
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--14/053--SE

Framtagning av piktogram för
användning på

livsmedelsprodukter som
innehåller nötter

Yad Emin

Victoria Nilsson

2014-06-02



LiU-ITN-TEK-G--14/053--SE

Framtagning av piktogram för
användning på

livsmedelsprodukter som
innehåller nötter

Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Yad Emin
Victoria Nilsson

Handledare Jonas  Lundberg
Examinator Tobias Trofast

Norrköping 2014-06-02



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Yad Emin, Victoria Nilsson



 
 

 

Framtagning av piktogram för 
användning på livsmedelsprodukter 
som innehåller nötter 

- En kvalitativ designfallstudie -  

 

 

Victoria Nilsson och Yad Emin 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Jonas Lundberg 

Examinator: Tobias Trofast 

Linköpings Universitet 

Institutionen för teknik och naturvetenskap 

2014-06-09 

Norrköping  



 
 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur märkning på livsmedelsförpackningar kan göras tydligare för 
personer med nötallergi. Tidigare studier visar att det finns brister i dagens märkningar och att 
detta i sin tur skapar problem. Därför har denna studie som avsikt att ta reda på hur 
allergeninformation för nötallergiker kan förbättras och göras tydligare. Detta tillämpas 
genom att studiens forskare tar fram ett designförslag som ska komplettera obligatorisk 
märkning på livsmedelsförpackningar. 
 
För att ta reda på hur detta designförslag ska utformas inleds designprocessen med en 
litteraturstudie och där en cross-case-analys genomförs. Genom denna analys hittas trender 
och mönster i tidigare studier. Därefter tillämpas en design space-analys där trenderna, olika 
designprinciper samt forskarnas egna kunskaper kombineras för att utforska olika 
designalternativ. Alternativ som i slutändan skapar en grund för en design. Studiens forskare 
skapar symboler, närmare bestämt piktogram. Eftersom jordnötsallergi och nötallergi är olika 
typer av allergier skapas två stycken piktogram. Piktogrammen, som är cirkelformade, får ett 
varnande budskap som förmedlas med hjälp av färgerna gul och svart. 
 
Piktogrammen utvärderas och testas genom att fem personliga intervjuer genomförs. 
Intervjuerna görs med personer som är allergiska mot jordnötter och/eller nötter. Forskarna 
testar piktogrammen genom att placera dem på en livsmedelsförpackning och ställer sedan 
frågor om bl.a. första intryck, färger och placering. Analysen visar att piktogram mycket väl 
kan användas som kompletterande märkning på livsmedelsförpackningar. Vidare konstateras 
det att valet av färg inverkar på den association som sändaren vill förmedla. Intervjuerna visar 
även att piktogrammen fördelaktigt kan placeras på förpackningens framsida. Studiens syfte 
har uppnåtts till viss mån, då intervjuerna visar att det ena piktogrammet behöver utvecklas 
för att tydligare kommunikation för nötallergiker ska kunna skapas. 



 
 

Abstract 

This study examines how the labeling on food packaging can be clarified for people with nut 
allergy. Previous studies have shown that there are deficiencies in current markings and it has 
created problems. Therefore, this study intends to find how allergen information for people 
with nut allergy can be improved and clarified. This is done by producing a design proposal 
which is to complement the mandatory labeling on food packaging. 
 
To find out how this design proposal should be created, the design process starts with a cross-
case analysis. By implementing the analysis trends and patterns are found in earlier studies. 
Thereafter a design space analysis is applied where the trends, various design principles as 
well as the researchers own knowledge is combined to explore different design options. These 
options ultimately create a basis for a design. The researchers create symbols, more 
particularly pictograms. Since peanut allergy and nut allergy are different types of allergies, 
two pictograms are made. The pictograms, which are circular, communicate a warning 
message which is conveyed by the use of the colors yellow and black. 
 
The researchers evaluate and test the pictograms by conducting five personal interviews. The 
interviews are carried out with people who are allergic to peanuts and/or nuts. The researchers 
test the pictograms by placing them on a food package and then specifically ask questions 
about first impressions, colors and placement. After analyzing the interviews it appears that 
the pictograms very well can be used as supplemental labeling on food packaging. It was also 
noted that choice of color affects the association the sender wants to convey. The interviews 
also show that the pictograms advantageously can be placed on the front of the package. The 
study's aim has been achieved to some extent, as the interviews show that one of the 
pictograms must be developed further so clearer communication for people with nut allergy 
can be achieved. 



 
 

Förord 

Studiens forskare riktar ett stort tack till de personer som ställde upp på intervjuerna. Tack 
vare dessa personer har det gått att utvärdera och kritisera det designförslag som tagits fram. 
Ett tack riktas även till handledare Jonas Lundberg och examinator Tobias Trofast som har 
varit till stor hjälp under arbetets gång. 
 
Victoria Nilsson & Yad Emin 

Norrköping 2014-06-09 
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Begreppssammanfattning 

 
Allergiker : Person med en eller flera allergier.  
 
Allergen: Substansen som framkallar en allergisk reaktion. 
 
Abstrahera: Förenkla och bortse från det som är oväsentligt.  
 
Förpackade livsmedel: Livsmedel som helt eller delvis har packats i en förpackning, såsom 
pasta. 
 
Märkning : Ord, namn, symboler, illustrationer osv. som t.ex. visas på livsmedlets etikett. 
 
Obligatorisk märkning : Märkningar som enligt Livsmedelsverket måste finnas på ett 
förpackat livsmedel, såsom innehållsförteckning. 
 
PDP: Står för Primary Display Panel och avser förpackningens framsida. 
 
Symbol: Ett abstrakt begrepp som ska kännas igen av mottagaren. 
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1. Inledning  

Nöt- och jordnötsallergi är två allergier som kan leda till allvarliga konsekvenser. Då 
bristande märkning på livsmedelsförpackningar har orsakat allergiska reaktioner har denna 
studie fokuserat på att ta fram ett komplement till den obligatoriska innehållsförteckningen. 
Ett komplement som ska underlätta för personer med nötallergi när de handlar livsmedel.  
 

1.1 Bakgrund 

Enligt en undersökning från Ipsos visar det sig att var tredje allergiincident som drabbar 
allergiker bl.a. beror på otillräcklig märkning på livsmedlets förpackning. (Ipsos, 2012) Då 
det finns allergier som är mycket allvarliga så ska ämnen som allmänt känt kan vara 
allergiframkallande alltid märkas på förpackningen. Detta kan t.ex. vara jordnötter, nötter och 
annat känsligt som har använts vid livsmedlets framställning. (Livsmedelsverket, 2010) Idag 
hör jordnöts- och nötallergi till några av de vanligaste allergierna i Sverige och det uppskattas 
att ungefär 15 % av den svenska befolkningen har någon typ av allergi eller överkänslighet för 
mat. (Livsmedelsverket, 2013a) 
 
Jordnöten tillhör släktet ”baljväxter” där även lupin, bönor, ärtor och linser ingår. Jordnöten är 
en ärta och ska därför inte förväxlas med samlingsnamnet ”nötter och fröer” där bl.a. mandel, 
hasselnöt, pekannöt, valnöt, cashewnöt, pistagemandel och sesamfrö hör till. 
(Livsmedelsverket, 2013b) Dessa nötter kan en jordnötsallergiker eventuellt äta, eftersom 
jordnötter och nötter inte tillhör samma släkte. Trots detta kan en person vara allergisk mot 
både jordnötter och nötter. En allergi mot jordnötter eller andra nötter och fröer framträder 
oftast när personen är ung och tenderar sällan att försvinna. Det har skett en ökning av 
jordnötsallergi under de senaste åren, där även små barn tycks drabbas. Den allergiska 
reaktionen som inträffar vid intag av allergener kan vara mycket allvarlig och även 
livshotande i vissa fall. Bland de personer som är extra känsliga kan en liten mängd jordnötter 
orsaka en reaktion. (Livsmedelsverket, 2013c) 
 
Att en allergisk reaktion uppstår beror på att försvarsprocessen i kroppen inte tar emot 
obekanta ämnen på rätt sätt. De symptom som uppstår är individuella och kan visa sig 
annorlunda. Den vanligaste reaktionen sker i magområdet i form av magont, illamående och 
diarré. Dessutom kan eksem och astma inträffa men även klåda i mun, svullnad av läppar och 
svalg. Hos de personer som är allvarligt allergiska kan reaktionen också leda till en s.k. 
anafylaktisk chock vilket är en livshotande situation som kan orsaka dödsfall om inte 
omgående läkarvård ges. (Livsmedelsverket, 2013a) 
 
Problemet kring brister i märkning på förpackningar uppmärksammades i en studie som 
genomfördes av Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm. 
Undersökningen fokuserade på läsbarheten på livsmedelsförpackningar och resultatet visade 
att många förpackningar var mycket svåra att läsa. Teckenstorlek, långa rader och dålig 
konstrast mellan text och bakgrund var några av de faktorer som påverkade läsbarheten. 
Sveriges Konsumenter nämner i sin rapport att detta är ett påtagligt problem för personer med 
allergi då det kan vara livsavgörande för allergiker att kunna se vad livsmedlet innehåller. 
(Sveriges Konsumenter, 2011) Trots detta finns det regler som ska följas av alla som handskas 
med livsmedel. Dessa regler säger att obligatorisk märkning, såsom allergeninformation, 
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måste vara lättförståelig samt ordentligt synlig; inget får alltså täckas över och vara skrivet i 
en för liten text. (Livsmedelsverket, 2010) 
 
