enligt ett uttalande på Norrmejeriers hemsida. 
Förpackningarna är gjorda av kartong som till största del består av naturligfiber. De nya 
förpackningarna har även en FSC-märkning som visar att pappret kommer från ett 
ansvarsfullt skogsbruk. (Norrmejerier 2014h) 
 
Lokala, naturliga och norrländska känslor och associationer är vad Norrmejerier vill förmedla 
med deras visuella kommunikation på mjölkförpackningarna. Norrmejerier anser att 
kommunikationen på mjölkförpackningarna är en viktig kanal att förmedla de känslor och 
värden som varumärket utgör då förpackningen är det som möter konsumenterna både i butik 
och hem. (Norrmejerier 2012c, s. 13) 
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Den visuella kommunikationen har enligt Andersson Stening inte uppenbart anpassats för 
kunderna på den lokala marknaden. Vidare berättar Andersson Stening dock att fokusgrupper 
och konsumenttester har utförts under den grundliga processen med framtagningen av de 
förpackningarna. I Norrmejeriers årsredovisning för 2012 beskrivs att arbetet med den nya 
dekoren inleddes i slutet av 2011 och att konsumenter från Umeå, Luleå och Örnsköldsvik har 
varit delaktiga i förloppet. (Norrmejerier 2014c, s. 13; Andersson Stening 2014) 
 
De nya förpackningarna resulterade i att vara mer utsmyckade än de gamla förpackningarna, 
som var mer kliniska och enkla, för att förmedla den norrländska profilen tydligare. 
Förpackningen ska kommunicera den norrländska känslan genom de miljöer som visas och 
färger som används, vilket är det som också kännetecknar att det är Norrmejerier som står 
bakom produkten om logotypen skulle tas bort. (Andersson Stening 2014) För att tydligare 
visa vilken sorts mjölk som har vilken förpackning använder sig Norrmejerier av färger. För 
standardmjölk använder de grön, för mellanmjölk röd och för lättmjölk gul (Norrmejerier 
2014j).  
 
Norrmejeriers främsta mål med förpackningen är att kommunicera norrländsk och kvalitet. 
Vad konsumenterna anser kommunicerar kvalitet tycker Andersson Stening är svårt att ge 
exakt svar om. Hon konstaterar att det handlar om den totala känslan och upplevelsen – vilket 
Norrmejerier satsar på att alstra. (Andersson Stening 2014) 
 

4.3 Gefleortens 

1933 var året 17 små lokala mejerier i Gästriketrakten, bland annat Hedesunda mejeri, 
Kungsgården mejeri, Ockelbo mejeri och Österfärnebo mejeri, gick ihop och bildade 
Gefleortens mejeriförening. Det gick bra för mejeriföreningen, under 50-talet hade de sin 
storhetstid med drygt 5 000 mjölkproducenter och år 1950 producerade gårdarna tillsammans 
71,5 miljoner kilo mjölk. (Gefleortens Mejeriförening 2014a; Gefleortens Mejeriförening 
2014b) 
 
Marknaden har dock förändrats. Idag finns endast mejeriet i Gävle kvar och bara ungefär 100 
mjölkgårdar, vars produktion ligger på drygt 40 miljoner kilo mjölk. Gefleortens 
mejeriförening är en ekonomisk förening och ägs av sina hundratal mjölkproducenter som 
finns i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. (Gefleortens Mejeriförening 2014a; 
Gefleortens Mejeriförening 2014c) 
 
Utöver att vara ett av Sveriges äldsta mejerier är Gefleortens även Sveriges minsta 
mejeriföretag med tillverkning. Vid flera tillfällen har Gefleortens varit aktuella för 
fusionsplaner för att klara konkurrensen och säkra läget för medlemmarna. I början på 90-talet 
gick det så långt att det realiserades en fusion och Gefleortens gick ihop med Arla. Fusionen 
frånträddes dock av båda parterna efter uppmaning från Marknadsdomstolen, som fått ärendet 
efter att Näringsfrihetsombudsmannen (NO) vägrat att godkänna fusionen. Efter drygt ett år 
var Gefleortens åter en egen mejeriförening och påbörjade då att tydligare profilera sig som 
”det lokala mejeriet”, vilket har visat sig vara ett klokt och framgångsrikt val. (Gefleortens 
Mejeriförening 2014a; Gefleortens Mejeriförening 2014c) 
 
Gefleortens sponsrar flera lokala organisationer och föreningars ungdomsverksamhet, dock 
inte på individnivå, på Gefleortens hemsida förtydligas att sponsringen ska fördelas lika 
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mellan pojkar och flickor så långt det går. Från och med 2011 delar också Gefleorten årligen 
ut ett stipendium på 15.000kr till en ”person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt 
främjar lokalproducerad mat och/ eller bidrar till en positiv landsbygdsutveckling i 
Gästrikland, Uppland eller Dalarna”. (Gefleortens Mejeriförening 2014d; Gefleortens 
Mejeriförening 2014e) 
 
Gefleortens granskas årligen av en oberoende part för att få uttala sig att vara certifierade 
enligt BRD globala standard för livsmedelssäkerhet och Krav-märkning. Mejeriföreningens 
marknad finns idag främst i Gästrikland och norra Uppland men växer sig allt starkare i 
Dalarna där de lanserades i januari 2013, till följd av att Milko och Arla fusionerade. 
(Gefleortens Mejeriförening 2014d; Allmere, T 2014) 
 

4.3.1 Varumärke och positionering 

Gefleortens mejeriförening arbetar, som nämnts ovan, med det lokala perspektivet och 
kommunikationen går i samma linje som deras slogan ”Ditt lokala mejeri” med värdeord som 
nära och naturligt. Varumärket ska kännas hemtrevligt, hederligt och genuint. Det är med 
hjälp av det Gefleortens vill positionera sig och särskilja sig från konkurrenterna, vilka består 
av större aktörer som Arla, Coop och Axfood. (Allmere 2014)  
 
Gefleortens marknadschef, Toomas Allmere, förklarade att detta arbete med närheten och det 
lokala engagemanget tidigare inte behövt understrykas. Fast i och med den nya marknaden 
som växt fram ska det få större betydelse i kommunikationen för att stärka varumärket. 
Vidare berättar Allmere att kunderna litar på sitt närmejeri och upplever den kvaliteten som 
lite högre. Hur lokalt just Gefleortens är och varför det ska väljas börjar dock ifrågasättas i 
och med att fler mjölkvarumärken kommunicerar att de har mjölk från lokala gårdar. 
Gefleortens har därför tagit nya tag för att stärka och kommunicera sitt varumärke på ett sätt 
som de tidigare inte gjort, för att informera konsumenterna så de blir medvetna om 
Gefleortens verksamhet. (Allmere 2014)   
 
När det kommer till försäljningspriset tror Allmere (2014)  att ett känt varumärke gör att det 
går att ta lite mer betalt för mjölken. Allmere tror även att varumärket, som hör ihop med 
ursprunget, är ett av de starkare kriterierna svenska konsumenter väljer mjölk efter, följt av 
pris. Vanans makt, traditionen med vad konsumenten är van att köpa, anser dock Allmere är 
absolut starkast. Förpackningens utseende tror Allmere inte påverkar mjölkens försäljning, 
men när det kommer till syrade produkter som fil och yoghurt påverkar förpackningen helt 
klart. (Allmere 2014) 
 
Gällande lojalitet säger Allmere (2014) att ”ju mindre mejeri, desto lojalare kunder”. 
Gefleortens historia och lokala närhet gör därför att de har många lojala kunder och goda 
förutsättningar att få fler om det kommuniceras bättre. Allmere förtydligar sitt uttalande med 
ett exempel kring den nya växande marknaden i Dalarna. I Dalarna försvann det lokala 
varumärket Milko och konsumenterna saknade någon mindre och mer nära aktör, vilket 
öppnade möjligheter för Gefleortens. (Allmere 2014) 
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4.3.2 Målgrupp 

Gefleortens målgrupp är så bred som möjligt bland mjölkdrickarna, men kärnan är arbetande 
mammor. Detta blir resultatet om man kombinerar köpstyrkan och inflytandet i hemmet, ”det 
är de som oftast handlar mat till hela familjen och styr inköpen helt enkelt” utvecklade 
Allmere. 
 
För att ha koll på sina konsumenter och deras behov litar Gefleortens mycket på den 
information de får in genom att konsumenterna hör av sig. De har bland annat kundservice via 
telefon, e-post och Facebook samt personlig konsumentkontakt, kontakt med konsument i 
butik och formulär via hemsidan där de dagligen får in mycket frågor och därigenom 
information. Sedan har mejeriet också en öppen dialog med sina anställda och ägare där 
många själva hör till målgruppen. (Allmere 2014) 
 
Skillnader mellan vilken mjölk konsumenterna köper i förhållande till kön eller ålder ser man 
direkt inte på Gefleortens, utan det är även där vanans makt som avgör. Volymen styrs dock 
ganska direkt av åldern och framförallt storleken på hushållet; exempelvis köper i regel en 
barnfamilj större volymer än ett singelhushåll. Mellanmjölk är den mjölk som helt klart är 
populärast, men det finns de som uppskattar en mjölk med fylligare smak eller en mjölk med 
färre kalorier. (Allmere 2014) 
 

4.3.3 Visuell kommunikation 

Förpackningen för Gefleortens en liter mellanmjölk är ett rätblock på 7 x 7 x 19,5 cm med  
4 cm takås. Med takås menas att fram- och baksidan av förpackningen möts i en ca 45° vinkel 
så toppendelen av förpackningen blir spetsig, det vill säga att den liknar ett tak på ett hus med 
takås och taknock.  
 

Förpackningens grund utgörs av en vit bakgrund med grönrutigt mönster, en klassisk duk, i 
nederkant. I överkant finns en grön våg som sträcker sig från rätblocket upp över takåsen på 
vardera sidan av förpackningen. 
 
 
Framsida, PDP 
 

 
Figur 12. Framsidan av Gefleortens förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
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Logotyp 
Högst upp på den platta ytan, ganska direkt under skruvkorken, på den gröna vågen finns en 
vit något förenklad version av logotypen centrerad. Logotypen är ca 1,5 cm hög och ca 5,5 cm 
bred och består i denna förenklade version endast av texten Gefleortens, sigillen som tillhör 
logotypen annars finns inte med. 
 
Bildspråk 
Störst yta på förpackningens PDP tas upp av en illustration som föreställer ett glas med mjölk 
på ett frukostbord med en vas blommor i bakgrunden. Illustrationen är ritad med enkla svarta 
linjer, ca 1 mm tjocka, och ytor som när de inte lämnats vita antingen fyllts med grått, gult 
eller grönt. 
 
Glaset är slätt och har prytts med två gröna ränder samt att två ovala gråa fält finns. Det ena 
grå fältet finns på mjölkytan och det andra i glasets nederkant, vilket ger dimension genom 
lager. Duken utgörs av ett grön/vitt-rutmönster och återkommer på samma yta på samtliga 
sidor, vilket är från botten och ca 4,5 cm upp över hela förpackningens sidbredd. Blommorna 
i vasen som syns i bakgrunden är ungefär lika höga som glaset, de har ingen färg på stjälkarna 
men deras blad är gula. 
 
Grafik 
PDP:n innehåller två grafiska element, båda är gröna och formade som en våg. Den ena vågen 
finns på förpackningens översta del och återfinns på samtliga sidor, den är ca 5 cm hög och 
lika bred som förpackningens ena kortsida. Den andra vågen är tunnare men längre och 
sträcker sig längs PDP:ns högra långsida. Där går den bitvis över hörnet och även täcker en 
bit av förpackningens högra sida. 
 
Typografi 
Mitt på den övre halvan av förpackningen finns texten mellanmjölk fetthalt 1,5 % skrivet i en 
grön fet sanserif med avrundade avslut. Texten är uppdelad på tre rader, texten på varje rad är 
justerad i grad för att sträcka sig över samma bredd som de övriga två. 
 
Högst i hierarkin av texten är produktnamnet, det vill säga ordet ”Mjölk”, som står i störst 
grad på den mittersta raden. Över ordet mjölk står ”Mellan”, som är produktbeskrivningen 
och näst högst i texthierarkin. Under mjölk står produktspecifieringen ”FETTHALT 1,5%”. 
Fetthalten är i mycket lägre grad än de andra två textraderna, vilket gör att det hamnar lägst i 
texthierarkin. 
 
På vågen som går över hörnet längs med den högra långsidan finns romance copyn ”Från ditt 
lokala mejeri” skriver i vitt med samma rundade sanserif. 
 
Takås 
Framsidans takås dekoreras av den gröna vågen som sträcker sig upp över större delen av den 
sneda ytan. Där förpackningens platta sida övergår till att bli den sneda takåsen finns 
ytterligare en mindre vikning som gör kanten mjukare. På takåsen finns även en vit skruvkork 
av plast, med diametern 3,5 cm och höjden 1,5 cm. Där vågen har sin låga amplitud och 
takåsen går över till taknocken står ”1 Liter” som en violator med grön text på den vita 
bakgrunden i samma feta rundade sanserif som övriga texten. 
 
Den allra översta delen av takåsen, taknocken där förpackningen limmats ihop, är vit och 
visar förpacknings-datum och bäst före-datum i en brunsvart sanserif. 
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Höger sida 
 

 
Figur 13. Högra sidan av Gefleortens förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Precis som på framsidan finns även överst på förpackningen en grön våg där en förenklad 
logotyp, med endast texten Gefleortens, är tryckt i vitt. 
 
Bildspråk 
På den grön/vit-rutiga duken på står Gefleortens förpackning för en liter mellanmjölk, även 
den illustrerad i samma stil som illustrationen på framsidan. 
 
Grafik  
De grafiska elementen på denna sida är två vågor, en grön i övre kanten samt den långsmala 
vågen längs vänstersidan som ringlar sig fram över hörnet från framsidan. 
 
Typografi 
Samma typografisammansättning med texten ”mellanmjölk fetthalt 1,5%” på tre rader 
återfinns även på denna sida under vågen med logotypen. Längre ner, på undre 
förpackningshalvan, finns ytterligare text. Denna text är också grön och skriven i samma 
runda sanserif. Den är dock längre än de tidigare textstyckena då den består av en kort 
storytellning om hur mjölken tar sig från kor och bönder (”i din närhet”) till butiken (”nära 
dig”). 
 