I december 2014 träder nya EU-lagar i kraft gällande bl.a. den obligatoriska märkningen av 
livsmedel. Dessa lagar kommer att lösa problemet med för liten text på förpackningar då 
förordningen bestämmer minsta teckenstorlek. (Europarlamentets och rådets förordning nr 
1169/2011, L 304/18, 22.11.2011 s.12) Utöver detta kommer allergener att framhävas i 
innehållsförteckningen genom att det berörda ämnet skrivs med fet stil; t.ex. mjölk pulver 
eller mjölkpulver . (EU, 2013) Denna framhävning kommenterar Marianne Jarl, ombudsman 
på Astma - och allergiförbundet: 
 
Vi tycker inte om den nya lagen som säger att man ska fetmarkera allergenerna. I lagen 
betyder detta 14 st namngivna allergen som finns listade i ett annex till 
Informationsförordningen för livsmedel. 14 st är väldigt få. Det finns många fler som man 
kan bli allergisk mot. Det ger ett felaktigt intryck att feta några allergen medan andra har 
normal stil. (se bilaga 2) 
 
Enligt en studie som genomförts i Nederländerna och Grekland är den obligatoriska 
innehållsförteckningen ibland inte tillräcklig. Studien visar att nötallergiker generellt önskar 
separat allergeninformation utöver innehållsförteckningen då förteckningen i många fall inte 
är specifik nog. Separat information om allergener skulle därmed tydligare visa om produkten 
innehåller någon typ av allergen. (Voordouw, Cornelisse-Vermaat, Yiakoumaki, Theodoridis, 
Chryssochoidis & Frewer, 2009) 
 

1.2 Problemformulering 

Tidigare studier visar att det finns behov för att förtydliga allergenmärkningen på 
livsmedelsförpackningar. Dessutom pekar en studie på att nötallergiker vill se separat 
information om allergener, utöver innehållsförteckningen. Då det även visar sig att personer 
drabbats av allergiska incidenter på grund av brister i märkningen förstärks behovet av 
tydligare märkning ytterligare. Därför behövs det tas fram ett designförslag som kompletterar 
obligatorisk märkning och som tydliggör om eventuella jordnötter och nötter i livsmedel. 
 

1.3 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till makthavare inom livsmedelsbranschen som har befogenhet 
att ställa krav på märkningen av allergener på livsmedelsförpackningar. Studien riktar sig 
likaså till livsmedelsproducenterna och formgivarna för livsmedelsförpackningar eftersom 
dessa styr designen och därmed kommunikationen av förpackningar. Intresset av att skapa en 
tydligare standardisering av allergeninformation bör finnas hos alla ovan nämnda målgrupper. 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna designfallstudie är att ta fram ett designförslag på hur märkning av 
livsmedelsprodukter som innehåller nötter kan se ut. En design som ska komplettera den 
obligatoriska märkningen och som i sin tur ska skapa tydligare kommunikation för 
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nötallergiker. I denna studie benämns jordnötsallergi och nötallergi tillsammans som 
“nötallergi”.    
 
 
1.5 Frågeställningar 
 
1. Vilka trender visar tidigare studier inom livsmedelsmärkning och hur kan dessa kombineras 
med designprinciper och teorier för att kunna skapadesignförslaget?   
 
2. Vilka slutsatser kan dras utifrån de intervjuer som görs med nötallergiker i syfte att 
utvärdera designförslaget? 
 

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på nötallergi. Det designförslag som tas fram är tänkt att endast 
tillämpas på förpackade livsmedel i matbutiker som innehåller jordnötter och/eller nötter.  
 

1.7 Struktur 

Nedan redogörs kort de olika delar som fortsätter i denna studie. 
 
Metod 
Metodkapitlet är uppdelat i två delar. Kapitlet inleds med en beskrivning av de metodteorier 
som studiens forskare använt och går sedan vidare med en redogörelse för hur teorierna har 
tillämpats. Denna del kan vara intressant för vidare forskning och då andra forskare vill 
implementera en liknande metod. 
 
Teori 
Under teorikapitlet redogörs de teorier som har legat till grund för det designförslag som tas 
fram.  
 
Cross-case-analys 
I detta kapitel genomförs en cross-case-analys i syfte att ta fram väsentlig data inför 
designprocessen. Cross-case-analysen är uppgjord av tre tidigare studier som jämförs med 
varandra för att hitta trender och likheter mellan dem.  
 
Framtagning av designförslag 
Hur designprocessen har utförts framgår i kapitel 5. Kapitlet innehåller en design space-analys 
som utforskar olika designalternativ. Denna del kan vara intressant för forskare som vill 
genomföra forskning genom design och där fokus ligger på att utforska olika designalternativ.  
 
Analys 
Kapitlet inleds med en annoterad portfolio där studiens forskare kommenterar designen som 
tagits fram. Sedan analyseras de kvalitativa intervjuerna som genomförts. Genom denna 
analys går det att se om designförslaget är lyckat eller om vidare utveckling bör göras. Detta 
kapitel kan vara extra intressant för forskaren som är intresserad av att bygga vidare på 
analysen och eventuellt ta fram nya designförslag. 
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Avslutning  
Under detta kapitel förklaras studiens slutsatser. Här redogör studiens forskare om de två 
frågeställningarna samt syfte är besvarade. Dessutom resoneras det kring iakttagelser som 
gjorts under arbetets gång. Vidare redogörs rekommendationer för hur resultatet kan tillämpas 
i verkligenheten och även förslag på fortsatta studier. Detta kapitel kan vara intressant för 
studiens målgrupp; makthavare inom livsmedelsbranschen samt producenter av förpackade 
livsmedel. Kapitlet är även intressant för forskaren som vill utforska liknande problem och 
frågeställningar. 
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2. Metod 

I kapitel 2 definieras först de metodteorier som forskarna har använt sig av. Sedan beskrivs 
det hur teorierna har tillämpats i studien. 
 

2.1 Ansats 

Denna studie är grundad i en kvalitativ ansats. En kvalitativ forskningsmetod fokuserar på ord 
snarare än på siffror som i en kvantitativ metod. (Bryman, 2011, s.40-41) Forskarens fokus i 
en kvalitativ studie är att undersöka människors åsikter kring ett visst problem eller ämne 
(Patel och Davidson, 2011, s.82) Den kvantitativa forskningsmetoden, å andra sidan, testar 
teorier och koncentreras kring kvantitet och objektivitet. (Bryman, 2011, s.40-41). 
 
Under hela den kvalitativa forskningsprocessen bevaras ett fokus på att lära sig människors 
insikt kring problemet. Det är forskaren själv som samlar in den data som behövs för att 
kunna svara på studiens syfte. Insamlingsmetoderna är ofta av olika slag, såsom intervjuer och 
granskning av dokument. När datan sedan är tillräcklig analyseras den och organiseras in i 
olika kategorier. (Creswell, 2014, s. 185-186) 
 
Mer specifikt tillämpas en kvalitativ fallstudie. Detta innebär att forskaren gör en djupgående 
analys av ett enda fall. (Bryman, 2008, s.73) Fallet kan t.ex. vara en aktivitet eller en eller 
flera individer. Fallstudiens karaktär medför att forskaren samlar in data över en bestämd 
tidsperiod. (Creswell, 2014, s.14) 

2.1.2 Litteraturstudier 

En litteraturstudie görs i syfte att inte behöva uppfinna hjulet igen. Forskaren tittar då på vad 
som redan undersökts inom det specifika ämnet och vilka kunskaper som finns att hämta. I en 
litteraturstudie granskas även vilka termer och teorier som är av relevans för studiens 
problem. (Bryman, 2008, s. 97-98) 

2.1.3 Cross-case-analys 

Som en del av litteraturstudien genomfördes en cross-case-analys.  
 
En cross-case-analys är till att börja med en single-case-analys. Detta innebär att enskilda fall 
studeras noggrant för att få en bra förståelse av dess innehåll. Därefter sker en fullständig 
cross-case-analys. Vid en sådan analys grupperas och jämförs single-case-analyserna med 
varandra. Genom att tillämpa en cross-case-analys kan trender och beteendemönster hittas 
mellan de enskilda fallen. 
 