Takås 
Inuti takåsen finns ingen direkt konsumentkommunikation utan endast siffror och streck som 
finns till som assistans under förpackningsproduktionen. Där den gröna vågen avslutas 
halvvägs in i takåsen finns dock logotypen ”Diamond®”. 
 
 
  



 43 

Baksida 

 

 
Figur 14. Baksidan av Gefleortens förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Precis som på övriga sidor finns överst på förpackningen en grön våg där en förenklad 
logotyp med endast texten Gefleortens är tryckt i vitt. 
 
Bildspråk 
Likt framsidan innehåller baksidan en illustration som föreställer en större variant av det 
fyllda mjölkglas med ränder som fanns på framsidan centrerat på den grön/vit-rutiga duken. 
 
Grafik 
Grafiska elementet på denna sida är endast den gröna vågen i överkant som återfinns på 
samtliga sidor av förpackningen. 
 
Typografi 
Typografin på baksidan är densamma treradiga ”Mellanmjölk, fetthalt 1,5%” som finns på 
framsidan. 
 
Takås 
Där vågen har sin låga amplitud och takåsen går över till taknocken står ”1 Liter” som en 
violator, precis som på framsidans takås. På vågen står ”Mellanmjölk” skrivet med den feta 
rundade sanserifen i vitt. Centrerat under mellanmjölk, precis innan vikningen och takåsens 
slut, står ”FETTHALT 1,5%” i vitt med samma typografiska stil som övriga texten. 
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Vänster sida 

 

 
Figur 15. Vänstra sidan av Gefleortens förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Precis som på övriga sidor finns överst på förpackningen en grön våg där en förenklad 
logotyp med endast texten Gefleortens är tryckt i vitt. 
 
Längst ner, under förteckningen av näringsvärden finns även Gefleortens Mejeriförenings 
logotyp i sin helhet, med sigillen, som avsändare. Sigillen är en cirkelform med en illustration 
av en ko på en åker med en bondgård i bakgrunden. Runt illustrationen finns en ram, som gör 
att cirkeln får en större diameter, med texten ”Ditt lokala mejeri” i versaler skrivet med en 
sanserif med skarpa avslut. Ordet Gefleortens har på denna version även en form bakom sig, 
som ringar in ordet och sluter samman namnet med sigillen, samt symbolen för ett registrerat 
varumärke ®. 
 
Bildspråk 
Det enda bildelement som syns på denna sida är de gula illustrerade blommorna, som sticker 
fram från framsidan i högerkanten, samt streckkoden i nedre högra kanten. 
 
Grafik 
Utöver den ständigt återkommande gröna vågen i överkant och grön/vit-rutiga duken i 
underkant finns endast ett grafiskt element på denna sida. Vilket är ett vitt fält som går ner 
över duken, och visas genom en indikation av skugga på duken runtomkring fältet. 
 
Typografi 
Text är vad som hägrar denna sida som pryds av ingredienser, förvaringsinformation, 
näringsinformation, kontaktinformation samt återvinningsinformation. 
 
All text är mindre i grad än den som funnits på övriga sidor. Först står rubriken ”1 LITER 
MELLANMJÖLK Fetthalt 1,5%” som är skrivet i svart med samma rundade feta sanserif 
som använts på förpackningens andra sidor. ”Fetthalt 1,5%” är dock inte skrivet med fet stil, 
utan den normala skärningen av den rundade sanserifen. På raden under står underrubriken 
”Ingredienser” i samma rundade feta sanserif. Underrubriken följs sedan av ingredienserna 
skrivna i en klassisk antikva med seriffer. 
 
På samma sätt följer sedan nästa underrubrik ”Kylvara:”, i samma stil som den första 
underrubriken, som tar vid och börjar på en ny rad för att sedan följas av detaljerna i 
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brödtextstilens antikva. Även den tredje underrubriken ”Näringsvärde per 100 g (ca 1 dl):” 
med efterföljande detaljer om beståndsdelar har samma typografiformatering. 
 
Under näringsvärdesdeklarationen står ”Har du frågor eller synpunkter? Välkommen till 
Gefleortens konsumentkontakt.” med samma typografi som annan brödtext på denna sida. 
 
Därefter följer Gefleortens Mejeriförenings logotyp följt av adress, telefonnummer, e-
postadress och hemsida i den normala skärningen av den rundade sanserifen i ungefär samma 
grad som brödtexten. 
 
Längst ner på denna sida finns en grön text i den rundade feta sanserifen som inleds med 
frasen ”Återvinn!” och informerar om hur förpackningen ska återvinnas. 
 
Takås 
Takåsen går på denna sida inåt och pryds av den gröna vågen och en vit Elopak-logotyp. 
 
 

Varumärkesägarens tankar kring designen 
Gefleortens arbetar ihop med en lokal reklambyrå, vid namn Lundberg & Co från Gävle, för 
att ta fram ett nytt designkoncept för sina mjölkförpackningar som de hoppas kunna lansera i 
början av 2015. Processen är planerad att ta tid, ungefär ett år, för att det ska resultera i en väl 
genomtänkt och hållbar lösning. Gefleortens förpackningsdesign är mer långlivad än andra 
mejeriers. Även om de ibland uppdaterats med små ändringar har designen sett liknande ut de 
senaste tio åren. Designen Gefleortens hade innan den de har när denna studie ägde rum 
baserades på ”fläckiga siluetter”, men den fungerade inte bra och blev därför snabbt utbytt. 
(Allmere 2014) 
 
Hur konkurrenternas förpackningar ser ut påverkar inte Gefleortens så mycket även om 
mejeriet håller koll på konkurrenterna. Snarare påverkar konkurrenternas förpackningar hur 
Gefleortens vill att sina förpackningar inte ska se ut, ”man vill ju sticka ut så man gör ju gärna 
lite egna lösningar” berättade Allmere. Viktigt för Gefleortens är ändå att färgkodningen som 
alltid har varit densamma för Mellansverige består, där blå står för lättmjölk, grön för 
mellanmjölk och röd för standardmjölk. (Allmere 2014) 
 
Förpackningen för Gefleortens har i den moderna tiden alltid varit av pappkartong med 
plastlaminat. Gefleortens var även bland de första med takås på förpackningen. Som ett litet 
mejeri är Gefleortens i övrigt hårt styrda av vad leverantörerna kan leverera. När standarden 
skulle sättas för deras mjölkförpackning fanns inte många materialalternativ som var 
ekonomiskt försvarbara enligt Allmere. Måtten på förpackningen är också anpassade enligt de 
övriga i produktkedjan då förpackningarnas transport till butiken och plats på hyllan ska vara 
kostnadseffektiv och optimerad. (Allmere 2014) 
 
Tanken med den visuella kommunikationen Gefleortens har är, enligt Allmere, att skapa en 
mysig känsla och hemtrevlig stämning. Detta genom att rakt på sak visa upp ett glas mjölk 
och illustrera ett frukostbord. Att bilden är en illustration och inte ett foto grundar sig i att det 
är dyrare att trycka foton, vilket hade resulterat i en högre produktionskostnad, samt att det 
hör till traditionen från förr att ha en tecknad dekor på mjölkförpackningen då fotografier inte 
alltid varit ett alternativ. (Allmere 2014) 
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Förpackningen är främst anpassad till konsumenterna genom sin form och funktionalitet. Arla 
försökte tidigare, flera år innan fusionen med Milko, slå sig in på dalamarknaden utan lycka. 
Allmere tror att det delvis kan vara på grund av att Arla då hade en tegelstensliknande 
brickförpackning som inte tilltalade dalborna som var vana med sin takåsförpackning i form 
av en liten stuga. Takåsförpackningen upplevs av kunderna som enklare att hantera ur grepp- 
och hällsynpunkt. Takåsdesignen finns idag på nästan alla svenska mjölkförpackningar och är 
inte längre speciellt för Gefleortens. Vad som istället kännetecknar förpackningarna om 
logotypen skulle tas bort är den gröna vågen och dekorspråket. (Allmere 2014) 
 
2012 kompletterades Gefleortens förpackningar med skruvkorken i plast, den har påverkat 
hela branschen och åsikterna om den varierar. Skruvkorkens positiva egenskaper väger dock 
över för den vardagliga konsumenten som prioriterar funktionalitet. På Gefleortens 
ekologiska produkter finns det dock ingen skruvkork utan där håller mejeriet sig till endast 
kartong. (Allmere 2014) 
 
Förpackningarna för marknaden i Dalarna är i stommen likadan som på Gefleortens övriga 
marknad, likaså finns fortfarande vågen där även om den har utvecklats med en vit linje i 
nederkant. Den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna Gefleortens säljer i 
Dalarna, trycket/dekoren, är dock en annan (bortsett från vågen i överkant). Färgkodningen 
för att visa fetthalterna är densamma; det vill säga röd för standardmjölk, grön för 
mellanmjölk och blå för lättmjölk. Kulörerna dock är i en något mer dämpad och mindre 
mättad nyans, typografin är i script och istället för ett frukostbord med ett glas mjölk är det en 
illustration av en siluett av en leksandsgärdesgård. (Allmere 2014; Gefleortens Mejeriförening 
2014g) 
 
I arbetet som pågår med att ta fram och utvärdera de nya förpackningarna använder sig 
Gefleortens av fokusgrupper. Konsumenternas åsikter om förpackningen är väldigt viktiga för 
Gefleortens, även om inte förpackningen avgör köpbeslutet gör en snyggare förpackning. 
Med utarbetad design och bra kvalitet på trycket blir produkten och dess kvalitet mer 
trovärdig i konsumenternas ögon. (Allmere 2014) 
 

4.4 Skånemejerier 

Skånemejerier har cirka 520 mjölkbönder i södra Sverige som levererar mjölk till mejerierna. 
Sedan 2012 är de med i mejerigruppen Groupe Lactalis (Skånemejerier 2014a), som är ett 
franskt familjeägt företag med samarbeten i nästan 150 länder (Groupe Lactalis 2014). 
Skånemejerier är även delägare i flera mindre mejerier, så som Hjordnära som producerar 
ekologiska produkter i Hjo. Det största mejeriet ligger i Malmö. (Skånemejerier 2011, s. 17) 
Andra varumärken som Skånemejerier har är Allerum, Åsens, Lindahls och Bravo 
(Skånemejerier 2014b).  
 
Mejeriets främsta marknad är Skåne och södra Småland, vilket är det område där dess 
leverantörer finns. Produkterna har även börjat säljas i storstadsområdena Stockholm och 
Göteborg, och vissa varumärken, som Åsens lantmjölk, finns i hela landet. (Lockman, P 
2014) Skånemejerier har blivit belönade för sitt miljöarbete, och bland annat fått 
Centerpartiets “Guldklöver”. Mejeriet var också bland de första att 2011 lansera en 
mjölkprodukt från klimatcertifierade gårdar. År 2010 uppgick Skånemejeriers mjölkinvägning 
till 351 miljoner kilo, vilket motsvarar 12,3% av landets mjölkinvägning. (Skånemejerier 
2011, ss. 22-3, 34) 
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4.4.1 Varumärke och positionering 

Skånemejerier arbetar med värdeorden hälsa, smak, närhet och påhittighet. Lockman, art 
director på Skånemejerier, menar att affärernas egna varumärken är mer anonyma, medan 
Skånemejerier positionerar sig som ett personligt varumärke, bland annat med hjälp av 
fotografier på förpackningarna. De trycker också på att mjölken är spårbar, vilket gör att 
konsumenten kommer bonden närmre. (Lockman 2014)  
 
Att sälja mjölken till ett högre pris än konkurrenterna tror Lockman är möjligt om varumärket 
innehåller något mervärde. Exempel på detta är om varumärket tar väl hand om sina djur, inte 
använder genmodifierat foder och att det går att spåra mjölkens ursprung. Ett exempel som 
Skånemejerier gjort. Skånemejeriers mjölkförpackningar ser likadana ut i hela landet, men 
företaget står med olika utmaningar i sin marknadsföring. I södra Sverige ska deras position 
befästas och förpackningen påminna konsumenterna om vilka Skånemejeriet är, och vad de 
står för. Norrut måste den istället ta mark och upplysa om vilka Skånemejerier är. För att hålla 
koll på de största konkurrenterna, mataffärernas egna märken, pratar företaget med butikerna 
och säljarna, och undersöker vilka som tar mest plats på butikshyllorna. (Lockman 2014)  
 

4.4.2 Målgrupp 

Skånemejeriers målgrupp är alla mjölkdrickare i Skåne och södra Sverige, samt de som bor i 
storstadsområden. De som använder mest mjölk, så kallade heavy users, är barnfamiljer. 
(Lockman, P 2014) Skånemejerier har en maskot, kalven Kalvin, som riktar sig mot barn och 
kommunicerar hälsa och natur (Skånemejerier 2014a). År 2010 fanns 25000 medlemmar 
mellan 5 och 12 år i “Kalvinklubben”. (Skånemejerier 2011, s. 11) 
 
Enligt Lockman väljer kunderna varumärke efter mjölkens ursprung, djurens välbefinnande 
och mjölkens smak. Eftersom en stor del av konsumenterna använder mjölken till frukosten, 
och detta är en traditionell måltid, spelar varumärket stor roll. Konsumenterna byter därför 
hellre förpackningsstorlek och fetthalt före de byter varumärke. Skånemejerier har en lång 
relation med sina kunder, som därför också har förväntningar och krav på mjölken. 
(Lockman, P 2014) 
 
Skånemejerier var tidigt ute med sociala medier och har en Facebook-grupp med över 161 
000 följare (2014-05-07), där det förs en tät dialog med konsumenterna. Det är även många 
som ringer till företaget, och ärendena sorteras ut på de produktansvariga. Såväl kvantitativa 
som kvalitativa undersökningar, ofta i fokusgrupper, genomförs för att hålla koll på 
konsumenterna åsikter. Dessa utförs både regelbundet och när nya riktningar i 
förpackningsdesignen planeras. (Lockman, P 2014) 
 

4.4.3 Visuell kommunikation 

Skånemejeriers mellanmjölk-förpackning är av takås-typen. Den har en vit bakgrund med ett 
mönster av ljus- och mörkblå blomkonturer. Höjden på förpackningen är ca 19,5 cm 
exklusive den ca 4 cm höga takåsen, och bredden är ca 7 cm. 
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Framsida 
 

 
Figur 16. Framsidan av Skånemejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 

 
Logotyp 
På förpackningens framsida återfinns en stor Skånemejerier-logotyp, som är cirka 5 
centimeter bred. Logotypen består av en illustrerad prästkrage (vit blomma med gul mitt), 
Skånes landskapsblomma, inuti en mörkblå cirkel, samt namnet “Skånemejerier” i en 
sanserif. Blombladens storlek varierar. Den mörkblå färgen i text och cirkel är samma blåa 
nyans som används i blommönstret på förpackningen. Logotypens placering, storlek och den 
avvikande gula färgen i blomman drar ögat till sig och ger den högst hierarki på PDP:n. 
 