Det finns två tillvägagångssätt för att göra en sådan analys. Antingen tillämpas ett deduktivt 
resonemang eller ett induktivt resonemang. Vid deduktivt resonemang finns en bestämd teori 
som forskaren utgår från. För att fastställa om teorin stämmer samlas data in som sedan 
jämförs med teorin för att hitta eventuella samband. Induktivt resonemang skiljer sig i det 
avseende att studien inte har en bestämd hypotes eller princip. Det induktiva resonemanget ter 
sig annorlunda då mönster och trender istället skapas utifrån den insamlade datan. (Goodwin, 
2009, s. 208) 
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2.1.4 Design space-analys 

För att ta fram en design samt förklara varför en specifik design har valts kan en design space-
analys utföras. I en design space-analys skapas en QOC – uppställning, (Question, Option and 
Criteria) likt vad som visas i fig. 1. Question utgör problemet och den fråga som finns kring 
designen, Option utgör de designalternativ som finns för att lösa denna fråga och Criteria 
utgör de kriterier som designen ska uppfylla. Dessa kriterier ställs sedan mot alternativen för 
att på så sätt se vilket alternativ som blir ett svar på frågan. (MacLean, Bellotti & Shum, 
1993) För att kunna göra detta går det att använda två olika typer av linjer; linjen kan antingen 
utformas helt ifyllt eller streckat. Den ifyllda linjen betyder att sambandet mellan Option och 
Criteria anses vara positivt; alternativet uppfyller därmed kriteriet. En streckad linje används 
å andra sidan då sambandet anses vara negativt och alternativet inte uppfyller kriteriet 
tillräckligt mycket. (MacLean et al. 1993) 
 

 
Figur 1 En QOC-uppställnings uppbyggnad 

 

2.1.5 Annoterad portfolio 

Annoterad portfolio är en metod inom forskning genom design (eng. research through 
design). Begreppet kan enkelt förklaras som en kommenterad portfolio. Detta för att, när en 
eller flera designalternativ har valts, så kommenterar formgivaren varför alternativet är ”bra 
design”. Förklaringen ska dra uppmärksamhet till viktiga detaljer som eventuellt kan förbises 
av betraktaren. Tack vare denna förklaring kan formgivaren förklara sitt synsätt på vad som 
gör bra design. (Gaver, 2012) Genom att använda denna metod kan designen uppnå design 
rationale (MacLean et al. 1993), som innebär att designresultatet kan förklaras och motiveras 
(Fischer, Lemke, McCall, Morch, 1991). En annoterad portfolio är därför en passande metod 
för designers. (Gaver, 2012) 
 
Det spelar ingen större roll hur formgivaren presenterar sin teori i en annoterad portfolio. Det 
beror helt på designens syfte samt vilken den tilltänkta målgruppen är. Det väsentliga är att 
beskriva designens egenskaper och hur detta i sin tur föreslår ett svar på formgivarens 
designteori. (Gaver, 2012) 

2.1.6 Intervjuer 

Bryman (2008) förmodar att intervjuer är den mest tillämpade metoden i kvalitativ forskning. 
(Bryman, 2008, s.413) En kvalitativ intervju har som mål att upptäcka och identifiera 
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egenskaper hos något eller någon. Det kan t.ex. innebära att undersöka människors tolkning 
och åsikter kring ett problem. (Patel och Davidson, 2011, s.82) 
 
Enligt Patel och Davidson (2011) kan personen som ska bli intervjuad behöva motiveras. 
Detta för att deltagandet inte alltid är självklart. För att motivera respondenten ska studiens 
syfte förklaras så att respondenten förstår hur medverkandet kan vara till nytta för denne. 
Dessutom är det viktigt att deltagaren upplever att svaren värderas av forskaren, därav bör 
forskaren tänka på sitt kroppsspråk. (Patel och Davidson, 2011, s.74-75) Forskaren bör tillåta 
att intervjun rör sig åt olika håll. Detta för att det ger insikt om vad respondenten anser vara 
betydelsefullt. Kvalitativa intervjuer är därför flexibla och rättar sig efter de svar som ges, 
men samtidigt tillåts forskaren få ingående och detaljrika svar. (Bryman, 2008, s. 413) 
 
Strukturering är en term som används för att bestämma vilken typ av intervju som ska utföras. 
Termen innebär att intervjurespondenten begränsas i mån av svar beroende på om frågorna är 
strukturerade eller ostrukturerade. I en strukturerad intervju begränsas respondentens svar så 
att det endast går att svara på ett visst sätt. Men i en ostrukturerad intervju är 
svarsmöjligheterna stora och ger därför möjlighet för mer öppna och personliga svar. (Patel 
och Davidson, 2011, s.75-77).  
 
Det finns även semistrukturerade intervjuer, vilket är en blandning av strukturerad och 
ostrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju utformar forskaren en samling frågor 
som berör olika ämnesområden, vilket kallas för intervjuguide. Det är områden som forskaren 
vill ta upp under intervjun. Frågornas formulering kan vara generella och det kan även ställas 
följdfrågor under intervjun. (Bryman, 2008, s. 415) Då frågorna är av den öppna typen 
begränsas inte respondenten i mån av svar, utan det finns möjlighet att svara fritt och efter 
personliga upplevelser. (Patel och Davidson, 2008, s. 81-82) Den kvalitativa intervjuns 
utformning kräver att forskaren reflekterar över vad som är viktigt att ta reda på. En viktig 
aspekt att ta hänsyn till är att frågorna ska grunda sig i intervjurespondentens perspektiv, men 
också att de utgår från det forskaren anser är intressant. (Bryman, 2008, s.419) 
 
Bryman (2008) föreslår följande när en intervjuguide ska tas fram: 
 

 Använd ett enkelt och förståeligt språk som passar respondenterna. 
 De teman som ska tas upp bör ha en någorlunda bestämd ordning, därav följer 

frågorna logiskt varandra. Frågornas ordning kan dock behöva ändras under intervjun. 
 Ta med frågor som är relevanta för studiens frågeställningar. 
 Bakgrundsfakta, såsom namn och ålder samt hur länge personen tillhört en viss grupp 

eller del av samhället osv. bör antecknas. (Bryman, 2008, s.419) 
 
Efter intervjun ska forskaren anteckna hur intervjun gick, t.ex. om respondenten var nervös, 
villig att samarbeta etc. Den plats där intervjun genomfördes ska även antecknas samt hur 
miljön på denna plats var. (Bryman, 2008, s.422) 

2.1.7 Urval av respondenter 

Forskare som använder en kvalitativ forskningsmetod tillämpar oftast ett så kallat målstyrt 
urval när det kommer till valet av intervjurespondenter. (Bryman, 2008, s.350) Detta innebär 
att forskaren väljer deltagare med ett strategiskt angrepp för att kunna se till att de är är 
relevanta för studiens frågeställningar. Angreppssättet är ett icke-sannolikhetsurval, vilket 
betyder att respondenterna inte väljs slumpartat. (Bryman, 2008, s. 392) 
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Icke-sannolikhetsurval är ett begrepp som inkluderar olika former av urval. Bryman (2008) 
nämner 3 typer: bekvämlighetsurval, kvoturval och snöbollsurval. Det första, 
bekvämlighetsurvalet, är en princip som innebär att forskaren väljer personer som för tillfället 
finns till hands. Det andra, kvoturvalet, är en metod som går ut på att forskaren gör ett 
stickprov som i sin tur ska avspegla fördelningen i en viss grupp, såsom ålder, kön eller etnisk 
bakgrund. Det sista, snöbollsurvalet, betyder att forskaren söker upp ett antal personer och 
använder sedan dessa för att få tag på fler deltagare. (Bryman, 2008, s.195-196) 
 
Det beror på studiens syfte hur många respondenter som bör intervjuas i en kvalitativ studie. 
Med andra ord ska forskaren intervjua så många personer som det krävs för att kunna besvara 
syftet. Den forskningstid som finns att disponera är också en faktor som påverkar antalet. 
Kvale och Brinkmann (2009) poängterar risken med ett stort antal respondenter. Detta kan 
medföra att för mycket material samlas in och forskaren kan därmed inte analysera detta 
tillräckligt. Att istället genomföra för få intervjuer medför risken att utelämna delar av ett 
problemområde. Dessutom blir studiens resultat svårare att generalisera. (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s.129-130) Dock poängterar Trost (2010) att forskaren bör hålla sig till ett 
mindre antal respondenter för att på så sätt kunna se betydelsefulla detaljer i likheter och 
skillnader. Därav rekommenderar Trost (2010) att 4-8 intervjuer bör genomföras i en 
kvalitativ studie. (Trost, 2010, s.143) 

2.1.8 Etik 

En forskare har ett par grundläggande etiska punkter att följa när det kommer till att använda 
personer i sin forskning. Dessa berör integritet, frivillighet, sekretess och anonymitet. Bryman 
(2008) nämner några av de riktlinjer som gäller för forskning i Sverige: 
 

 Informera - De personer som deltar ska informeras om studiens syfte och även veta 
att deltagandet är självmant. Personerna ska också få ta del av vilka moment som 
kommer att ske i undersökningen. 

 Sekretess - Personuppgifter ska hanteras med största tänkbara konfidentialitet. 
(Fiktiva och påhittade namn är en metod som många gånger används) 

 Nyttjande - Uppgifterna som samlas in om en person får enbart nyttjas i forskningens 
syfte. (Bryman, 2008, s. 131-133) 

2.1.9 Analys av intervjuer  

Creswell (2014) föreslår att det första steget i en kvalitativ dataanalys bör vara att transkribera 
intervjuerna, överskåda insamlat material och sortera in datan i olika typer. Då kvalitativ 
forskningsdata tenderar att bli innehållsrik och kompakt, kan inte all insamlad data alltid 
användas i studien. (Creswell, 2014, s. 195-197)  
 
Efter att det första steget är avklarat sker en kodningsfas där datan organiseras in i kategorier. 
Kategorierna formas utefter vad som anses vara de största upptäckterna och de används ofta 
som rubriker i studiens analys. Kategorierna kan vara olika till antal, ungefär 5-7 stycken 
passar bra och dessa framträder oftast under själva dataanalysen. Följande steg är att uttrycka 
upptäckterna inom dessa kategorier. Det kan göras genom att olika individers perspektiv 
uttrycks och användning av citat från intervjurespondenterna. (Creswell, 2014, s. 197-200)  
 
Sedan följer det sista steget i en kvalitativ dataanalys. Detta innebär att forskaren tolkar datan 
och ställer frågan: “Vilka var lärdomarna?”. Lärdomarna kan vara forskarens egna tolkningar, 
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men lärdomarna kan även genereras ur en jämförelse av datan med det som funnits i litteratur 
eller teorier. I och med detta kan forskarens iakttagelser antingen bekräfta eller dementera vad 
som funnits tidigare och som i sin tur kan föreslå nya forskningsfrågor; frågor som 
framkommit ur dataanalysen och frågor som forskaren inte räknat med tidigare. (Creswell, 
2014, s. 200) 
 

2.2 Metodtillämpning 

I 2.2 beskrivs hur ovan nämnda metodteorier har tillämpats i denna studie.  

2.2.1 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa metodansatsen ansågs vara lämplig då studiens syfte var att ta fram ett 
designförslag som skulle utvärderas av en grupp människor. Studiens forskare var 
intresserade av att ta reda på hur designförslaget bedömdes av dess tilltänkta målgrupp: 
nötallergiker. Därav valdes den kvalitativa ansatsen. Begreppet fallstudie passar studien då 
den genomförts under en bestämd tidsperiod och endast fokuserat på ett fall.  
 
Ansatsen har tillämpats genom att forskarna själva har samlat in det material som krävts för 
att kunna svara på studiens syfte. Olika metoder har tillämpats för att kunna göra detta. I 
studiens första period undersöktes och analyserades tidigare studier, teorier och andra 
dokument. Därefter gick studien in i en designfas och sedan genomfördes personliga 
intervjuer. Under hela forskningsprocessen har fokus bibehållits på vad nötallergiker vill se 
för typ av märkning på förpackningar samt hur detta kan tillämpas. 

2.2.2 Litteratur och dokument 

Studiens första steg innebar att studera nötallergi och ta reda vad som redan forskats kring 
problemet. Forskarna har använt Livsmedelsverkets hemsida i stor utsträckning för att studera 
allergierna och deras innebörd. För att generera relevanta tidigare studier formulerades ett 
antal sökord utifrån studiens syfte och problem. Sökorden, som bl.a. var “nut allergy 
labelling”, “allergen labelling” och “food labelling restrictions”, användes som sökningar i 
Linköpings universitets databaser. Databaserna ansågs av forskarna vara av bra kvalité och 
användes därför som första sökverktyg innan andra verktyg, såsom Google, tillämpades. 
Sökresultaten i universitetets databaser resulterade i ett antal artiklar som främst har använts i 
cross-case-analysen. 
 
Samtidigt som tidigare studier granskades så undersöktes det även vilka designprinciper som 
var av relevans för studiens syfte. Utifrån cross-case-analysen samt forskarnas egna 
kunskaper genererades ett antal designprinciper. Principer som behövde definieras och 
undersökas närmare. Till detta användes främst Packaging Design: Successful Product 
Branding from Concept to Shelf skriven av Klimchuk och Krasovec (2006). Denna bok valdes 
då den tidigare var känd av studiens forskare och bedömdes vara av god kvalité och relevans 
då boken berör design på förpackningar. Dessutom har rekommenderad litteratur från 
forskarnas utbildning använts då dessa ansågs vara lämpliga för forskningen.  
 
Följande steg var att skapa det designförslag som senare skulle utvärderas. För att skapa 
designen användes metoden design space-analys. Teorin kring denna metod hittades i artikeln 
Computers, Communication and Usability: Design issues, research and methods for 
integrated services skriven av MacLean, Bellotti och Shum (1993). Artikeln valdes p.g.a. att 
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metoden beskrevs grundligt och för att den hade ett begripligt språk som gick att översätta 
obehindrat. För att analysera designförslaget samt beskriva dess detaljer tillämpades en metod 
kallad annoterad portfolio. Metoden beskrevs i artikeln What should we expect from research 
through design? skriven av Gaver (2012) och valdes för att artikelns författare likaså var 
metodens upphovsman. 
 
För att analysera den insamlade intervjudatan användes en modell som funnits i Research 
Design av Creswell (2014). Denna bok har använts flitigt i studien och valdes p.g.a. tidigare 
erfarenheter. 

2.2.3 Cross-case-analys 

Innan designprocessen kunde påbörjas så undersöktes först tidigare studier kring studiens 
problem. Som en del av litteraturstudien analyserades tre artiklar, även kallat fall. Forskarna 
tillämpade ett induktivt resonemang (se 2.1.3), dvs. att ingen bestämd hypotes fanns att utgå 
ifrån. Resonemanget innebar att mönster och trender mellan fallen hittades, efter att de 
granskats enskilt. 
 
Som tidigare nämnt i 2.2.2 användes ett antal sökord för att hitta tidigare studier. Forskarnas 
mål var att samtliga fall skulle beröra problemet.  Målet nåddes nästintill då 2 fall behandlade 
detta. Det tredje fallet berörde ett likartat ämne; det var en studie om ett färgkodningssystem 
som visade näringsinnehåll på förpackade livsmedel. Detta fall valdes då forskarna ansåg att 
det inte fanns fler fall att hitta inom studiens problem som höll god kvalité. 
 
De fall som slutligen valdes lästes ytligt en och en. Efter detta fann forskarna att fallen var 
tillräckligt bra för att granskas och analyseras ytterligare. Därför sammanfattades de sedan 
kortfattat. Sedan listades det som ansågs var övergripande för fallet och det som bedömdes 
vara av relevans för forskarnas kommande designprocess. Därmed var single-case-analyserna 
färdiga.  
 
Sedan jämfördes de tre fallen med varandra för att finna likheter och mönster. Forskarna 
genererade en lista på trender, där trender ansågs vara sådant som funnits i majoriteten av 
fallen. En fullständig cross-case-analys var nu gjord. 

2.2.4 Design space-analys 

När cross-case-analysen var färdigställd och designprinciperna definierats kunde 
designprocessen påbörjas. En så kallad design space-analys tillämpades som hjälpte till att 
utforska olika designalternativ. Forskarna skapade, likt vad litteraturen säger, en så kallad 
QOC-uppställning (se 2.1.4 samt fig.1). Sammanlagt utformades det 6 stycken uppställningar, 
vilka byggde på varandra. 
 
Uppställningens Question var det problem som fanns kring designen; frågan som behövde 
lösas för att kunna gå vidare. De Options som valdes byggde på den fråga som ställts och blev 
därav de designalternativ som fanns tillgängliga för att kunna lösa problemet. Kriterier 
(Criteria) baserades på sådant som forskarna ansåg att designen skulle uppfylla. Kriterierna 
formades utefter de cross-case-analysen, olika designprinciper och teorier. Utöver det 
formades kriterier utefter sådant som forskarna själva ansåg var av värde. De designalternativ 
som valdes ställdes sedan mot kriterierna för att kunna se vilket alternativ som löste frågan.  
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QOC-uppställningarnas Question formulerades utefter vad den som resulterats i den tidigare 
uppställningen. Det föll naturligt att samtliga Options blev två till antalet då det baserades på 
vad som stod i litteraturen eller cross-case-analysen. Om designalternativet uppfyllde kriteriet 
(Criteria) eller ej baserades på forskarnas egna tolkningar. 
 
Till exempel: Den första QOC-uppställningen baserades på vad som funnits i cross-case-
analysen samt studiens syfte och fick därför frågan: “Hur går det visa att ett livsmedel 
innehåller nöt?”. Cross-case-analysen visade att det fanns två svar på frågan och därav valdes 
dessa som Options; “symbol” och “textruta med allergiråd”. Kriterierna genererades, som 
ovan nämnt, ur designprinciper, trender som funnits i cross-case-analysen och forskarnas egna 
preferenser. Kriterierna blev därför: “tar inte stor plats” och “snabb att uppfatta”. När frågan 
sedan fått sitt svar kunde forskarna gå vidare med fler uppställningar som utfördes likt detta 
exempel. 
 
Designprocessen innehåller även inslag av viss teori. Det var något som krävdes för att nästa 
uppställning skulle kunna utföras. Teori i design space-analysen ansågs vara bra då läsaren 
behöver förstå forskarnas resonemang i den uppställning som följer och ger därav en tydlig 
struktur. Att teori hamnade i detta kapitel var något som även forskarnas handledare bedömde 
var ett bra upplägg. 

2.2.5 Annoterad portfolio 

Efter att referensdesignen skapats så förklarades den ytterligare utefter metoden annoterad 
portfolio. Tack vare denna metod kunde studiens forskare beskriva det som inte kunde tas 
fram i en QOC-uppställning, samt andra detaljer som ansågs behöva framhävas. 
 
För att förklara varför designförslaget är “bra design” beskrevs piktogrammens detaljer i 
koppling till sådant som tidigare i studier visat samt olika designprinciper. Detta gjordes 
genom att forskarna studerade piktogrammens delar och utifrån detta formulerade korta 
förklaringar till varför delarna ser ut som de gör. Det som framhävdes var bl.a. detaljer i 
motiven, placering, färg och form. Med hjälp av denna metod kunde valet av färg och de 
illustrerade motiven förklaras eftersom dessa inte togs fram ur en QOC-uppställning. 
Forskarna ansåg att det inte var relevant att göra en QOC-uppställning för färg då det tydligt 
framgick i teorin att färgen gul används i varnande syfte (som är piktogrammens budskap). 
Vidare ansågs en QOC-uppställning för motiven vara problematisk då det inte fanns några 
bestämda alternativ att utgå från. 