Bildspråk  
Förutom blommönstret syns en del av ett fotografi i nedre högra hörnet. Här syns ett rapsfält 
och en relativt grå eller molnig himmel. Även en arm kan skymtas, vilket är ett index på att en 
människa finns i nästa del av fotografiet. Små färgprickar från trycket kan urskiljas. 
 
Grafik 
Det finns tre cirklar som innehåller nyckelinformation om produkten, så som fetthalt och 
vitamininnehåll på PDP:n. Dessa informationscirklar är vita i grunden och har ett handritat 
uttryck, med mörkblå oregelbundna linjer och prickar. 
 
Typografi  
Samma sanserif-teckensnitt som logotypen används i ordet “Mellanmjölk” som finns mitt på 
förpackningen. Det är skrivet i samma mörkblåa färg som blommor och logotyp. Denna text 
är den största på PDP:n och har därför högst texthierarki på denna sida. Högst upp i högra 
hörnet finns volymen, 1 L, i liten teckengrad.  
 
Fetthaltsinformation skriven i en serif finns i en av informationscirklarna. Samma cirkel 
används för en symbol med bokstaven D i. Typografin är “handskriven” av orden “Naturlig 
källa till B12”.  Bredvid informationscirklarna finns en kompletterande sanserif-text som 
beskriver att mjölken är “Berikad med Vitamin D”. Detta teckensnitt används också som 
bildtext till fotografiet; “Emmy har mycket studs i benen!” Denna sanserif används bredvid 
den tredje informationscirkeln; “För immunsystemet”. Det finns en violator, som består av en 
oval i samma färg som de ljusa blommorna, samma teckensnitt som fetthalten och upplyser 
om att mjölken är rik på protein. Sammanlagt är det fyra teckensnitt som används på 
framsidan, i olika vikt och gradstorlekar. Även användningen av gemener och versaler är 
varierande. 
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Takås 
På takåsen finns en vit plastskruvkork som är 2,5 cm bred och 1,5 cm hög. Här finns också en 
fjärde informationscirkel med serifteckensnittet “Varifrån kommer din mjölk” och sanserifen 
“Läs mer på baksidan”. Ovanför detta finns information om bäst före-datum och 
förpackningsdag. 
 
 
Höger sida 
 

 
Figur 17. Högra sidan av Skånemejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Finns ej på denna sida 

 

Bildspråk 

Högst upp finns en blå-vit illustration av en ko som hoppar i gräset. På ryggen syns en ljusare 
ton av den blå färgen, och även här kan tryckets prickar skymtas. På denna sida fortsätter även 
fotografiet som syntes på förpackningens framsida. Här framgår det att bilden föreställer en 
flicka som hoppar på en stor studsmatta, med rapsfält i bakgrunden.  
 

Grafik 

På denna sida finns en violator. Den består av en liten cirkel inuti en större, och i 
mellanrummet mellan konturerna står, i versaler, “Naturens egen sportdryck”. Tvärsöver 
cirklarna finns en banner-liknande rektangel med orden “Ett kraftpaket”.  
 

Typografi 
En sanserif används genomgående, förutom rubriken “Sprittande vårkänslor som smittar!” 
som är av ett mer skript-liknande teckensnitt. En längre, vänsterjusterad text täcker stora delar 
av denna sida. Den texten beskriver momentet då korna släpps ut till våren, samt bjuder in 
mjölkdrickaren att besöka närmsta gård för detta, och hänvisar till Skånemejeriers hemsida 
för mer information. Texten anspelar på känslor och inleds med “Det är varmt och doftar hö. 
Förväntansfulla klövar trampar av och an”. Under violatorn finns information om mjölkens 
hälsofördelar och en länk till hemsidan. 
 

Takås 

Här buktar takåsen inåt, och blommönstret skymtar fram. Här finns också en symbol som 
upplyser om att förpackningen är framtagen av Elopak. 
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Baksida 
 

 
Figur 18. Baksidan av Skånemejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 

Det finns en liten version av logotypen längst ner i vänster hörn. Här har logotypens 
bildelement placerats till vänster om namnet, som i sin tur är uppdelat på två rader. 
 

Bildspråk 

På denna sida finns inga bildelement, förutom att blommönstret skymtas vid högerkanten. 
 
Grafik 
En streckkod finns på denna sida. Under denna är en symbol/logotyp från FSC med 
tillhörande text som upplyser om att förpackningen är gjord av “Kartong från ansvarsfulla 
källor”. På denna sida skymtas blommönstret på sidorna, men ingen hel blomma visas. 
 
Typografi 
Denna sida innehåller mycket text. Här återfinns information om hur konsumenten kan hitta 
vilken gård mjölken kommer från, ingredienser, och näringsvärde. Här är även information 
kring förvaring, återvinning, och kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, Facebook 
och Twitter) till mejeriet. All text består av den mörkblå sanserifen i olika vikter, och 
variationer mellan gemener och versaler. De flesta rubrikerna är i versaler och åtskiljs av 
“handritade” ljusblå streck. 
 
Takås 
Här finns ordet “Mellanmjölk”, samt information om mjölkens fetthalt. Här syns även 
blommönstret, dock betydligt mindre än på andra sidor av förpackningen. “Bäst före” och 
“Förpackningsdag” syns högst upp, men datumen är inte dittryckta, som på framsidan. 
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Vänster sida 
 

 
Figur 19. Vänstra sidan av Skånemejeriers förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Denna sida är nästan identisk som framsidan. Här finns logotypen i lika stort format och med 
samma placering. 
 
Bildspråk  
På denna sida finns ett fotografi som syns helt och föreställer en kille på en skateboard. 
 
Grafik 
Precis som på framsidan finns även här handritade informationscirklar med olika design. 
Blommönstret är tillbaka, två blommor överlappar fotografiets översta vänstra och högra 
hörn, vilket skapar en känsla av dimension. 
 
Typografi 
Två av informationscirklarna beskriver näringsinnehållet (fosfor och kalcium) och en tredje 
fetthalten (en blandning av seriffer och “handskrivet”, med sanserifer bredvid symbolerna), 
samt samma protein-violator som på framsidan. På denna sida är violatorn placerad uppe i 
vänstra hörnet. Under bilden finns bildtexten “Emil är ett med brädan”, i samma teckensnitt 
som bildtexten på framsidan och texten bredvid informationscirklarna. 
 
Takås 
På takåsen finns blommönstret samt Pure-Paks logotyp. För att texten ska kunna urskiljas mot 
de mörkblå blommorna som finns i bakgrunden har den fått en tunn, vit kant. 
 
 
Varumärkesägarens tankar kring designen 
Skånemejeriers Peter Lockman (2014) menar att förpackningen är ett sätt att komma hem till 
konsumenten, då svenskar ofta har mjölkförpackningen på matbordet. Att felstavningar och 
liknande märks av konsumenterna är tydligt, då mejeriet till exempel får många samtal om 
något kommatecken hamnat fel. Han anser däremot inte att man med hjälp av förpackningens 
visuella design kan ta ett högre pris.  
 
Skånemejerier håller koll på konkurrenternas förpackningar, främst när det kommer nya 
förpackningstekniker. Den nuvarande designen har funnits i 3,5 år, men mindre förändringar 
har skett sedan dess. Istället för att göra om förpackningen från grunden förändras designen 
evolutionellt och det som är inaktuellt tas bort. Budskapet på förpackningens sida byts 
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varannan vecka. Det finns också tre olika versioner av fotografier på förpackningarna, för att 
ge konsumenterna variation. Innan förpackningen gjordes om fanns det mindre grafik och 
färre budskap. Även skruvkorken har ändrat diameter och höjd under åren och anpassas efter 
användarvänligheten. Den finns inte på de ekologiska produkterna då plast inte kommunicerar 
ekologi, även om förpackningen med skruvkork kan återvinnas. (Lockman 2014) 
 
Skånemejeriers färgkodning är enligt följande; Standardmjölken är orange, mellanmjölken blå 
och lättmjölken röd. Den orange färgen har hängt kvar sedan Skånemejerier startade och 
Lockman menar att det skulle vara svårt att ändra färgkodningen nu. Att företagets 
mjölkförpackningar använder sig av en annan färg än övriga mejerier är dessutom något som 
gör dem unika. Förr i tiden var mejeriområdena strikt geografiskt uppdelade. Detta innebar att 
företagen ej behövde särskilja sig eller konkurrera med varandra. (Lockman 2014) 
 
Logotypen är stor och placerad så att kunden tydligt ska se den. Grafiken med blommorna är 
enkel för att den ska kunna anpassas och återanvändas till Skånemejeriers andra produkter. 
Anledningen till att de har fotografier på förpackningen är för att förstärka det personliga 
uttrycket. (Lockman 2014) 
 

4.5 Arla 

Arla är Sveriges största mejeriföretaget och sju av tio svenska mjölkbönder är Arla-bönder. 
Arla säljer cirka 500 miljoner mjölkförpackningar per år. (Larsson 2014) Företaget startade i 
Sverige på 1880-talet, men hette då Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag. Detta namn 
byttes till Mjölkcentralen 1927, vilket sedan ändrades till Arla 1975. När företaget 
fusionerade med danska MD Foods år 2000 fick Arla Foods sitt högsta styre i Danmark. (Arla 
2014d) 
 

Arlas marknad är främst mellan de norra delarna av Skåne och södra delarna av Norrland. 
Utbudet skiljer sig åt i olika regioner, men vissa produkter, så som laktosfritt och mjölk med 
extra protein finns i hela landet. Marknaden styrs till stora delar av vart Arlas mjölkbönder 
befinner sig och om kunderna efterfrågar lokal mjölk. Till följd av förbättrade logistik- och 
transportmöjligheter kan både mjölk specialprodukterna säljas i hela landet. (Larsson 2014)  
 

2011 fusionerade Arla med Milko. Fusionen gjorde att kostnaderna kunde delas och 
produktionerna bli effektivare, och därmed också bättre för miljön, berättade Niklas Larsson 
(2014), varumärkesansvarig för mjölk på Arla. 
 

4.5.1 Varumärke och positionering 

Arla arbetar utifrån två olika uppsättningar med värdeord. De funktionella är svenskt, 
naturligt, gott och välbefinnande. De andra, emotionella, är äkta och genuin, nära dig, 
omtänksam, nyfiken och glädjespridare. Arlas mål är att uttrycka att de “finns här för dig” och 
har en nyfikenhet och glädje. Arla har traditionellt varit först med mycket och med hjälp av 
innovationer försöker de sticka ut från konkurrenterna. Undersökningar som Arla gjort visar 
att varumärket uppfattas som trovärdigt, vänligt och naturligt. Detta är även något som 
överförs till nya produkter, och skapar en nyfikenhet hos konsumenterna att testa dessa. Till 
skillnad från konkurrenterna, som fokuserar på sitt lokala ursprung, lyfter Arla även fram 
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mjölken som dryck. Företaget arbetar också med konceptet “Naturens egen sportdryck”. 
(Larsson 2014) 
 
Hur ofta kor ska gå ute är mer reglerat i Sverige än många andra länder, och Sverige har 
också en bra grundnivå på mjölkens kvalitet. Detta innebär att även de billigare märkena har 
krav på sig att upprätthålla en viss standard. Det finns dock fortfarande ett extra värde i 
varumärket, och därför kan ett något högre pris tas för vissa varumärken. I och med att mjölk 
är en vardagsprodukt kan priset dock inte vara mycket högre än konkurrenternas, menar 
Larsson (2014). Arla hittar därför mervärde i ekologiska eller laktosfria produkter, som 
konsumenter köper av ideologiska eller medicinska skäl. 
 