2.2.6 Intervjuer 

Designförslaget som togs fram utvärderades av fem personer med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuernas syfte var att testa hur designen tolkades, varför det var på detta vis 
samt att samla in eventuella förbättringsförslag. 
 
I enlighet med Bryman (2014) skapades en intervjuguide (se bilaga 1) för att få ut så mycket 
som möjligt av intervjuerna. Intervjuguiden innehöll frågor som utformats med hjälp av olika 
teman. Teman som studiens forskare ansåg vara av relevans för att kunna utvärdera 
designförslaget och svara på frågeställningarna. För att motivera intervjurespondenten 
innehöll guiden en inledande förklaring till varför studien görs samt ett tack till respondentens 
deltagande. Sedan förklarades det hur intervjun skulle gå till och vilka moment som ingick. 
Därefter påbörjades intervjun med frågor om personens bakgrund, såsom ålder, allergityp och 
hur länge personen varit allergisk. 
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Efter att de inledande frågorna ställts utfördes ett mindre test. Respondenterna fick titta på tre 
stycken livsmedelsförpackningar och ombads att berätta om de kunde äta produkten eller inte. 
De första två förpackningarna var enbart i uppvärmningssyfte och hade egentligen inget med 
studien att göra. Detta togs inte med i studien. Det var den tredje och sista förpackningen som 
forskarna observerade allra mest. Det var på denna förpackning som designförslaget klistrats 
fast på (se fig. 7 och fig. 8). Det observerades hur respondenterna reagerade på piktogrammen 
och om de överhuvudtaget uppmärksammade dem vid första anblick av förpackningen. 
 
Sedan fortsatte intervjun med frågor som specifikt gällde designförslaget. Respondenterna 
fick då titta närmare på piktogrammen. Frågorna var av det öppna slaget och gav 
respondenten utrymme för att tänka efter och presentera sin egen tolkning. Det var endast en 
fråga som var ledande, men den användes aldrig i studien.   
 
Samtliga frågor innehöll ett språk som passade respondenterna och svåra begrepp undveks. 
Under vissa intervjuer ställdes följdfrågor, men alla har inte använts i studien. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Ljudinspelning användes för att underlätta 
transkribering av intervjuerna samt för att inte missa viktiga citat. Forskarna antecknade även 
under intervjuerna. Respondenten fick själv välja den platsen och tid där intervjun skulle 
utföras och kunde därmed känna sig bekvämare i situationen. 3 av 5 intervjuer genomfördes 
hemma hos respondenten, medan resten skedde på Linköpings universitets campus i 
Norrköping. Respondenterna hade kännedom av campuset och intervjun tog plats i en 
förbokad sal, vilket ansågs var viktigt eftersom respondenten inte skulle störas av andra.  
 
Forskarna observerade samtliga respondenters kroppsspråk och upplevde en god stämning 
under intervjuerna. Majoriteten av respondenterna tycktes vara lugna och gav ett intresserat 
intryck. Dock upplevdes det att 2 av 5 respondenter var nervösa samt att en av dessa 
förmedlade en oengagerad känsla. Detta har i efterhand inte påverkat studien, då forskarna 
anser att personen trots allt gav nyttiga svar. 

2.2.7 Val av deltagare 

För att hitta passande intervjurespondenter tillämpades ett målstyrt urval (se 2.1.7). De 
personer som intervjuades valdes inte slumpmässigt, då kravet var att personerna skulle ha 
någon typ av nötallergi. Utöver detta ställdes kravet att både kvinnor och män skulle 
intervjuas då forskarna tidigare upplevt att kvinnor och män t.ex. har olika syn på 
färgassociationer. Det bestämdes i ett tidigt skede att fem personer skulle intervjuas. 
Bekvämlighetsurval (se 2.1.7) användes för att hitta dessa personer. Urvalsprincipen och 
antalet respondenter valdes p.g.a. att forskarna ansåg att det var realistiskt genomförbart med 
tanke på den begränsade forskningstid som fanns att disponera. Den tillgängliga 
forskningstiden krävde även att respondenterna skulle bo i Östergötland. 
 
Via sociala medier såsom Facebook efterlystes personer med någon typ av nötallergi. 
Forskarna bad även vänner och bekanta om hjälp att hitta respondenter. Resultatet blev 3 
kvinnor i åldern 22-26 och 2 män i åldern 24 respektive 46. Vidare kontakt skedde genom e-
post och telefonsamtal. 
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2.2.8 Etik 

I enlighet med vad Bryman (2014) säger (se 2.1.8) så informerades de deltagande personerna 
om forskningens syfte. Forskarna tackade respondenten för deltagandet och förklarade att de 
skulle hållas anonyma samt att ett fiktivt namn skulle användas. Det klargjordes även vilka 
moment som ingick i intervjun och respondenten ombads att säga till om de inte förstod 
någon fråga. 
 
Innan intervjun startade bad forskarna respondenten om lov att använda ljudinspelning och 
det förklarades varför detta användes. Samtliga respondenter accepterade detta. Det 
förklarades även att ingen obehörig skulle lyssna på inspelningen och att svaren enbart skulle 
användas i studien. Efter att intervjun avslutats frågade forskarna om respondenten ville 
godkänna transkriberingen i efterhand.  

2.2.9 Analys av intervjuer 

Analysen av de intervjuer som utfördes har gjorts i enlighet med vad Creswell (2014) säger 
om kvalitativ dataanalys (se 2.1.9). 
 
Det första steget var att transkribera intervjuerna. De intervjusvar som ansågs vara av störst 
värde transkriberades och användes i studien. Detta gjordes för att forskarna i efterhand 
bedömde att vissa delar av datan var irrelevanta eller otillräckliga. De svar som ansåg vara 
mest värdefulla var de som gällde det framtagna designförslaget. Transkriberingarna gjordes 
en och en utefter de ljudupptagningar och anteckningar som tagits under intervjuerna. 
 
Nästa steg var att koda intervjudatan. Studiens forskare kodade den insamlade datan genom 
att forma sju stycken kategorier under tiden som den analyserades. Dessa kategorier var: 
“första intryck”, “budskap”, “tolkning”, “färger”, “storlek”, “placering” och 
“förbättringsförslag”. Kategorierna skapades utefter intervjufrågornas utformning, då t.ex. 
frågan “Vilket intryck får du av färgerna?” genererade kategorin ”färger”. 
 
Sedan jämfördes transkriberingarna med varandra, vilket resulterade i en sammanfattning av 
varje kategori. Sammanfattningarna var ett resultat av väsentlig data; sådant som bedömdes 
vara majoritetens perspektiv eller sådant som betydligt skiljde sig från merparten. Forskarna 
valde att använda citat från intervjurespondenterna i sammanfattningarna för att ge ett 
förstärkande intryck.  
 
Studiens forskare tillämpade det sista steget av analysen genom att överskåda vad som 
resulterats i varje kategori. Sedan skapades ett antal generella och sammanfattande punkter 
kring vilka lärdomar intervjuerna gav. Det observerades även om lärdomarna stämde överens 
eller ej med tidigare studier och designprinciper. Punkterna formulerades sedan till en löpande 
text. Den insamlade datan tolkades utifrån vad intervjurespondenterna faktiskt sagt men även 
övergripande hur forskarna ansåg att intervjuerna gick. 
 

2.3 Metod- och källkritik 

Att applicera en kvalitativ forskningsmetod ansågs vara lämpligast då studien ämnade att ta 
reda på nötallergikers åsikter kring ett visst ämne. Med en kvantitativ metod hade detaljrik 
och ingående data inte kunnat samlas in under den forskningstid som fanns att disponera. 
Forskarna resonerar i efterhand kring att det eventuellt fungerat med en blandad 
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forskningsmetod och där studien inletts med en mindre enkätundersökning. Detta för att ta 
reda på hur stort behovet av en ny allergenmärkning är i Sverige. Med tanke på den 
begränsade tid som fanns till förfogande anses det dock att rätt ansats valdes.  
 
Den litteratur som har använts i studien är enligt studiens forskare pålitlig och grundlig. Detta 
för att många av böckerna har använts tidigare av forskarna, under deras utbildning i grafisk 
design och kommunikation på Linköpings universitet. De artiklar och webbsidor som använts 
har främst tillämpats i studiens cross-case-analys samt den inledande bakgrunden; artiklar och 
webbsidor som specifikt hämtats från källor inom forskningens område. Källorna har bl.a. 
hämtats från organisationer och statliga verk och ansågs därav vara tillförlitliga. T.ex. så har 
Livsmedelverkets hemsida nyttjats, då det är en välkänd organisation som arbetar med 
livsmedelsfrågor.  
 
Cross-case-analysen har varit en effektiv och lämplig metod. Metod har hjälpt forskarna att, 
på ett snabbt sätt, undersöka vad tidigare studier visat. Självklart kunde flera fall ha studerats 
för att få en djupare förståelse och eventuellt mer grund för designarbetet. Dock så anser 
forskarna att de inte kunnat finna ett större antal studier inom ämnet, då sökningsprocessen 
pågick under en längre period och där det upptäcktes att ämnet vara någorlunda outforskat. 
Kritik kan dock riktas mot att ett av de fall som analyserades inte berörde märkning av 
allergener, utan märkning av näringsinnehåll. Att undersöka detta fall kan ses som irrelevant 
eftersom studiens problem specifikt inte behandlades. Forskarna anser dock i efterhand att 
fallet givit andra infallsvinklar och berört problemet till viss del.  
 