En trend med minskad mjölkkonsumtion har funnits länge och spås att fortsätta då antalet 
dryckeskategorier, som läsk, juice och energidrycker, som slåss om konsumenterna blir allt 
fler, samtidigt som marknaden är relativt konstant. Arlas utmaning är därför att öka 
mjölkkonsumtionen. Detta görs bland annat genom att positionera mjölken som något mer än 
bara en dryck. Exempel på detta är som en ingrediens i matlagning eller bakning, och ett 
tillbehör till kaffe. Som nämns i 4.1 är mjölken fortfarande, efter kranvatten, den mest 
populära kylda drycken som finns på marknaden. Mjölken slåss dock mot flera konkurrenter 
och även inom mejerikategorin dyker fler drycker upp, som exempelvis drickyoghurt. Som 
varumärke har Arla målet att öka sina marknadsandelar, företaget vill sälja mer och fortsätta 
ta utvecklingen framåt. (Larsson 2014)  
 
Förr var det transport- och logistikmöjligheterna som satte stopp för mejeriernas 
marknadsspridning. Idag är det kundens val och handelns hylla som styr, och många kunder 
är trogna sina traditionella varumärken. Två av anledningarna till deras lojalitet är för att de är 
säkra på produktens lokala ursprung och känner en relation till varumärket. (Larsson 2014) 
 
Arla ser sina största konkurrenter i handelns egna varumärken, för även om handelns egna 
varumärken inte funnits på marknaden i mer än två år är deras varumärken starka hos 
kunderna sedan tidigare. Varumärken från Coop, Ica och Hemköp/Willys/Tempos Garant har 
under den korta tid de varit aktiva inom mjölkbranschen tagit stora marknadsandelar. 
Konsumenternas efterfrågan påverkar också butikens sortiment. Att det nu finns fler 
varumärken på hyllan är också något som påverkar försäljningen, då de får trängas om samma 
plats. Denna konkurrentbevakning ur ett säljperspektiv mäts på löpande basis. Andra 
konkurrenter till Arla är Skånemejerier i södra Sverige, Norrmejerier i norra Norrland samt 
Falköpingsmejeri och Gefleortens mejeri som är något mindre lokala mejerier i mitten av 
landet. (Larsson 2014) 
 
Vad gäller förpackningsutveckling har Arla har ingen speciell taktik för att bevaka, utan ser 
till att vara uppdaterade kring vad som händer på mjölk- och förpackningsmarknaderna. 
Konkurrenternas visuella kommunikation påverkar Arlas design i det att de eftersträvar att 
skilja sig från dem. Förpackningarna får inte utseendemässigt hamna för nära varandra, utan 
det måste vara tydligt för konsumenten vilken produkt det är och vem som är avsändaren. Vid 
framtagning av nya designelement jämför Arla därför dem med konkurrenterna, så att 
särskiljning sker. (Larsson 2014) 
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4.5.2 Målgrupp 

96 % av Sveriges befolkning konsumerar mjölk på något sätt. Vilken mjölk konsumenten 
väljer att köpa beror mycket på familjens vana, samt tycke och smak. Tidigare ansågs mjölk 
med högre fetthalt vara bättre för barn, även om all mjölk innehåller lika mycket 
näringsämnen. Idag finns det olika åsikter kring vad som är mest hälsosamt gällande mjölkens 
fetthalt. (Larsson 2014) 
 
Arlas största målgrupp är barnfamiljer som bryr sig om hälsan. Dessa använder mjölken både 
som dryck, tillbehör och ingrediens. Larsson (2014) menar att det finns få produktkategorier 
där varumärke och ursprung hänger ihop så tydligt som inom mejeribranschen. Han tror att 
dessa kriterier spelar störst roll för kunden, följt av pris och förpackningens utseende. Arlas 
studie om hur kunder väljer mjölk visar på att kunderna främst väljer efter smaken, som 
Larsson menar är synonymt med fetthalten, följt av förpackningens storlek/volym, eftersom 
det påverkas av hushållets behov. Varumärket och mjölkens färskhet, det vill säga hur nära 
det är till bäst-före-datumet, påverkar också kundens val. (Larsson 2014) 
 
Kunderna är lojala till en viss gräns, menar Larsson, och om den mjölkprodukt som de brukar 
köpa är slut, skulle de troligen välja samma märke i första hand. De byter hellre till annan 
konventionell produkt än till en annan fetthalt, och byter även storlek framför fetthalt. Butiken 
styr vilket utbud som finns, och handlarna lyssnar ofta på kundernas åsikter och tar in de 
märken som många efterfrågar. (Larsson 2014) 
 
Arla gör löpande studier för att vara uppdaterade på hur marknaden ser ut och hur 
konsumenterna tänker. Undersökningarna studerar bland annat konsumenternas attityd mot 
varumärket, mjölk och övriga produkter. Vid förändringar av förpackningen brukar 
fotografier på en ensam förpackning samt produkten på butikshyllorna användas för att mäta 
konsumenternas åsikter. Genom att ha löpande studier framkommer också effekten olika 
förändringar har på konsumenterna. Även om mjölk är en standardprodukt som inte förändras 
mycket över tiden, är det viktigt att hålla varan och varumärket aktuellt. (Larsson 2014) 
 
Arla ser att produkterna kan segmenteras efter användningsområden, exempelvis föredrar 
många konsumenter den fetare mjölken till pannkakor medan mellanmjölken främst används 
som middagsdryck. Förbrukare av lightprodukter väljer gärna lätt- eller minimjölk. 
Åldersmässigt syns också en skillnad i vissa konsumenters mjölkkonsumtion, som även 
skiljer sig något mellan könen. Exempel på faktorer som påverkar en del konsumenters 
mjölkkonsumtion är tillgång till andra drycker, exempelvis öl. Fokus på att undvika produkter 
som upplevs som feta ger också en minskad konsumtion hos en del konsumenter. Många 
konsumenter som under perioder i sina liv minskar sin mjölkkonsumtion ökar den igen när de 
får egna barn. (Larsson 2014) 
 

4.5.3 Visuell kommunikation 

Arlas förpackning för mellanmjölk har en vit bakgrund med grön takås. Höjden på 
förpackningen är 19,5 cm plus 4 cm takås. Dess bredd är 7cm. 
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Framsida 

 

 
Figur 20. Framsidan av Arlas förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Arlas logotyp syns på övre halvan av förpackningen och består av två delar: en gul, 
smörblomma som sitter vid en grön-vit oval med namnet Arla inuti, samt en illustrerad röd 
och vit ko som har ett halsband där det står Arla på. Konturlinjerna är tjocka och kon ger ett 
“blockigt” intryck. Kon håller huvudet högt uppe, något som kan konnotera stolthet, och 
svansen ser ut att svänga i luften. 
 
Bildspråk 
På denna sida av förpackningen finns inget bildspråk. 
 
Grafik 
Takåsen avslutas i en molnformad kontur där färgen byts till vit, en bit ner på framsidan. 
Undre hälften av förpackningen har fyra gröna, 1 cm breda, vertikala linjer, som är något 
rundade i kanterna. Ovanpå dessa linjer, längst ner, finns en 2 cm bred, svartvit logotyp med 
Sveriges tre kronor och logotypen för Sveriges Olympiska Kommitté.  
 
Typografi 
Förutom texten i logotypen används två andra teckensnitt; en sanserif och ett handskrivs-
liknande skript. Med sanserifen i grönt står ordet “mellanmjölk” i versaler. Under detta står 
“Naturens egen sportdryck” i svart; även det i versaler. Längst ner på vänster- och 
högerkanten av förpackningen står mjölkens fetthalt respektive volym. Ovanför 
“Mellanmjölk” står “- Din färska svenska -” i skripten. Högst upp på takåsen finns 
instämplade bäst före- och förpackningsdatum. 
 
Takås  
På den gröna takåsen finns en 3 cm bred och 1 cm hög, vit skruvkork.  
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Höger sida  
 

 
Figur 21. Högra sidan av Arlas förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
  

 
Denna sida ser likadan ut som framsidan bortsett från takåsen, som saknar skruvkork. Här 
finns en svart Elopak-logotyp. 
 
 
Baksida  
 

 
Figur 22. Baksidan av Arlas förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
Finns i mindre version på takåsen. 
 
Bildspråk 
På baksidan finns två svartvita “handritade” illustrationer. Den ena föreställer ett 
myrsloksliknande djur som slickar sig själv i pannan och säger “Gör om det här om du kan”. 
Den andra illustrationen är av en människa som nyser och säger “Kolla vad jag kan”. Längst 
ner finns en arm-liknande banner. 
 
Grafik 
På denna sida av förpackningen finns ingen grafik.  
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Typografi 
Baksidan består av en längre text, samt illustrationerna som nämnts ovan. Titeln på sidan är 
“Klurig motorik” i versaler. Teckensnittet ser handritat ut och bokstäverna har olika mönster i 
sig. Vissa av dem har händer som sticker ut från själva bokstaven. I pratbubblorna och 
bannern längst ner används ett annat teckensnitt som är tunnare, men även det ser handritat ut. 
Den längre texten består av en enkel sanserif. 
 
Takås  
Takåsen är grön och prydd med en mindre version av Arla-logotypen, samt “Din färska 
svenska mellanmjölk” och fetthalten i samma still som på framsidan och den högra sidan av 
förpackningen. 
 
 
Vänster sida 
 

 
Figur 23. Vänstra sidan av Arlas förpackning för 1 liter mellanmjölk. 
 
 
Logotyp 
På denna sida är en liten version av Arlas logotyp placerad högst upp.  
 
Bildspråk 
På denna sida finns en grönvit illustration av ett mjölkglas och en liten cirkel-formad gubbe 
med oregelbundna kanter. Gubben är grön med vita prickar till ögon och en ojämn, vit mun.  
 
Grafik 
Näringsvärdet som finns på denna sida är avskilt från övrig information genom sin placering i 
en box med grön ram. En grön, tunn linje skiljer kontakt- och återvinningsinformationen åt. 
Streckkoden är placerad längst ner i högra hörnet. I vänster hörn finns en oval symbol som 
innehåller texten “SE Godkännandenummer se toppen EC”, samt en FSC-ikon som beskriver 
att förpackningen består av “kartong från ansvarsfulla källor”. 
 
Typografi 
Bredvid och i samband med Arlas röda ko står “=100% svensk mjölk” i rött. Under detta 
finns information om Arlas gårdar i röd handskriven text. Bredvid glaset finns en grön text i 
samma stil som beskriver några av mjölkens fördelar. Under detta finner man information om 
mjölkens innehåll, fetthalt, förvaring, näringsvärde, streckkod, återvinningsmetoder och 
kontaktuppgifter till Arla i sanserif.  
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Takås  
Takåsen är grön och har en svart Pure-Pak-logotyp. 
 

Varumärkesägarens tankar kring designen 
Arla är ett globalt verkande företag med övergripande strategier för verksamheten som måste 
följas. Det finns dock lokala justeringar på visuell kommunikation och utbud då marknaderna 
företaget verkar på skiljer sig åt. Vissa grafiska element har jobbats fram gemensamt med 
lokala Arla-kontor, men det finns även mer övergripande regler, exempelvis kring vart 
logotypen ska sitta. Det skandinaviska ursprunget fungerar som ett mervärde i andra länder då 
det stärker varumärkets bild som pålitligt, tryggt och säkert. Företaget har en längre historik i 
Sverige, och behöver därför inte introducera varumärket på samma sätt som i exempelvis 
Tyskland och Holland. (Larsson 2014) 
 

Arlas förpackningar är en vätskekartong, det vill säga en kartong med en mycket tunn 
plasthinna som förhindrar mjölken från att reagera med kartongen. Materialvalet för dagens 
förpackningar har ursprungligen att göra med det materialval som gjordes för länge sedan. 
Detta grundar sig i industriernas verksamhet, då företag ofta investerar i system och det blir 
kostsamt att ändra. Valet av material för förpackningarna påverkades även av produktens 
karaktär. Mjölk är en färsk och ljuskänslig vätska som ska hållas kyld, den ska kunna 
paketeras snabbt och transporteras smidigt för att sedan förbrukas inom en snar framtid. Att 
förpackningen ska vara återvinningsbar är också ett måste. Vätskekartongen uppfyller dessa 
krav och är ett ekonomiskt och miljövänligt val. Andra länder har haft annan utveckling, som 
Storbritannien som slutade med hemleverans av mjölk för inte så längesedan. Detta påverkar 
deras förpackningsdesign och är något som syns än idag. Arlas mål med mjölkförpackningen 
är att sälja produkten, men även att sprida varumärket och att få kunderna att skapa en relation 
med det. (Larsson 2014) 
 

Arla-kon som finns i mjölkens logotyp har sitt ursprung ur Stockholms Mejeriförsäljnings 
AB, som 1887 registrerade sitt varumärke “flickan med kon”. Logotypen har sedan dess 
förändrats ett flertal gånger. När Arla fusionerade med MD Foods fick kon ge vika åt en grön 
oval med smörblomma, men ko-logotypen används fortfarande på Arla Ko:s mjölkprodukter. 
(Arla 2014e) 
 

Arlas nuvarande förpackningsdesign med ränder på sidorna som visar mjölkens fetthalt togs 
fram av Tom Hedqvist på 90-talet. Kon i logotypen hade tidigare varit placerad i en oval, men 
fick nu en mer synlig position. (Arla 2014f) Ränderna har kommit att bli något unikt som 
representerar Arla, till skillnad från konkurrenterna, som många använder sig av illustrationer 
av kor och landskap på sina förpackningar. Även om Arla Ko har en ko i logotypen, är det 
ränderna som är deras huvudsakliga grafiska element och ska fungera som en undermedveten 
hjälp för kunderna. (Larsson 2014) 
 

Larsson (2014) menar att förpackningens utseende inte är det enda som påverkar kundens val 
av mjölkvarumärke, men att en förpackning som konsumenten tilltalas av trots detta kan 
skapa fler köp. Förpackningen finns till för att kategorisera och differentiera produkter. 
Produkten spelas i förpackningen, och vissa element måste finnas för att konsumenten ska 
känna igen produktkategorin. Samtidigt ska den representera varumärket så konsumenten 
förstår vilket varumärke det är bakom produkten och därmed särskiljs från konkurrenterna. 
(Larsson 2014) 
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Färgkoderna för mjölkens olika fetthalter är något som är gemensamt med andra varumärken. 
Att flera märken använder sig av denna färgkodning underlättar för konsumenterna, som lätt 
känner igen vilken produkt de är ute efter. Att rött valdes för standardmjölken och grädden 
tror Larsson (2014) beror på att den konnoterar kraftfullhet. Blått konnoterar “lätt och fräscht” 
och används för lättprodukterna, medan mellanmjölkens gröna hamnar “mittemellan”. 
(Larsson 2014) 
 

Vid framtagningen av nya förpackningar ges ett underlag till byrån Identityworks, som även 
samarbetar med Arla globalt. Arla lanserar inte många nya mjölkprodukter, men vid stora 
förändringar av förpackningarna undersöks exempelvis hur bildval uppfattas. Eye-tracking 
har testats, men det är i dagsläget ingen vedertagen metod. Larsson (2014) tror att 
undersökningar med hjälp av eye-tracking är något som kommer att komma på sikt. Vid 
framtagning av en ny design läggs mycket kraft på grunden de arbetar utifrån, och 
förpackningarna förändras långsamt istället för drastiskt. En anledning till detta är för att 
undvika förvirring och tappa igenkänningen hos konsumenterna. De 
konsumentundersökningar som görs är mer i förebyggande än utvärderande syfte. Arla 
undersöker alltså snarare vad som borde ändras i ett designförslag än resultatet av ändringen. 
Eftersom Arla är ett så pass välkänt varumärke får förändringarna stort genomslag. Kundernas 
åsikter påverkar, men Arla har en varumärkesidentitet som det måste tas hänsyn till. (Larsson 
2014 

 

Fetthalts-ränderna är ett bestående element, men dess utformning har ändrats något med åren. 
Varumärkets placering och färger är däremot konstant, så att kunder enkelt ska hitta 
produkterna. När Arla genomför förändring är det inte förändring “för förändrings skull” utan 
för att ständigt vara aktuell. Nyligen gjordes en uppdatering av mjölkförpackningarna. Förr 
användes hårdare linjer, men den nya designen använder mjukare grafiska element. Även den 
nya typografin har en mjukare ton. Anledningen till denna förändring är att Arla vill lyfta 
fram nya budskap som fokuserar på det emotionella och naturliga framför det funktionella. 
Nytt för denna design är även en tonplatta med en molnsiluett som är placerad högst upp på 
förpackningen och används för att rama in varumärket. Detta hoppas Arla ska innebära att 
förpackningarna ger ett starkare intryck i butikshyllorna (Larsson 2014) 
 

Till följd av sloganen “Naturens egen sportdryck” och den hälsosamma livsstil Arla vill 
kommunicera, har sportmotiv vid två tillfällen ersatt ränderna under en begränsad period. 
Första gången sportmotivet användes var vid det senaste Sommar OS och andra vid Vinter 
OS i 2013. De övriga elementen på förpackningen har bestått, för att konsumenterna ska 
känna igen varumärket. Denna tillfälliga förändring av förpackningsdesignen är något som 
uppskattats av konsumenterna. (Larsson 2014) 
 

Under en period hade Arla en mer lokalt utformad dekor på sina förpackningar, ihop med 
ränderna. Exempelvis var det en älg inbäddad bland ränderna på förpackningen för norra 
Sverige (se Bilaga 2), vågor på förpackningen för västkusten och på förpackningen för 
Gotland fanns Ringmuren. Dessa frångicks dock när Arlas rikstäckande kampanjen ”Naturens 
egen sportdryck” drog igång till följd av den helhet som eftersträvades. När den nya 
uppdaterade dekoren med mjukare former (se ovan) lanserades valde Arla att fortsätta 
använda samma dekor på hela sin marknad. Att använda flera olika förpackningar är både 
komplext och kostsamt, medan användandet av en sorts förpackning underlättar praktiskt för 
företaget i och skapar enhetlighet. (Larsson 2014) 
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När Arla införde takåsmodellen med skruvkork genomförde de en undersökning som visade 
att 70 % av konsumenterna ville ha en förpackning med skruvkork. Skruvkorken fanns till en 
början inte på deras ekologiska mjölk, ett val baserat på att plasten inte var så bra för miljön. 
Även om de flesta mjölkdrickarna föredrar förpackningar med skruvkork, bland annat för att 
den går att återförsluta, gillar de inte att plasten är en miljöbov. I mitten av maj 2014 införde 
dock Arla en ny plastkork som är gjord av “grön plast”, så kallad förnybar polyeten (PE). 
Denna nya kork gör att 78 % av förpackningen är förnybar, och den upplevs därför 
miljövänlig nog för att användas på Arlas förpackningar för ekologisk mjölk. (Arla 2014g) 
(Arla 2014h) 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den visuella kommunikationen på förpackningarna med de teorier 
som tas upp i kapitel 2, Referensram. De data som samlats in sätts även mot varandra för att 
jämföra förpackningarnas visuella kommunikation. Genom att identifiera likheter och 
skillnader i denna jämförelse undersöks bland annat fenomenet med de visuella dialekterna. 
Den visuella jämförelsen, ihop med det mejeriföretagen berättat om sitt konsumentarbete, 
studeras även för att analysera om de lokala konsumenterna påverkat den visuella 
kommunikationen – och i sådana fall hur. Författarna har i detta kapitel analyserat 
förpackningarnas visuella kommunikation i en något subjektiv beskrivning där författarnas 
områdeskunskaper och yrkeserfarenheter inom grafisk design och kommunikation 
applicerats. Vid analys av den visuella kommunikationen hars törst fokus lagts vid 
förpackningarnas PDP, även om förpackningarnas samtliga sidor berörs. 
 

5.1 Varumärke och positionering 

Som nämns på flertalet ställen i empirin (bland annat 4.3.3 och 4.5.1) strävar mejerierna efter 
att ha unika förpackningar som får dem att sticka ut. Detta överensstämmer med de 
uppfattningar som finns gällande särskiljning av förpackningar för att underlätta för 
konsumenten (se 2.2.1). Här speglas även den andra nivån av CBBE-modellen, där 
varumärkets likhets- och skiljepunkter i förpackningen återfinns, som beskrivs i kapitel 2.1.2.  
 

Norrmejerier ägs av sina bönder och fokuserar på sitt norrländska ursprung (se 4.2; 4.2.1). 
Detta syns bland annat i att de lyfter fram sina mejerier, som på den nuvarande förpackningen 
är Ankis mejeri (se 4.2.3). Även Gefleortens strävar efter att kommunicera naturlighet och sitt 
geografiska ursprung (se 4.3.1) och detta har fått ta större plats i kommunikationen de senaste 
åren. Skånemejerier vill profilera sig som ett påhittigt och personligt mejeri, vilket de bland 
annat gör med hjälp av fotografier och spårningsbar mjölk (4.4.1). Att den visuella identiteten 
genom den grafiska profilen ska kommunicera ett företags värdeord, som nämns i 2.1.3, 
överensstämmer med här med mejeriernas uttryckssätt på förpackningarna.  
 

Skånemejeriers, Gefleortens och Norrmejeriers fokus på sitt ursprung, är något som också kan 
öka konsumenters köpvilja (se 2.1.5). För företaget handlar utmaningen i grunden om 
varumärkets identitet och hur denna kommuniceras för att skapa en överensstämmande bild i 
konsumenternas sinne; ett företag är vad det gör. Hur företaget visuellt kommunicerar på 
förpackningen är därför direkt avgörande för konsumenternas uppfattning av produkten. (se 
2.1.1) 
 

Som nämns i 4.5.3 och 4.5.1 väljer Arla att lyfta fram “100 % svensk mjölk” istället för det 
lokala ursprunget. Det sker genom fokus på mjölkens egenskaper som “Naturens egen 
sportdryck”. Användandet av Sveriges Olympiska kommittés logotyp på förpackningens 
framsida är ytterligare ett exempel på hur Arla särskiljs från konkurrenterna. Detta stämmer 
överens med teorin i 2.2.1 som menar att en förpackning differentieras från sina konkurrenter 
med hjälp av säregna visuella element.  
 

Skånemejerier har för tillfället en text om kosläpp på sidan av sin förpackning. Dessa texter 
byts ut varannan vecka (se 4.3.3). Att textbytet är något positivt stärks i den kognitiva 
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vetenskapen som nämns i 2.1.4, som menar att alltför välkända element inte uppmärksammas. 
Även Arla och Norrmejerier har längre texter på förpackningens sidor (se 4.5.3; 4.2.3). Dessa 
beskrivande texter är en slags storytelling som kan öka produktens värde (se 2.1.5). I denna 
analys kallas dessa sidor med underhållande storytelling som mervärde, mervärdessidor. 
Miljöarbetet som alla mejeriföretagen gör (se 4.2; 4.3; 4.4; 4.5.3) är en egenskap som 
företagen kan trycka på för att öka värdet på sin produkt (i enlighet med teorierna i 2.1.5), då 
miljö är något mjölkkonsumenterna värnar om (4.1).  
 

5.2 Målgrupp 

Som nämns i 4.1 har mejeribranschen genomgått stora förändringar. Idag har mejeribranschen 
marknader som täcker större geografiska områden. Detta innebär att samma mejeriföretag 
säljer sin mjölk i regioner som innefattar fler mindre geografiska områden med egna lokala 
kulturer (2.1.3). Förpackningarna kan därför behöva anpassas till var och en av de nya 
marknaderna för att tilltala konsumenterna i respektive region om det finns en väsentlig 
kulturskillnad (se 2.1.3; 4.1).  
 
Detta är något som gjorts av både Gefleortens och Arla. För sin dalamarknad har Gefleortens 
andra nyanser på färgerna och en gärdesgård på dekoren (se Bilaga 2). Arla hade under en 
period särskild dekor för sin förpackning i södra Norrland med en älg bland ränderna (se 
Bilaga 2). Under samma period hade Arla även specialdekor med vågor bland ränderna på 
förpackningarna på västkusten och med Ringmuren bland ränderna på Gotlands förpackningar 
(4.5.3). Det positiva i att ha variationer i den visuella kommunikationen stärks med teorin att 
produkter bör anpassas för den lokala marknaden (se 2.1.4). Detta skiljer sig från 
Skånemejerier som har samma förpackning på sina olika marknader för att även utanför 
Skåne trycka på sitt skånska ursprung (se 4.4). 
 

Gefleortens och Norrmejerier är annars begränsade till regioner med geografiska områden 
som har mindre kulturella skillnader (se 4.2.1; 4.3.1). Norrmejerier vill sprida stolthet över 
Norrland och säljer endast sin mjölk i den delen av landet (se 4.2) och Gefleortens marknad 
finns i Gästrikland med omnejd. Ideologierna som finns i de olika områdena kan dock variera 
och de visuella element som konnoterar “hemma” se olika ut (se 2.6). Norrmejerier anser sina 
kunder vara lojala och att konsumenternas åsikt om Norrmejerier är att de konnoterar kvalitet 
(se 4.2.1). Som nämns i 2.1.2 är lojala konsumenter ytterst värdefullt för ett varumärke, och 
ett bevis på dess styrka.  
 

Tät konversation med konsumenterna via mail, telefon och sociala medier ger Gefleortens 
insyn i kundernas uppfattning om dem (se 4.3.1). Detta gäller även för Skånemejerier, som 
dessutom har en stor mängd följare på Facebook (se 4.4.2). Enligt kommunikationsteorin som 
nämns i 2.1 är detta arbete viktigt för att lära känna konsumenterna och anpassa 
förpackningens budskap så att det uppfattas på rätt sätt. Därmed undviks även att 
förpackningen försvinner i det brus som finns i butikerna.  
 

Samtliga mejeriföretagen genomför kundundersökningar av olika slag. Exempelvis har både 
Norrmejerier och Gefleortens använt fokusgrupper och genomfört konsumenttester vid 
framtagningen av sina nya förpackningar (se 4.2.3; 4.3.3). Arla gör löpande 
marknadsundersökningar där de bland annat studerar konsumenternas uppfattning om 
varumärket, vilket ger konsumentrespons som kan visa om företagets image överensstämmer 
med identiteten (se 2.1). Sedan testar även Arla nya förpackningar och nya bildval på 
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fokusgrupper (se 4.5.2; 4.5.3). Att konsumenternas åsikter undersöks stämmer också överens 
med den teori, som nämns i 2.1.4, som säger att konsumenterna ska has i åtanke eftersom 
förpackningen bör anpassas för den lokala marknaden.  
 

Arla och Skånemejerier föredrar att göra mindre förändringar framför stora (se 4.5.2; 4.4.3) 
för att inte gå miste om kundernas igenkänning av varumärket (se 2.1). Att evolution vid 
förpackningsförändringar föredras framför revolution går in i den första nivån av CBBE-
modellen; Utmärkning, där varumärkets identitet och kundens medvetenhet om detta finns (se 
2.1.2). Vikten av mejeriernas konsument- och marknadsundersökningar stämmer också 
överens med den teori som beskrivs i 2.1.3, som menar att en bra förpackning ska 
symbolisera de värden konsumenten letar efter.  
 

Att mjölkförpackningen ofta får en framstående position på matborden i Sverige, som bland 
annat nämns i 4.4.3, förstärker uppfattningen om att det är en marknadsföringskanal som till 
fullo upplevs av konsumenterna (se 2.1.3). Att mejerierna kommunicerar visuellt på samtliga 
sidor på förpackningen (se 4.2.2; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3), och prioriteringar att ha en 
mervärdessida (se 5.1), visar att de tar till vara på att finnas i konsumenternas hem. 
 

Samtliga mejerier (se 4.2.1; 4.4.2; 4.5.2; 4.3.1) menar att deras konsumenter hellre väljer en 
annan volym och fetthalt än ett annat varumärke. Gefleortens representant redogör även en 
teori att ju mindre mejeri desto lojalare konsumenter (se 4.3.1), vilket kan kopplas till den 
samhörighet och gemensamma ideologi som uppkommer i ett samhälle (se 2.1.3). Att 
mejerierna har lojala konsumenter överensstämmer med topp-kategorin; resonans (att 
konsumenterna är trogna och har en relation till varumärket) i CBBE-modellen (se 2.1.2).  
 

Mjölkens försäljning påverkas inte direkt av förpackningens utseende, menar Allmere på 
Gefleortens (se 4.3.1), men med ett känt varumärke går det att ta mer betalt för mjölken. Även 
Skånemejeriers Lockman och Andersson Stening på Norrmejerier tror inte att förpackningen 
ensam kan bidra till ett högre försäljningspris (se 4.2.3; 4.4.3). Larsson på Arla menar dock 
att en tilltalande förpackning kan skapa fler köp (se 4.5.3). Larssons åsikter stämmer således 
överens med uppfattningen av att förpackningen är en tyst försäljare samt de undersökningar 
som visar att 70 % av köpbesluten sker i butiken (se 2.1). Andra teorier som nämns 
poängterar förpackningens marknadsföringskraft och att de kvaliteter som förpackningen 
konnoterar överförs till produkten (se 2.1.3). 
 

5.3 Visuell kommunikation 

Framsidan, PDP:n, är den viktigaste kommunikationsytan på en förpackning. Utifrån det som 
kommuniceras på PDP:n ska konsumenten förstå produktens funktion, användning och syfte. 
Samtidigt ska produkten differentieras från konkurrenterna och tydligt men sammanhängande 
skilja på eventuella produktvarianter. (se 2.2.3) Som nämnt i 4.1 har mjölk i Sverige en hög 
standard till följd av de höga krav som ställs, något ingående förklaring av vad mjölk är 
behövs därför inte på PDP:n. Den primära exponerings-ytan används därför helt till 
säljandekommunikation, som produktspecificering och varumärkesprofilering, av samtliga 
mejeriföretagen (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3). 
 

Samtliga förpackningar har även en sida som antingen ser ut precis som förpackningens PDP 
eller som en förenklad version av den. Skånemejerier och Norrmejerier har denna sida 
placerad till vänster medan Arla har den till höger och Gefleortens på baksidan. Utöver PDP:n 
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och kopian på PDP:n har respektive mjölkförpackning även en informationssida (se mer info 
5.3.4) och en mervärdessida (som nämnts i 5.1). (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3) De olika 
sidorna innehåller flera olika komponenter, för att guida betraktaren genom all 
kommunikation och prioritera vad som är viktigast att de lägger märke till rekommenderas att 
hierarkier används (se 2.2.2). Även detta är en något som förekommer i alla mejeriföretagens 
visuella kommunikation på mjölkförpackningarna (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3). 
 