För att kunna komma fram till ett designförslag användes en design space-analys. En metod 
som fungerat bra då olika designalternativ har ställts emot viktiga kriterier. Därmed har de 
alternativ som valts kunnat förklaras med hjälp av denna analys. Forskarna anser att metoden 
har varit ett effektivt sätt att fastställa grunden för designen. Kritik kan dock riktas mot att 
endast ett designförslag har tagits fram. Möjligtvis hade två stycken förslag kunnat tas fram. 
Dessutom kunde ytterligare en designmetod tillämpats, för att på sätt utforskat flera aspekter. 
På grund av den begränsade tid som fanns att disponera kunde endast ett designförslag skapas. 
Då studien behandlar ett något outforskat ämne skapade forskarna ett visst antal egna kriterier 
för den design de ville skapa; något som kan kritiseras. Forskarna anser dock att med den 
kunskap de själva besitter har kunnat välja relevanta kriterier p.g.a. utbildning inom grafisk 
design och kommunikation. 
 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes i syfte att utvärdera designförslaget. Studiens 
forskare har bedömt intervjuerna som den mest värdefulla delen i denna studie. Med hjälp av 
intervjuerna har en utvärdering av designen kunnat göras och därav har forskarna kunnat se 
om studiens syfte besvarats. Intervjurespondenterna var fem till antalet och samtliga personer 
hade någon typ av nötallergi. Antalet kan anses vara lågt och givetvis hade flera intervjuer 
producerat mer data. Dock har mättnad uppnåtts genom de fem intervjuerna och frågorna 
kring designen anses ha blivit besvarade. Kritik kan riktas mot att intervjuerna inte utfördes i 
den riktiga miljön, dvs. matbutiker. I och med detta gick det inte att observera hur 
piktogrammen uppfattades i dess tilltänkta miljö och hur respondenten hade agerat därefter. 
Forskningstiden var den faktor som avgjorde varför intervjuerna inte utfördes på detta vis. 
Därför fokuserades det istället på ett flertal ingående frågor om piktogrammen och dess 
innebörd.  
 
I efterhand kan forskarna även kritisera hur piktogrammen testades. Kritik kan riktas mot att 
piktogrammen testades samtidigt då de placerats bredvid varandra på förpackningen. Detta 
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kan ha påverkat resultatet, eftersom respondenterna inte analyserade dem var för sig. 
Dessutom reflekterar forskarna kring att respondenterna kan ha påverkats av de kände till att 
intervjuerna skulle beröra nötallergi. Därmed kan de haft det lättare att göra en tolkning av 
piktogrammen. Därför hade en annan metod kunnat tillämpats; där piktogrammen testats på 
personer utan nötallergi. 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Ejvegård (2009) är validitet ett begrepp som innebär att forskaren faktiskt undersöker 
det som ämnas undersökas. (Ejvegård, 2009, s.80) Validiteten, dvs. trovärdigheten är ett av 
den kvalitativa metodens största problem då forskaren måste kunna påvisa att 
forskningsresultatet är tillförlitligt. Därav ska forskaren visa att relevant data har samlats in 
för studiens problem. (Trost, 2010, s.132-133) Dessutom finns begreppet reliabilitet som 
beskriver pålitligheten hos de mätinstrument eller måttenheter som använts i studien. 
(Ejvegård, 2009, s.77) Trost (2010) förklarar vidare att detta traditionellt betyder att 
mätningen är oföränderlig, t.ex. att samtliga intervjuer genomförts på samma sätt och att 
tillfälligheter inte uppstår. Dock menar Trost (2010) att reliabilitet är en aning märkligt att tala 
om i en kvalitativ metod eftersom forskaren ska uppmärksamma de tillfälligheter som uppstår 
under en intervju. (Trost, 2010, s. 131-132)  
 
För att säkerställa studiens validitet utarbetade forskarna i ett tidigt stadium ett antal sökord 
som användes för att hitta tidigare studier. Sökord som genererades ur studiens problem. 
Dessa studier användes senare i designprocessen, vilket styrker studiens resultat. För att 
utvärdera designförslaget och därav samla in data, intervjuades personer som var relevanta för 
studiens problem. För att sedan påvisa att intervjuanalysen stämmer har intervjuerna lagts som 
bilagor i slutet av studien. Studiens trovärdighet kan även dras till att forskarna har en 
designutbildning på universitetsnivå och därför möjliggör argument utifrån tidigare lärdomar.  
 
Oberoende av Trosts (2010) ovan nämnda definition av reliabilitet så har ett antal metoder för 
att säkerställa reliabiliteten tillämpats. Detta innebär att samtliga intervjuer genomfördes på 
liknande sätt och innehöll konstant samma delar. Under vissa intervjuer uppstod tillfälligheter, 
t.ex. att följdfrågor ställdes. Vidare utfördes alla transkriberingar likadant. Detta gjordes 
genom att fastställa tillvägagångssättet mellan forskarna, dvs. att transkriberingarna 
genomfördes på ett och samma sätt. Utöver detta så har kommunikationen samordnats mellan 
forskarna genom regelbundna träffar och delade analyser. Tack vare detta har reliabiliteten 
kontrollerats. 

2.3.2 Generaliserbarhet 

Generalisering är ett begrepp som används begränsat inom kvalitativ forskningsmetod. Detta 
beror på metodens karaktär. Enligt Creswell (2014) går det inte att generalisera kvalitativ data 
eftersom en specifik grupp eller plats har studerats och därför går det inte att dra allmänna 
slutsatser utanför detta. (Creswell, 2014, s. 203-204) Vidare menar kritiker att generalisering 
är otänkbart i en kvalitativ studie, detta för att intervjuer utförs med ett mindre antal individer 
i en viss grupp. Dock skriver Bryman (2008) att “måttliga” generaliseringar går att göra, 
vilket innebär att forskaren kopplar resultatet till liknande grupper. En sådan generalisering är 
av den begränsade typen och är även något mer ansträngande än den traditionella. (Bryman, 
2008, s. 369-370) 
 
Då endast 5 intervjuer har genomförts kan en allmän generalisering inte dras. Dock kan en 
“måttlig” generalisering göras. Studien har behandlat en viss grupp, dvs. nötallergiker och 
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ämnet märkning av livsmedel. Därav anses varnande piktogram även vara möjligt för att 
informera om andra typer av allergier, såsom fisk och skaldjur. För att tillämpa detta i 
verkligheten behövs det givetvis viss modifikation. Forskarna menar att detta är utförbart 
eftersom designförslaget i grunden baserats på en analysmodell och teorier. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs först rollen av förpackningens framsida samt Livsmedelsverkets regel 
om tydlig märkning. Därefter definieras de designprinciper som använts olika 
beslutfattatanden i designprocessen.  
                       

3.1 Den primära exponeringsytan 

Den primära exponeringsytan, (eng. the primary display panel, PDP), är framsidan på en 
förpackning. På denna yta visas de viktigaste kommunikationselementen som ger uttryck för 
varumärkets identitet. Denna yta har som mål att sticka ut från mängden och fånga kundens 
intresse och ska skilja sig från konkurrenterna. PDP:n skapas med hjälp av grundläggande 
designprinciper i kombination av ett hierarkiskt system. (Klimchuk & Krasovec, 2006. s.64) 
 

3.2 Lättförståelig och ej vilseledande 

Livsmedelsverket säger att de märkningsuppgifter som finns gällande ett livsmedel ska anges 
på själva förpackningen. Det går även att ange dessa på en etikett som sätts fast på 
förpackningen. Reglerna säger att märkningen ska vara tydligt läsbar, enkel att förstå och 
oavbruten. Inget får alltså döljas eller avbrytas av t.ex. en illustration, prislapp eller någon 
annan text. (Livsmedelsverket, 2004) Det gäller även att inte vilseleda i sin märkning eller ge 
fel intryck av t.ex. tillverkningsmetod, produktens sammansättning eller karaktär. 
(Livsmedelsverket, 2010) 
 

3.3 Designprinciper  

3.3.1 Kontrast 

Kontrast är en princip som kan användas för att urskilja och framhäva olika element. Genom 
att tillämpa kontrast kan viktig information framgå tydligare. Det går därmed att skapa en 
dynamisk design med hjälp av kontrast. (Goodwin, 2009, s. 409) Färg är ett exempel på 
användning av kontrast och till följd av att använda en eller två färger med hög kontrast kan 
elementens avläsning underlättas (Goodwin, 2009, s.485). Genom en genomtänkt kontrast 
skapas en tydlig hierarki. (Goodwin, 2009, s.577) 

3.3.2 Hierarki 

Hierarki är en princip som används för att dra uppmärksamhet till specifika grafiska 
elementen. Elementen placeras utefter dess grad av betydelse, t.ex. genom placering efter 
storlek eller position. Genom att använda denna princip kan tydlig struktur på en yta skapas. 
(Klimchuk & Krasovec, 2006, s.56). 
 