Det är i olika grad som mejeriföretagen använder sig av olika typer av visuella hierarkier i 
bland annat färg, storlek och placering, för att rangordna delarna av budskapet de vill sända 
till konsumenterna. Desto större kontrasten är desto tydligare blir hierarkierna, (2.3.1; 2.3.2; 
2.4.1) trots det är informationssidan som finns på varje förpackning (se mer info 5.3.4) den 
sida som har otydligast hierarkier för samtliga mejeriföretag. Arla är dock det företaget som 
använder flest kontraster för att skapa hierarki på sin infosida. På deras informationssida 
förekommer synlig variation i både teckenstorlek, teckentjocklek och teckenfärg (se 4.5.3). 
 

För att tydliggöra ytterligare använder sig Arla av grafiska element som boxar och linjer för 
att gruppera informationen på infosidan (se 2.3; 4.5.3). Även Skånemejerier använder sig av 
linjer för att gruppera informationen på infosidan (se 4.3.3) medan Norrmejerier och 
Gefleortens, bortsett från de något fetare rubrikerna, i stort sett endast har en lista med all 
information uppradad (se 4.2.3; 4.3.3). 
 

På övriga sidor har samtliga förpackningar mer yta för färre budskap, vilket gör att det på 
dessa sidor finns plats för tydligare visuell hierarki. Något alla företag nyttjar, då sidorna 
pryds med flera designprinciper som färg, storlek, position och tomma ytor (se 2.4) för att 
kommunicera. De tomma ytorna har i majoritet vit botten, samma färg som mjölken, vilket får 
förpackningen att kännas ren (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3). 
 

Hierarki är extra viktigt när en yta pryds av många element. Exempelvis har både 
Skånemejerier (se 4.4.3) och Norrmejeriers senaste förpackningar mer utsmyckningar än 
tidigare versioner (se 4.2.3). Hierarkier och grider är därför högst relevant att använda för att 
kommunikationen inte ska bli rörig och förvirra konsumenten (se 2.1.2; 2.4.1; 2.4.2). 
Skånemejeriers förpackning har ingen direkt grid och heller inte balans i sin layout (se 2.1.3; 
4.3.3). Att den har en viss oregelbundenhet gör dock även att den bryter mot normen och får 
uppmärksamhet för sin säregenhet (se 2.1.2). 
 

Förpackningsmodellen 

Norrmejerier har en brickformad förpackning för att underlätta transport (se 4.2.3) medan 
övriga tre mejerier använder en takåsmodell, då deras konsumenter anser att den är enklare att 
hantera och använda. Formatet på ytorna varierar med förpackningens modell. Norrmejerier 
har med sin brickförpackning fyra olika sidformat; Fram- och baksidan är större än höger- och 
vänstersidan som i sin tur är större än ovan- och undersidan (se 4.2.3). De övriga tre 
mejerierna har med sina takåsmodeller fyra stycken lika stora sidor, bortsett från taket som 
finns på fram- och baksidorna, och en kvadratisk botten. (se 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3) 
Norrmejerier är ensamt att ta vara på förpackningens undersida för konsumentkommunikation 
(se 4.2.3). 
 

Hur lyckad förpackningens design är påverkar produktens framgång (se 2.1) och även om 
företaget vill mycket med sin förpackning (se 2.1.1) är det fortfarande konsumenterna som 
ska vilja köpa produkten (se 2.1.3). Därför är det i slutändan konsumenterna som avgör valet i 
många frågor. Som nämnt i inledningen och i kapitel 2.1 har en förpackning många uppgifter. 
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Det är något som märks i denna studie för även om det är den visuella kommunikationen som 
behandlas är det svårt att inte beröra en del andra aspekter då de bitvis går hand i hand; Som 
användarvänlighet och miljöpåverkan, två saker som bland annat påverkas av den skruvkork 
takåsförpackningar har. Samtliga av intervjudeltagare förklarar att de vägt miljöaspekten mot 
användarvänligheten och gjort valet att ha skruvkorken utifrån konsumenternas åsikter där de 
föredragit funktionaliteten. Förpackningarna går också fortfarande att återvinna trots 
skruvkork. (se 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3) 
 

Skånemejerier och Arla redogör båda för att det ligger mycket arbete bakom skruvkorkens 
utformning (se 4.3.3; 4.5.3). Med åren har exempelvis Skånemejeriers skruvkork varierat i 
både höjd och diameter, allt för att vara så optimal som möjligt för konsumenten (se 4.4.3). 
Gefleortens berättar att de var sena med att införa skruvkorken på sina förpackningar på grund 
av konsumenternas inställning till plastkorken, men att den nu är uppskattad (se 4.3.3). Även 
Arla avvaktade med att införa plastkorken. Efter en undersökning som visade att 70 % av 
deras konsumenter föredrog skruvkork, för användarvänligheten och återslutbarheten, införde 
de dock också den (se 4.5.3). Under våren 2014 utvecklade Arla sin skruvkork ytterligare då 
plastmaterialet byttes till ett mer miljövänligt. Detta går hand i hand med Arlas miljöarbete 
samt att det uppskattades av konsumenterna då miljöaspekten varit ett starkt argument mot 
skruvkorken (se 4.4.1; 4.5.3). 
 

Arla och Skånemejerier har exakt lika förpackningsstommar sett till material och mått, trots 
det har de olika skruvkorkar (se 4.4.3; 4.5.3).  Gefleortens skruvkork skiljer också i mått från 
de andra två (se 4.3.3). Då skruvkorkarna är framtagna utifrån utvärderingar med 
konsumenterna tyder det på att detta också är något som varierar med regionernas tradition 
och kultur (se 2.1.3). Det kan även ha att göra med de konsumenter som medverkade i 
framtagningsprocessens individuella preferenser och åsikter, och att slumpen av vilka som 
medverkat därigenom gjort att de skiljer sig åt (se 2.3.1; 2.6). Andra respondenter från samma 
region hade kanske kommit fram till en annan modell. Likaså kan det ha att göra med hur 
mycket arbete företaget lagt på skruvkorken (se 2.1.1), exempelvis har Skånemejerier haft 
skruvkork på sina förpackningar flera år längre än Gefleortens (se 4.4.3; 4.3.3) 
 

Norrmejerier är, som tidigare nämnts, det enda mejeriföretagen i denna studie som har en 
brickförpackning (se 4.2.3), men även Arla har tidigare haft brickmodell. Konsumenterna är 
vana med en viss förpackningsmodell så att gå från den ena till den andra kan vara en 
utmaning, dels till följd av vanans makt men även då de lärt sig fördelarna med modellen de 
haft (se 2.1.3). Ett exempel på detta är att Arlas tidigare brickförpackning inte togs emot av 
dalakonsumenterna som annars hade takåsmodell på mjölken. Uppskattade egenskaper med 
takåsmodellen som saknades på brickmodellen var bland annat hanterbarheten och 
återförslutningsmöjligheterna. (se 4.3.3) 
 

Förpackningarnas material däremot är lika oavsett modell, likaså är samtliga förpackningar 
gjorda av Elopak (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3). Materialet kallas vätskekartong och är en 
kartong med tunn plasthinna som har utvecklats att bli en svensk standard på senare år (se 
4.1). Att glasflaskan lämnats beror bland annat på vätskekartongens egenskaper och dess 
miljövänlighet, något som går hand i hand med konsumenternas medvetenhet i sin 
konsumtion och återvinnande (se 4.1). Som de för studien utvalda teorierna i 2.1 lär speglar 
förpackningen företaget. Då återvinning är viktig för svenska konsumenter är det därför 
viktigt att företagen tar detta i beaktning (se 4.1). Samtliga mejerier som undersökts i denna 
studie värnar om miljön (se 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 och 4.5.1), ihop med sina bönder och 
konsumenter, och har därför förpackningar av vätskekartong (se 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 och 4.5.3). 
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Färg 

Samtliga mejerierna använder sig även av klara, mättade färger (se 2.3.1; 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 
4.5.3). Vilka färger det är varierar med fetthalterna, då de fungerar som en färgkodning. 
Vilken färg som sedan används för vilken fetthalt i färgkodningen skiljer även det mellan de 
olika mejeriföretagen. Norrmejerier som ligger högst upp i norra Sverige har grön färg för 
standardmjölk, röd för mellanmjölk och gul för lättmjölk (se 4.2.3). Arla och Gefleortens, 
som båda har sin huvudmarknad i mellersta Sverige, har båda röd färg för standardmjölk, 
grön för mellanmjölk och blå för lättmjölk (se 4.3.3; 4.5.3). Medan Skånemejerier längst ner i 
söder har orange färg för standardmjölk, blå för mellanmjölk och röd för lättmjölk (se 4.3.3). 
 

Orsaken till varför respektive färgkodning ser ut som den gör kunde ingen av de intervjuade 
företagsrepresentanterna ge en säker förklaring till. Allt de säkerligen visste var att det 
historiskt sett alltid varit så och att de höll kvar vid det då deras konsumenter är vana vid den 
färgkodningen (se 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3). Det faktumet stämmer väl överens med det 
kapitel 2.1.3 och 2.6 berör gällande att varje individ har sitt eget sätt att ta in ett visuellt 
budskap. Hur budskapet uppfattas grundar sig bland annat i personens bakgrund, ideologi och 
de sociala miljöer som personen influerats av. Att Arla och Gefleortens använder sig av 
samma färgkodning då båda mejeriföretagen har sin huvudsakliga marknad i mellersta 
Sverige stödjer det argumentet. 
 

Arlas och Gefleortens liknande färgval stämmer även överens med teorin om att 
förpackningar bör ha vissa liknande element som kategoriserar produkten (2.1). Att alla 
mejeriföretag använder sig av färgkodning för att visa smakerna är i enlighet med teorin i 
2.1.1 att färg är en effektiv förmedlare av olika smaker. Användning av färgkodningssystem 
för effektiv igenkänning styrks även av att människan tar till sig färg före text och form, vilket 
det står om i kapitel 2.3.1. 
 

Gefleortens arbetar under 2014 med att ta fram en ny visuell kommunikation på 
förpackningen (se 4.3.3) då deras förpackning inte genomgått någon större uppdatering på 
över tio år. Att ha en fräsch design rättfärdigas i kapitel 2.1.3 som påpekar hur viktigt det är 
med en lockande design på livsmedelsförpackningar eftersom konsumenten också äter med 
ögonen. Gefleortens vet inte än hur det slutliga designen kommer att se ut, men Allmeere 
säger att färgkodningen absolut kommer att förbli densamma då den har en stark betydelse för 
konsumenterna. (se 4.3.3) 
 

Både Skånemejerier (se 4.4.3), Arla (4.5.3) och Gefleortens (4.3.3) har gula blommor på 
framsidan av sina förpackningar; För Skånemejerier och Arla är dessa en del av logotypen 
medan de för Gefleortens endast är en illustration. Avsaknaden av gult på övriga 
förpackningen gör att dessa blommor står ut från sin omgivning. Detta stämmer överens med 
teorin i 2.3.1 som nämner att färger uppfattas olika beroende på vilka andra färger som finns i 
omgivningen. 
 

En sak som alla förpackningar har gemensamt gällande grafiken är att elementen utgörs av 
ifyllda fält med konturlinjer eller bara konturlinjer. Färgpaletten är begränsad och endast ett 
fåtal färger används; Norrmejerier använder röd, blå och svart. Gefleortens använder grön, gul 
och svart. Skånemejerier använder endast blått på grafiken, men annars hela färgskalan då de 
har färgfotografier. Slutligen är det Arla som använder grön, gul, röd och svart. 
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Det ligger mycket arbete bakom den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna. 
Även om mejerierna svarar nej på frågan om konsumenterna påverkat den visuella 
kommunikationen, redogör samtliga för hur konsumenterna varit med i 
framtagningsprocessen och påverkat slutresultatet (se även 5.2). En trend i 
förpackningsdesign är att förpackningar ofta har ett viss utseende en längre tid (se 2.2.1). 
Detta stämmer med den visuella historia mjölkförpackningarna som hanterats i denna studie 
har. Samtliga mejerier berättade att de nyligen gjort eller ska göra en förändring av sin dekor. 
Detta sker sällan och att det händer nu har mycket att göra med att marknaden kraftigt 
förändras med nya aktörer som slår sig in. Med Arla och Milkos fusion (se 4.5.1) och 
handelns egna varumärken som tar andelar (se 4,1) sker det mycket på mjölkmarknaden när 
denna studie görs. Mejeriföretagen bevakar vad som händer i branschen för att hänga med i 
konkurrensen. (se 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) 
 

5.3.1 Logotyp 

Som nämns i 2.1.3 är logotyper ett visuellt element som konsumenten ser och känner igen ett 
varumärke med. Detta innebär oftast också att logotypen blir en touchpoint (se 2.1.2) och 
underlättar för konsumenten som försöker finna produkten i butikshyllan. Logotyperna på de 
undersökta mjölkförpackningarna är placerade på övre halvan av förpackningarna så att 
konsumenterna snabbt ska se produktens avsändare. Logotyperna har därmed genom sin 
storlek och placering getts hög hierarki enligt teorierna i 2.2.2, vilket innebär att de snabbt blir 
synliga för konsumenterna. 
 

Blomman i Skånemejeriers logotyp är Skånes landskapsblomma (se 4.4.3). Att detta 
symboliserar Skåne (se 2.6) och känns igen av mejeriets marknad stärks av De Mooijs teori 
om att konsumentens ursprung formar dess tolkning av världen (se 2.1.4). 
 

Norrmejeriers logotyp med kronan står för den Norrländska stoltheten som går som en röd 
tråd genom hela den visuella kommunikationen (se 4.2.3). Gefleortens logotyp påminner om 
ett gammalt emblem och knyter samman med mejeriets genuina tonalitet i kommunikationen 
(se 4.3.3). Kon i Arla Ko:s logotyp (se 4.5.3) är inte en uppenbar logotyp utan kan likaväl 
uppfattas som bara en illustration för de som inte är insatta, speciellt då mjölkförpackningen 
har två logotyper; En logotyp är för Arla Foods, den gröna ovalen med den gula blomman, 
medan den andra är för Arla Ko som är Arla Foods mjölkvarumärke. 
 

5.3.2 Bildspråk 

De bilder som används på en förpackning måste kommunicera samma värden som varumärket 
står för och därigenom förstärka det visuella uttrycket; ett fotografi kommunicerar något annat 
än en illustration. (se 2.3.3) När bildspråket, det vill säga de bilder som används på i den 
visuella kommunikationen (se 2.3.3), jämförs noteras att både foton och illustrationer 
används. Norrmejerier och Skånemejerier använder sig av fotografier på 
mjölkförpackningarna. För Norrmejerier utgör fotografierna förpackningens primära 
bildelement (4.2.3) medan Skånemejerier använder sina foton som dekoration för att skapa 
mervärde i form av personligare känsla (2.1.2; 4.4.3). 
 

De svartvita fotografierna på Norrmejeriers förpackning (se 4.2.3) ger en känsla av att det 
finns en viss historia till bilderna. Motivet föreställer en Norrländsk bonde med en av sina 
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mjölkkor och logotypen är tillfälligt utbytt namn till bondens namn, Anki. Detta visar på att 
Norrmejerier verkligen vill understryka bondens betydelse. Valet gör att bildspråket 
överensstämmer med den stolthet över Norrland som Norrmejerier vill visa. Det har lagts tid 
på att illustrera en hängande etikett, med snöret och skugga, över ett fotografi. Den känsla av 
lager och djup som uppstår ger dekoren dimension och visar att det lagts tid på att utforma 
förpackningen. (se 4.2.3) Detta ger i sin tur ger en viss premiumkänsla som mervärde till 
produkten (se 2.1.2). 
 

Att fotografiet på Skånemejeriers PDP är placerad på höger sida (se 4.3.3) går mot den 
undersökning (se 2.1.4) som visar att konsumenter i västvärlden föredrar en förpackning där 
bildelement är placerade på vänster sida. Att fotografiet som bitvis syns på framsidan endast 
visar en arm (se 4.4.3) innebär att konsumenten måste vrida på förpackningen för att se hela 
bilden. Skånemejeriers andra fotografi finns på den vänstra sidan av förpackningen och 
föreställer en yngre person på skateboard (se 4.4.3). Båda fotografierna är i färg och 
föreställer aktiva yngre personer i Skånsk utomhusmiljö, till skillnad från Norrmejeriers 
statiska svartvita bild på kvinnan och kon. Skånemejeriers val av bildmotiv överensstämmer 
med syftet att visa personlighet, påhittighet och hälsomedvetenhet (se 4.4.1). 
 

Då mjölk är en basvara som inte kan vara hur dyr som helst följer budgeten för förpackningen 
därefter, som bland annat Allmeere berättar (4.3.3). Att trycka med fler färger ökar kostnaden 
och att trycka med hög kvalitet på trycket gör att den ökas ytterligare (se 2.3.1). Studeras 
Norrmejeriers och Skånes fotografier på närmre håll syns små prickar från tryckningen (se 
4.2.3; 4.4.3). Att prickarna inte är tillräckligt små och täta att inte synas innebär att 
tryckkvalitén anpassats till vad som är rimligt för produktens värde (2.1.2; 2.5). Alla mejeriers 
enfärgade linjer och fält är släta och precisa i trycket då de är enklare att få hög kvalité på 
jämnt färgade ytor enligt flera av intervjudeltagarna (se 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3). 
 

Gefleortens och Arla använder sig uteslutande av illustrationer och geografiska former. 
Gefleortens visuella uttryck bygger bland annat på att skapa en genuin och hemtrevlig känsla 
(se 4.3.1). Detta speglas i illustrationen av mjölkglaset på den rutiga duken med blomvasen i 
bakgrunden, som är den dominerande bilden på förpackningen. Illustrationen fungerar som ett 
index (se 2.6) till ett köksbord i ett hem där någon ska avnjuta ett glas mjölk. (se 4.3.3) 
 

Arla har inget direkt bildspråk på PDP:n utan använder sig istället av illustrationerna till 
dekoration och förstärkning av storytellingen på mervärdessidan (se 5.1; 4.5.3). Där lockar 
lekfulla djur främst barn, att döma av stilen på illustrationerna och typografivalet (se 2.3.2; 
2.3.3), till att utmana sin motorik för att klara av att göra kluriga saker (se 4.5.3). Att Arla valt 
att ha mervärde i denna form, där en text berättar vad kroppen kan göra och utmanar hjärnan, 
är relevant till deras varumärke då de bland annat eftersträvar välbefinnande och att stå för 
saker som är äkta (se 4.5.1). 
 

En ko kan kännas som det självklara motivvalet då den är källan till mjölken och ursprung är 
vanligt att använda som index för en produkt (2.6). Av de fyra mejerier som denna studie 
omfattar är det dock endast två mejerier som har detta motiv på framsidan av förpackningen; 
Norrmejerier har ett fotografi av en ko (se 4.2.3) och Arla har sin logotyp för Arla Ko. 
Skånemejerier har även en synlig illustration av djuret på förpackningens högra sida ihop med 
texten om kosläpp (4.4.3). Det enda mejeri som inte har en uppenbart synlig ko på 
förpackningen är Gefleortens. Detta mejeri har däremot en ko som betar på en äng i sin 
logotyp, vilken syns i sin fullständiga version i en liten variant på förpackningens vänstra sida 
(infosidan, se 4.3.3). 



 69 

5.3.3 Grafik 

Alla mejerierna har grafik i form av mönster på sina förpackningar. Detta mönster är ett av de 
huvudsakliga elementen som används för att kommunicera fetthalten genom färgkodningen 
(se 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3). Arla och Gefleortens mönster är placerat vid nederkanten, 
medan Norrmejerier och Skånemejeriers mestadels täcker överdelen av förpackningarna (se 
4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3) Dessa mönster differentierar varumärkena från varandra och har 
potential att bli touchpoints (se 2.1.5) som kunderna förknippar dem med.  
 

Blommorna på Skånemejeriers förpackning har olika storlek (se 4.4.3), och genom att de 
mindre objekten ser ut att vara längre bort än de större (se 2.2.2) skapar på så sätt djup i 
layouten. Norrmejerier använder en förenklad version av sin logotyp till ett mönster (se 4.2.3) 
som skapar rytm (se 2.2.2). Som tidigare nämnts konnoterar krona stolthet (se 4.2.3), något 
som kan kopplas till hur mejeriet vill uppfattas (se 4.2.). Den grönrutiga “duken” på 
Gefleortens förpackningar (se 4.3.3) konnoterar hemtrevlighet vilket förstärker deras 
värdeord. De olika mejerierna använder därmed mönster på olika sätt och tar även hjälp av 
designprinciperna som nämns i 2.4. 
 

De gröna ränderna på Arlas mjölkförpackning (se 4.5.3) är inte ensamma element utan har 
även vita utrymmen mellan dem. Dessa mellanrumsformer tas upp i 2.2.2 som beskriver att 
dess påverkan på en design är stor. Arlas molnformade kontur (se 4.5.3) och de mjukare 
linjerna och teckensnitten är ytterligare ett exempel på hur de visuella elementen kan 
användas för att förstärka ett företags värdeord. Arla är de som använder mest attribut för att 
kommunicera fetthalten då de inte bara ändrar färg, som övriga mejerier, utan även varierar 
tjockleken (och där med mellanrumsformerna) på sina ränder (se 4.5.3). 
 

Gefleortens och Arla arbetar även med en bård i överkant; Gefleortens har sin våg medan 
Arla har sitt moln. Inget av motiven är dock utformade att gå ihop i kanten (se 4.3.3; 4.5.3) 
när flera av respektive mejeris förpackning står sida vid sida. Detta gör att billboardbilden 
som skapas (se 2.1.2) blir något bruten. 
 

Streckkoden är en av de element som är obligatorisk att ha på mjölkförpackningar i Sverige 
(se 2.1.2; 4.1.2). På samtliga mejeriförpackningar som omfattats i denna studie återfinns 
streckkoden på infosidan tillsammans med den andra obligatoriska texten (se 4.1.2; 4.2.3; 
4.3.3; 4.4.3; 4.5.3) 
 

5.3.4 Typografi 

På samtliga förpackningar återfinns produktnamnet (mellanmjölk) på den övre halvan av 
förpackningens framsida. Att ordet “mellanmjölk” har getts högst typografisk hierarki på alla 
förpackningar (se 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3) stämmer överens med teorin i 2.2.1 som menar att 
det viktigaste typografiska elementet på en förpackning är produktnamnet. Arla använder sig 
av versaler för ordet mellanmjölk (se 4.5.3), något som genererar en sämre läsbarhet enligt 
teorierna i  se 2.2.1. 
 

Skånemejerier använder sig av fyra olika teckensnitt på PDP:n (se 4.4.3) vilket går mot de 
rekommendationer på max tre teckensnitt, som nämns i 2.2.3. Skånemejerier (se 4.4.3), Arla 
(se 4.5.3) och Gefleortens (se 4.5.2) använder skript på sina förpackningar, något som enbart 
rekommenderas för kortare texter (se 2.2.1), vilket också är hur det används på dessa 
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förpackningar. Norrmejerier har låtit mjölkbonden signera brevet den skrivit som finns på 
förpackningens baksida. Det handskrivna namnet ger en personlig känsla vilket är något som 
eftersträvas med förpackningens kommunikation (se 4.2.3). 
 

Sverige har en hög kvalité på mjölken (se 4.1) vilket gör att konsumenterna känner sig trygga 
med mjölken. Därigenom behöver den text som enligt lag måste finnas för att identifiera 
förpackningens innehåll inte ha någon större fokus. Detta är något som den heller inte har på 
någon av förpackningarna (se 4.2.3; 4.3.3; 4.4.3; 4.5.3). Det som är relevant för 
konsumenterna är främst vilken fetthalt mjölken har (se 4.5.3), vilket är information som 
återkommer på minst tre av sidorna för Gefleortens, Skånemejerier och Arla (se 4.3.3; 4.4.3; 
4.5.3). Norrmejerier har endast informationen på två sidor (se 4.2.3). Skånemejerier har med 
sin hälsofokus fler av mjölkens näringsinnehåll nämnda som violators på flera av 
förpackningssidorna (se 4.4.3). 
 

Även bäst före- och förpackningsdatumen är viktiga för kunden, och syns högst upp på 
förpackningen för alla mejerierna. Enligt Livsmedelverket ska bäst före-datumet stå före 
förpackningsdatumen, vilket är exempel på en av de lagar som alla mejerier uppfyller. För 
alla mejerier utom Norrmejerier står datumen från vänster till höger på taknocken (se 4.3.3; 
4.4.3; 4.5.3). Norrmejeriers brickmodell har istället denna information på ovansidan och 
skrivet över två rader med bäst före-datumet på den övre raden (se 4.2.3). 
 

All den obligatoriska informationen (se 2.1.2; 4.1.2) ihop med symboler och märkningar är 
samlade på en informationssida (läs mer om hierarkierna på denna i 5.3). För Arla och 
Gefleortens är denna informationssida placerad på förpackningens vänstra sida. Norrmejerier 
har informationssidan på sin högra sida, medan Skånemejerier har den på baksidan. 
Gefleortens och Norrmejeriers informationssidor innehåller inga grafiska element, bortsett 
från streck förutom att Gefleortens illustration från framsidan skymtas på ena sidan (se 4.2.3; 
4.3.3). Alla mejeriernas näringsvärde och innehållsförteckning är skriven med svart text, 
förutom Skånemejerier som har blått, precis som övrig text på förpackningen. 
 

Både Skåne och Arla nämner frasen ”naturens egen sportdryck” (se 4.3.3; 4.5.3). För Arla är 
det en mening som de använt som en stor marknadsföringskampanj (se 4.5.3) medan 
Skånemejerier har frasen som en stämpel ihop med ordet ”kraftpaket” (se 4.3.3). 
 

Copyn (se 2.3.2) är annars generellt formulerad som romance copy med anspel på det lokala 
(se 2.1.2) för att få konsumenterna på marknaden att knyta an till sina lokala mejerier (se 
4.2.3; 4.3.3; 4.4.3). Det är endast Arla som har en mer allmän ton i sin copy eftersom de 
istället valt att lyfta det svenska och mjölken i sig (se 4.5.3).  