Visuell hierarki används för att kontrollera hur ett budskap ska förmedlas och mottas. Om 
hierarkin inte är lätt att uppfatta kan kommunikationen upplevas som rörig och den blir även 
svårnavigerad. Hierarki används därav för att tydligt markera och skilja en nivå från en annan. 
(Lupton och Phillips, 2008, s.115) 
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3.3.3 Färger och färgassociationer 

Att använda sig av färger och samtidigt förstå innebörden av en färg är ett effektivt sätt att 
kommunicera. Färger har en inneboende association hos oss människor och har förmågan att 
framkalla en mental bild. Därför är valet av färg en viktig del av designprocessen. En specifik 
färgs association är vad som avgör hur människor tolkar ett objekt eller dess omgivning. 
Människor inom snarlika miljöer tenderar att dela generella färgassociationer, men 
levnadsvillkor och sociala åsikter påverkar reaktionen på en viss färg. (Klimchuk & Krasovec, 
2006. s.106-107) 
 
Nedan beskrivs ett urval av olika färgers innebörder:  
 
Röd: en varm färg som förknippas med solen och dess värme. Generellt symboliserar rött 
bl.a. eld, kärlek, ilska och styrka. Färgen antyder även fara eller nödläge och kan på så sätt 
locka fram rädsla. Olika nyanser av röd framkallar olika associationer; en ljus röd ton ger 
intryck av provokation och livlighet, medan en fyllig och mörk röd ton associeras till bl.a. 
allvar. 
 
Orange: liknar den röda färgens associationer. Orange förknippas ofta med värmen från solen 
men även energi, överflöd och entusiasm. 
 
Gul: är en färg som enligt många indikerar sol och värme. Gul anses vara en positiv färg och 
ger antydan av hopp, men den kan även kommunicera fara eller risk. Gul är den mest 
uppiggande färgen i hela färgspektrumet och när gul används är det den absoluta 
uppmärksamhetsfångaren. 
 
Grön: har en avslappnande inverkan och anses vara den mest bekväma färgen för ögat. Grön 
symboliserar liv, vitalitet samt lugn och används för att kommunicera natur, återvinning och 
förnyelse. Färgen antyder även på pengar och hälsa samt att en handling eller ett beslut ska 
tas, såsom att den i många kulturer betyder ”gå”. 
 
Blå: färgen blå kan även den, likt grön, ha en avslappnande påverkan. Den anses symbolisera 
lojalitet, auktoritet, sanning och visdom, men även andra representationer såsom ledsamhet. 
Blå kan dessutom användas för att ge ett intryck av självförtroende, stryka och säkerhet.  
 
Vi t: i västerländska kulturer anses den vita färgen stå för renhet. Å andra sidan, i traditionell 
kinesisk kultur, associeras vitt med sorg. Vitt kommunicerar även oskyldighet, renlighet, 
effektivitet och sanning. Eftersom vitt speglar ljus hjälper den andra färger runt om att sticka 
ut.  
 
Svart: är en färg som ger intrycket av att något är robust, pålitligt och konstant. Svart 
symboliserar även makt och styrka och i modevärlden är det en klassik och sofistikerad färg. 
Att använda sig av svart hjälper, likt vit färg, att förstärka andra färger runt om. (Klimchuk & 
Krasovec, 2006, s.108-112) 
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4 Cross-case-analys 

Som tidigare nämnt i 2.1.3 menar en cross-case-analys att jämföra olika fall för att finna 
mönster mellan dem. Innan en komplett analys kan göras så undersöks först fallen en och en, 
dvs. single-case-analys. Därefter sker en komplett cross-case-analys.  
 

4.1 Fall 1 

Front-of-pack Traffic light signpost labelling Technical Guidance (Food Standards 
Agency, 2007) 
 
Det första fallet är ett dokument som skrivits av brittiska Food Standards Agency. Deras 
uppdrag är att hjälpa människor välja nyttigare mat. Dokumentet är menat att tekniskt vägleda 
livsmedelsföretag i ett etiketteringssystem som berättar mängden socker, fett, mättat fett och 
salt i sammansatt och behandlad mat. Med hjälp av detta system ska konsumenter bättre 
kunna identifiera mat som är hälsosammare. 
 
Etiketteringssystemet går ut på att använda trafikljusens färger; grön, gul och röd. Färgerna 
används som indikatorer på hur stor mängden socker, fett, mättat fett och salt är i en 
sammansatt matprodukt. Färgen grön indikerar en låg mängd av t.ex. socker, gul är 
mellan/medium och röd är en hög mängd. Angreppssättet gällande själva designen av 
systemet är upp till den som väljer att använda det, men organisationen föreslår bl.a. följande: 
 

 Texten som står i indikatorerna bör idealiskt vara svart.  
 Systemets färger har specifikt valts för att säkerställa god kontrast mellan färg och 

text.  
 Systemet bör skalas i storleksförhållande till produktens storlek.  
 Minsta teckenstorlek bör vara 4 punkter.  
 Placeras på framsidan och i den vänstra nedersta delen och om möjligt, i harmoni med 

andra etiketter/märken. 
 

4.2 Fall 2 

Food allergic consumers’ preferences for labelling practices: a qualitative study in a real 
shopping environment (Voordouw et al. 2009) 
 
Det andra fallet fokuserar på att identifiera preferenser hos allergiska konsumenter i två olika 
länder; Grekland och Nederländerna. Studien undersöker konsumenternas informationsbehov 
och hur de föredrar att denna information ska presenteras på en förpackning, samt hur 
presentationen kan göras bättre. 
 
För att kunna svara på studiens frågor reds det främst ut hur deltagarna letar efter information 
om allergener på en förpackning, t.ex. på etiketten, men även i miljön där produkten finns 
(t.ex. hyllans information, personalens kunskap). Deltagarna får svara på ifall de kan hitta 
betydelsefull information och hur mycket tid och ansträngning detta kräver. Nedan följer ett 
urval av studiens resultat: 
 

 Ett förslag är att relevant information ramas in eller skrivs i en ruta.  



29 
 

 Innehållsförteckningen och allergeninformationen får en standardiserad och särskild 
färg. Hög kontrast på etiketter föredras, då läsbarheten förbättras. 

 Information om allergener skrivs separat och läggs t.ex. över innehållsförteckningen. 
 Separat allergeninformation medför en direkt uteslutning av produkten, dvs. visar 

informationen att produkten innehåller något skadligt läggs produkten tillbaka på 
hyllan utan att innehållsförteckningen har lästs, och därmed sparas tid och 
ansträngning. 

 Både de holländska och grekiska deltagarna ansåg att antydande symboler kan fungera 
om de används utöver annan allergenmärkning. Med andra ord, allergeninformation i 
både text och i symbol. 

 Symbolerna ansågs kunna placeras på förpackningens framsida för att på sätt skynda 
på informationssökningen.  

 

4.3 Fall 3 

How do peanut and nut-allergic consumers use information on the packaging to avoid 
allergens? (Barnett, Leftwich, Muncer, Grimshaw, Shepherd, Raats, Gowland & Lucas, 
2011)  
 
Det tredje fallet är en studie som utförts i Storbritannien för att förstå resonemanget bakom de 
val som jordnöts– och nötallergiker gör när de handlar mat.  Studien undersöker hur rollen av 
produktbaserad information bidrar till valet av mat och hur innehållsförteckning, allergiråd 
och annan information används. Det urskiljs varför och hur deltagarna är belåtna och 
självsäkra med den information som ges på förpackningen. Följande punkter sammanfattar ett 
urval av studiens resultat: 
 

 Specifika textrutor som innehåller allergiråd ansågs vara pålitliga och fungerade som 
en guide för att bedöma eventuell risk. (I Storbritannien är det vanligt att se en textruta 
med allergiråd (eng. allergy advice box) på vissa förpackningar).  

 Rutorna används till stor del i beslutsfattandet och föredras framför 
innehållsförteckningen. 

 Om denna ruta saknades ansåg vissa av deltagarna att det inte fanns något att oroa sig 
över, vilket inte stämmer. Det kan då vara hjälpsamt att göra denna ruta obligatorisk 
och att rutan är i en specifik storlek eller färg. 

 Innehållsförteckningen används generellt för att klara upp eventuella tveksamheter, 
men många fann förteckningen svårare att läsa än allergirådsrutan. 

 Andra möjligheter som föreslogs var att visa en varningssymbol som antyder att 
allergikern bör titta efter ytterligare information på förpackningen.  

4.4 Cross-case-sammanställning 

Utifrån ovan nämnda fall har gemensamma nämnare och trender sammanställts: 
 

 Textruta med allergiråd 
 Allergensymboler 
 Hög kontrast mellan text och bakgrund 
 Allergensymboler för snabb avläsning  
 Placering på förpackningens framsida 
 Information om allergener som kompletterar innehållsförteckningen 
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5 Framtagning av designförslag 

I detta kapitel tillämpas den utforskande designmetoden design space-analys (se 2.1.4) 
Genom att tillämpa denna metod kan en grund för ett designförslag tas fram. Kapitlet 
innehåller 6 stycken QOC-uppställningar och det finns även inslag av teori. 
 