 

5.4 Sammanfattning av analys 

Det finns många likheter, men också väsentliga skillnader, mellan förpackningarna. 
Fenomenet att Arla fokuserar på helheten med svensk mjölk medan de andra mejerierna visar 
upp sitt lokala är något som återkommer flera gånger i analysen. Skånemejerier, som påbörjat 
att expandera sin marknad till svenska storstäder även utanför Skåne, har en visuell 
kommunikation där både mjölken som dryck generellt marknadsförs ihop med deras skånska 
varumärke. Mejeriföretagens kommunikationsbudskap ligger i linje med värdena de vill 
kommunicera genom sina förpackningar. Detta ger goda förutsättningar för en lyckad 
kommunikation då varumärket speglas i förpackningen. (se 5.1; 5.2; 5.3) 
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Strategimässigt finns det flera rekommendationer för en passande kommunikation och 
lyckosam förpackningsdesign som nämnts i referensramen. En majoritet av dessa anvisningar 
appliceras av samtliga mejeriföretag då de bland annat undersöker marknaden, har med 
konsumenter i utvecklingen av förpackningarna och följer lagarna. Mejeriföretagen använder 
sig även av grafiska element som genom hierarkier, och andra designprinciper, sätts samman 
för att ge konsumenten en uppfattning om produkten genom marknadsanpassad visuell 
kommunikation. (se 5.1; 5.2; 5.3) 
 

Förpackningarnas visuella kommunikation brukas av mejeriföretagen för 
varumärkesprofilering, marknadsdifferentiering och produktkategorisering. 
Mjölkförpackningarnas visuella kommunikation är även formgiven för att ge produkten 
uppmärksamhet och bli en igenkännande faktor för produkten. Att evolution går före 
revolution när det kommer till förpacknings design är kopplat till denna identitet och 
igenkänning, och även detta tillämpas av mejeriföretagen (se 5.1; 5.2; 5.3) 
 

Samtliga mejerier upplever att de har lojala konsumenter som håller sig till varumärket. Dessa 
lojala konsumenter värnar mejeriföretagen om och de alla arbetar med att ha en aktiv relation 
till dem genom olika kanaler. På så sätt kan mejeriföretagen bland annat vara uppdaterade 
gällande sin målgrupp och snabbt hantera eventuella missöden för att fortsätta upprätthålla 
relationen. Att ett varumärke har en sådan relation till sina konsumenter ger varumärket styrka 
och är ett bevis på dess stabilitet. (se 5.1; 5.2) 
 

Mjölkmarknaden ser annorlunda ut idag då den består av aktörer som är aktiva på större 
regioner istället för mindre geografiska områden, som det var förr. Detta innebär att ett och 
samma mejeriföretag säljer sin mjölk på flera olika platser som har sin egen lokala kultur. Allt 
fler rikstäckande aktörer har även dykt upp de senaste åren då handeln har börjat med sina 
egna varumärken. Det hela har ökat pressen på mejeriföretagen som plötsligt fått en ny slags 
konkurrens. Mejeriföretagen, som håller sig till sin regionala marknad, lyfter gärna fram det 
lokala i sin visuella kommunikation för att knyta starkare band med de lokala konsumenterna. 
I vissa fall har förpackningarna från ett mejeriföretag anpassats för kulturen på mindre 
områden inom den region de har sin marknad. (se 5.1; 5.3) 
 

Mjölkförpackningarnas visuella kommunikation har tagits fram av företaget för att 
kommunicera varumärket och produkten på ett för konsumenten tilltalande sätt. Vad som 
tilltalar konsumenten beror bland annat på konsumentens ideologi, vana och personlig åsikt. 
Konsumentens tankesätt grundar sig bland annat i omgivningen och dess kultur. Att 
geografiska variationer syns mellan förpackningarna för lokala marknaderna är för att den 
visuella kommunikationen anpassats för de konsumenterna. Att varumärket har sitt ursprung 
från samma geografiska plats som sina lokala konsumenter, och därför skapats ur liknande 
kultur, kan också vara en orsak. Att varumärket arbetar för att kopplas till regionen och därför 
tillämpar lokala attribut kan vara ytterligare en förklaring. (se 5.1; 5.2; 5.3) 
 

Färgkodningen är ett tydligt exempel på en aspekt i den visuella kommunikationen som 
skiljer mellan de olika förpackningarna efter att ha formats av regionen. Att varumärkena valt 
den färgkodning de gjort motiveras nämligen med att de alltid haft den, men inte säkert vet 
varför, ihop med att kunderna vill ha den. (se 5.3) 
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6. Avslutning 

I detta kapitel följer de övergripande slutsatser som dragits från analysen ovan i kapitel 5. 
Slutsatserna syftar till att besvara studiens preciserade undersökningsfrågor, som nämnts i 
2.7, för att slutligen i diskussionen avrunda för att se om studiens syfte uppfyllts. 
 

6.1 Slutsatser 

Alla följer lagen 
Sveriges höga krav på livsmedel är något som mejerierna har anpassat sin förpackning efter, 
därför är även lagarna viktiga. Alla mejerierna har större delen av de obligatoriska texterna på 
samma informationssida. 
 

Det finns skillnader 
Olika förpackningsmodeller och sättet som typografi används är ett exempel på hur 
förpackningarna skiljer sig åt. En annan skiljepunkt är hur produktnamnet uttrycks på PDP:n, 
där Norrmejerier och Gefleortens avstavar mellanmjölk. Arla och Skånemejerier har å andra 
sidan hela ordet på samma rad. De olika mejerierna har också valt att använda olika typer av 
bilder; Norrmejerier och Skånemejerier har fotografier, Gefleortens illustrationer och Arla 
mer abstrakta element. 
 

Det finns likheter 
Alla mjölkförpackningarna är gjorda av Elopak och består av vätskekartong. Samtliga 
undersökta mjölkförpackningar har en visuell kommunikation med grafiska element som 
förstärker varumärkets identitet. De har alla logotyp och produktnamn på överdelen av 
förpackningens PDP samt ett återkommande mönster. Förutom PDP har samtliga 
förpackningar en sida som påminner om framsidan, en informationssida och en 
mervärdessida. Dessa övriga sidor fungerar för varumärkesbyggande. Mejerierna upplever att 
deras kunder är lojala, vilket ett företag strävar efter.  
 

Gefleortens och Arlas visuella kommunikation har flest likheter 
Gefleortens och Arla har marknader som överlappar varandra. De är också de företag vars 
förpackningar påminner mest om varandra då båda är takåsformade och har en plattare och 
större skruvkork än Skånemejerier. De har också en grön takås som fungerar som en bård och 
övergår till vitt på förpackningens sida och ett mönster placerat på förpackningens nedre del. 
Ytterligare en likhet är att varumärkets logotyp är placerad överst på Gefleortens och Arlas 
förpackningar. Placerat på den övre halvan av förpackningarna finns produktnamnet i grönt 
och båda förpackningarna använder ett begränsat antal färger. 
 

De visuella elementen kommunicerar företagens värdeord 
Gemensamt för de undersökta förpackningarna är att bildspråk används för att förstärka 
varumärket och dess värdeord. Gefleortens illustration på när drycken brukas konnoterar 
hemtrevligt och Norrmejeriers fotografi på bonden och kronan i logotypen konnoterar stolthet 
över Norrland. Skånemejeriers fotografier på människor i rörelse och kosläpps-illustration 
stärker bilden av hälsa och personlighet. Arlas abstrakta mönster med rundade hörn uppfattas 
som mjukt och naturligt.  
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Mejerierna med lokal marknad är mer personliga 
Norrmejerier, Skånemejerier och Gefleortens lyfter fram det lokala på förpackningarna 
eftersom deras huvudsakliga marknader är mer lokala. Arla, som är rikstäckande håller en 
mer abstrakt visuell kommunikation. 
 

Förändring påverkas av konkurrenter och konsumenter 
Mejeriernas mjölkförpackningar förändras sällan. Gefleortens utvecklar nu en ny design, på 
grund av ny konkurrens. Förändringar som påverkar förpackningens funktion, som kork och 
förpackningstyp, anpassas efter konsumenters behov. Hänsyn tas också till den feedback som 
företagen får genom kundkontakt som kundundersökningar och email. När förändringarna på 
förpackningarna är små, istället för att en helt ny design skapas behålls igenkännings-
faktorerna. 

Kommunikationen är enkel 
Enkla färger med jämnt fyllda fält är något som återfinns hos samtliga mejeriers 
mjölkförpackningar, även om färgerna varierar. Även illustrationer och grafik är enkel och 
har ett handritat uttryck. Detta kan bero på att mer detaljer hade inneburit en dyrare 
tryckkostnad. 
 

Det geografiska ursprunget påverkar färgkodningen 
De olika färgkodningar för mjölkens fetthalt som finns inom de olika mejeriföretagen är svåra 
att standardisera, vilket skapar problem om mejerierna lanserar sina produkter i en annan 
region. Anledningen till detta är att mejeriernas respektive konsumenter lärt sig vad färgerna 
betyder. 
 
Varumärkesprofilering framför konsumentdesign 
Den visuella kommunikationen på förpackningen förmedlar, som nämnt ovan, 
mejeriföretagens värdeord. Dess utformning grundar sig helt i det företaget vill förmedla. 
Konsumenterna har ingen direkt påverkan på den visuella kommunikationen förrän i 
slutskedet när företaget redan tagit fram ett utkast utifrån sin profil. Lokala konsumenter får 
då bidra med sina åsikter och företaget justerar den visuella kommunikationen efter 
feedbacken.  
 
Konsumenterna finns i åtanke 
Mejerierna berättar att även om konsumenterna inte ursprungligen bestämmer vad den 
visuella kommunikationen ska bestå av finns de i åtanke. Detta då mejerierna är fullt 
medvetna om konsumenternas betydelse för produktens eventuella framgång. Att 
mjölkförpackningarna är gjorda av vätskekartong och att takåsförpackningarna har skruvkork 
är exempel på två designval som baserats på konsumenternas ståndpunkt. Ett annat exempel 
är att mejeriföretagen i regel försöker sätta evolution framför revolution i sin utveckling av 
den visuella kommunikationen. Detta för att undvika att inte bli igenkända eller förlora 
konsumenternas uppfattning om varumärket. 
 

6.2 Diskussion 

Det är tre huvudsakliga delar inblandade i den visuella kommunikationen; Företaget som 
kommunicerar, varumärket och produkten som kommuniceras samt konsumenten som det 
kommuniceras till. Var och en är uppvuxen i en kultur och har, efter att formats av sin 
omgivning, utvecklat sin egen personlighet.  
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De geografiska variationer som noterats i den visuella kommunikationen på mejeriföretagens 
mjölkförpackningar för deras marknader kan bero på att:   
 

• Utformningen är anpassad efter de lokala konsumenternas åsikter.  
• Varumärket är från samma geografiska plats som sina lokala konsumenter och har 

därför skapats ur liknande kultur.  
• Företaget arbetar för att kopplas till regionen och därför tillämpar attribut som 

symboliseras till platsen. 
 
Det är med andra ord svårt att veta vad som är dialektalt och vad som är skapat efter 
varumärkets identitet. Samtliga mejerier berättar att de använt sig av fokusgrupper och 
konsumentundersökningar då de tagit fram den visuella kommunikationen på 
förpackningarna. Detta för att anpassa det företaget tagit för de lokala konsumenterna. 
Personernas individuella åsikter har inverkan i sådana undersökningar och resultatet skapas 
efter de utvalda respondenternas tycke och smak. Även där är det svårt att veta vad som är 
dialektalt och vad som är grundat efter de enskilda individernas behag.  
 

Denna studies syfte var att undersöka lokala konsumenters påverkan på mejeriföretagens 
arbete med den visuella kommunikationen på mjölkförpackningar i Sverige. Vad studien 
slutligen visat är att de lokala konsumenterna påverkar hur den visuella kommunikationen ser 
ut på mjölkförpackningarna i Sverige, men att det i grunden handlar om varumärkets 
profilering. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Under studiens gång har flera intressanta sidospår uppkommit. Nedan följer därför ett par 
rekommendationer för fortsatta studier inom närliggande ämnesområden.  
 

• Att undersöka hur mjölkförpackningarna ser ut i butikshyllan hade (som nämns i 3.3) blivit 
för omfattande för denna studie och rekommenderas därför som ett fortsatt studieområde. 
 

• Att utforska andra kommunikationsmöjligheter med förpackningen, exempelvis 
annonsförsäljning på förpackningens sidor (som nämns på Mediamjölks hemsida). 
 

• En studie av varumärkets betydelse då handelns egna mjölkvarumärken tar marknadsandelar 
och är mejeriernas största konkurrenter. 
 

• Genom att studera flera förpackningar inom samma produktkategori från samma region kan 
tydligare mönster framkomma. Detta innebär att de visuella element som är 
varumärkestypiska och de som är del av en visuell dialekt tydligare kan urskiljas. 
 

• Företagens marknadsföring i sociala medier och dess anpassning till den lokala marknaden 
är ytterligare ett ämne som skulle kunna undersökas vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågeguide 

 

Varumärke 
 
Vilka värdeord arbetar ni utifrån? 

 
Vart i Sverige kan man köpa er mjölk och hur kommer det sig att ni valt just den marknaden? 

 
Vilket/vilka kriterer är er uppfattning att de svenska kunderna väljer mjölk efter?  
Pris, utseende, varumärke, ursprung 

 
Hur lojala upplever ni att de svenska kunderna är till varumärket?  
 
Det vill säga om kunden inte hittar den förpackning som den brukar köpa, väljer den då 
exempelvis en annan förpackningsstorlek från samma varumärke eller byter de?  
 
Tror ni att det är möjligt att sälja till ett högre pris om det är ett känt varumärke? 

 
Till vilken grad påverkas försäljningspriset av saker som den grafiska designen på 
förpackningen och varumärket? 

 
Upplever ni att konsumenterna anser att varumärket säger något om mjölkens kvalitet?   
 
Vad upplever du är er största utmaning med varumärkeskommunikationen? 

 
 

Positionering 
 

Hur skulle ni beskriva er positionering på marknaden jämfört med konkurrenterna? 

 
Vad gör ni för att differentiera er från andra mjölkvarumärken på marknaden via 
förpackningen? 

 
Vilka är era största konkurrenter? 

 
På vilket sätt “håller ni koll” på era konkurrenter? 

 
Hur mycket påverkar konkurrenternas mjölkförpackningar hur era mjölkförpackningar ser ut? 

 
 
Konsumenterna - Målgruppen 
 

Hur definierar ni er målgrupp? 

 



 2 

Hur arbetar ni för att ha koll på konsumenterna och deras behov? Hur ofta uppdateras denna 
information? 

 
Ser ni en tydlig skillnad på vad olika segment gillar? Exv olika kön, civilstatus, ålder? 
Barnvänligt? 

 
Har ni undersökt skillnader mellan svenska konsumenter och de med utländsk bakgrund? 

 
Använder ni några metoder för att ta fram och utvärdera era produktförpackningar? Om, 
vilka? Exv eyetracking 
 

 

Visuell kommunikation 
 

Hur har processen för att ta fram era förpackningar sett ut? 

 

Har förpackningen förändrats under åren? Om, hur har den förändrats och vad ligger bakom 
förändringarna? 

 
Vilket material består era förpackningar av och varför har ni valt det materialet? 

 
Vad är er tanke bakom den visuella kommunikationen på era mjölkförpackningar? 

Färgval? Typografi? Grafiska element? Bildtyper? 

 
Hur kommer det sig att ni valt den färgkodning ni har för lättmjölk, mellanmjölk och 
standardmjölk? 

 
Hur tänkte ni kring utformningen av att linjerna på era förpackningar kommunicerar mjölkens 
fetthalt? Tror ni det är något som kunderna är medvetna om? 

 
På vilket sätt är förpackningen anpassad för kunderna på er marknad? 

 
Om man tar bort logotypen från er förpackning, vad kännetecknar då att den kommer från er? 

 
Vad har ni för uppfattning att konsumenterna anser kommunicerar kvalitet på en 
mjölkförpackning? 

 
Vad är ert främsta mål med förpackningen? 
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Bilaga 2: Specialförpackningar 

 
Detta är hur Gefleortens mjölkförpackningar ser ut för marknaden i Dalarna: 

 

 
 
Detta är hur Arlas förpackning såg ut för marknaden i södra Norrland under en period: 

 