5.1 Utforskande designmetod 

5.1.1 Design: Hur går det visa att ett livsmedel innehåller nöt? 

Den första QOC-uppställningen reder ut hur forskarna ska påbörja sin design. Därav blir 
Question en övergripande fråga, eller ett problem, som behöver besvaras för att kunna gå 
vidare. Options, dvs. de alternativ som finns för att lösa problemet väljs med hjälp av det som 
funnits i cross-case-analysen. Enligt analysen framgår det att nötallergiker vill se 
allergensymboler eller en specifik textruta med allergiråd som förtydligar informationen (se 
4.4). Kriteriet “tar inte stor plats” anses vara viktigt då designalternativet inte bör ta upp för 
stor yta på förpackningen. “Snabb att uppfatta” grundar sig i studiens syfte då designförslaget 
ska skapa tydligare kommunikation. Forskarna anser att om designförslaget är tydligt så går 
det fort att uppfatta. 
 

 
 
 
Ovanstående uppställning visar att symboler är det alternativet som ska användas. Enligt 
forskarna är alternativet lämpligast då det uppfyller alla de krav som ställts. Symbol uppfyller 
kriteriet “tar inte inte för stor plats” eftersom en symbol går att skapa i en mindre storlek än 
vad en ruta med text går att göra. Detta för att text måste vara i en viss storlek för att kunna 
läsas. Däremot kan en symbol vara i en mindre storlek eftersom det är en illustration. Kriteriet 
“snabb att uppfatta” uppfylls av alternativet “symbol” då det går snabbare att överblicka än att 
läsa en text.  
 
Följande steg blir att ta reda på vilken typ av symbol som ska användas, då litteraturen säger 
att det finns olika typer av symboler; nämligen ikoner och piktogram (Abdullah och Hübner, 
2006, s.6). 

5.1.2 Teori: Symboler 

En symbol är ett tecken som ska kännas igen av mottagaren. Det är ett tecken som bl.a. kan 
beskrivas som en verklig uppfattning av ett abstrakt begrepp och där tecknet och begreppet 
har en gemensam egenskap. (NE, 2014) 
 
Piktogram och ikoner är två grundstenar när det kommer till att kommunicera information 
utan text eller ljud. (Abdullah och Hübner, 2006, se skyddsomslag) För att kunna ta reda på 
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vilken typ av symbol som ska användas måste först en definition av ikoner och piktogram 
göras, som nedan följer. 
 
Ikoner 
En ikon är en illustration av något, en illustration som ska lyfta fram det som finns gemensamt 
mellan mottagaren och ikonens motiv. (Abdullah och Hübner, 2006 s.6) Definitionen kan 
göras likt nedanstående: 
 
Illustrative representations. An iconic sign which, as an illustrative representation, 
emphasizes the points in common between the signifier and the signified. (Abdullah och 
Hübner 2006, s.10) 
 
Idag används ikoner främst i syfte att underhålla mottagaren och har därför större designfrihet 
än ett piktogram. Ikoner har gått från att ursprungligen vara informativa till underhållande. 
Idag används ikoner även som viktiga funktioner på  bl.a. mobiler och på skärmar som inte 
klarar av tillräckligt med textdata. (Abdullah och Hübner, 2006, s.6)  
 
Piktogram 
Ett piktogram är en upplysande typ av symbol. Abdullah och Hübner (2006) definierar 
piktogram på följande vis: 
 
Pictorial representation, ISOTYPE. An iconic sign which represents complex facts, not 
through words or sound, but through visual carriers of meaning. (Abdullah och Hübner 2006, 
s.10) 
 
Piktogram används då ändamålet är att varna eller skydda och det går även att vägleda med 
hjälp av ett piktogram. På grund av detta måste ett piktogram kunna tolkas direkt och även 
förstås av alla. Ett piktogram ska helst vara internationellt igenkännbart och därav kulturellt 
oberoende. Att ta fram ett piktogram är i och med det ett arbete som kräver allt mer precision 
än vid skapandet av en ikon. (Abdullah och Hübner, 2006 s.6) 
 

 
Figur 2 Skillnaden mellan piktogram och ikon (Abdullah och Hübner, 2006, s. 206) 

 
5.1.3 Design: Vilken typ av symbol ska användas? 

Som nämnt ovan i 5.1.2 är piktogram och ikoner är två olika typer av symboler. På grund av 
det väljs ”piktogram” och ”ikon” som Options i nedanstående QOC-uppställning. Kriteriet 
“fungera internationellt” väljs då forskarna anser att märkningar på livsmedel ska fungera 
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oavsett språk. Att kriteriet “få detaljer” tillämpas, grundar sig i att designförslaget anses ska 
vara enkelt och inte innehålla för många detaljer. Detta för att designförslaget kommer att sitta 
på en förpackning och bör därför inte ta upp för stor yta. Därav ska förslaget ha få detaljer för 
att det inte ska bli rörigt vid liten storlek. Även om förslaget ska ha få detaljer så anser 
forskarna att det först och främst ska vara informerande och kunna förmedla information på 
ett tydligt sätt. Därför blir ett kriterium “informerande”. 
 

 
 
Uppställningen visar att det bästa alternativet är att designförslaget ska baseras på piktogram. 
Alternativet samtliga kriterier. Att piktogram uppfyller kriterierna “fungera internationellt” 
samt “informerande” baseras på vad som funnits i den teori som nämnts 5.1.2. På grund av det 
som illustreras i fig. 2 tolkar forskarna att ett piktogram innehåller färre detaljer än vad en 
ikon gör. Därav tillgodoser piktogram kriteriet “få detaljer”.  
 
Nästa steg blir därmed att ta reda på mer om hur ett piktogram fungerar och hur det bör 
utformas. 

5.1.4 Teori: Piktogrammets principer 

Under punkt 5.1.4 samt 5.1.5 tas piktogrammets grundregler och semiotik upp. Detta görs för 
att kunna gå vidare med nästa QOC-uppställning. 
 
Uppfattning 
Innan designen av ett piktogram kan påbörjas gäller det att först fundera över hur 
piktogrammet är tänkt att tolkas hos mottagaren. Det går att kategorisera piktogram efter dess 
avsedda budskap. Nedan följer två av kategorierna: 
 
Varning: Ska piktogrammet varna för fara, t.ex. att det finns gift i närheten? 
 
Uppmaning: Är målet att åstadkomma någon typ av handling, t.ex. att kasta skräpet i 
soptunnan? (Abdullah och Hübner, 2006 s.30) 
 
Design 
När piktogrammets budskap har klargjorts går det att övergå till designfasen. Abdullah och 
Hübner (2006) rekommenderar att skaparen bör undersöka ett antal aspekter innan 
designutvecklingen startar. Nedan följer ett urval av dessa: 
 
Format 
Ett piktogram kan bestå av ett motiv som antingen är fristående, dvs. utan någon bakgrund, 
eller ett motiv som är placerat mot en färgad bakgrund. Det bör alltid finnas en skyddande zon 
runt motivet då piktogrammets läsbarhet och innebörd inte ska störas av närliggande objekt. 
(Abdullah och Hübner, 2006, s.31)  
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Format i kombination med färg 
Det finns idag standardiserade trafikskyltar som känns igen av de flesta. Detta beror på att de 
har blivit internationellt igenkännbara. Trafikskyltarna har i sin tur påverkat andra aspekter. 
Följande bild (fig.3) visar format, t.ex. en cirkel i kombination med färgen röd och vad detta 
har fått för innebörd (Abdullah och Hübner, 2006, s.34) 
 

 
 
Figur 3 Form- och färgkombinationer (Abdullah och Hübner, 2006, s. 34) 

 

Textning 
Enligt Abdullah och Hübner (2006) bör användandet av text i piktogram undvikas i största 
mån. Detta för att text är beroende av språk och den kultur som individer lever i. Ibland kan 
det dock vara viktigt att använda internationellt etablerat språk på piktogram, speciellt på 
trafikskyltar. (Abdullah och Hübner, 2006, s.36) 
 
Abstrahera 
När ett passande motiv har valts och detta kan förmedla piktogrammets budskap, ska 
budskapet visualiseras. Visualiseringen ska göras till en form som både är omedelbar och 
lättförståelig. Genom att göra formen abstrakt och därmed utelämna detaljer behålls endast det 
väsentliga som är nog för att nå ut med budskapet. Ju mer abstrakt ett motiv är, dvs. ju färre 
detaljer som visas, desto mer enhetligt blir motivet. (Abdullah och Hübner, 2006, s.37) 
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5.1.5 Teori: Piktogrammets semiotik 

Vid analysering av olika tecken används begreppet semiotik. Ett piktogram är ett visuellt 
tecken vilket betyder att det är något som kan ses av ögat; en illustration. 
 
Inom semiotiken finns ytterligare begrepp som t.ex. semantik. Semantiken studerar tecken och 
dess inneboende betydelse. Det är alltså tecknets relation till dess innebörd och ett piktograms 
tilltänkta innebörd som påverkas av ett antal omständigheter: 
 

 Miljö och omgivning 
 Kunskap 
 Kultur och sociala förhållanden 
 Kombinationer av tecken 

 
På grund av ovanstående är det inte piktogrammet som enbart bär ansvar för att innebörden 
blir rätt tolkat av mottagaren. Det sammanhang och den miljön i vilket piktogrammet upplevs 
är därför en avgörande faktor för hur det uppfattas.  
 
Ett illustrerat tecken, dvs. ett piktogram ter sig annorlunda än ord och språk. Eftersom ett ord 
är en sammansättning av bokstäver och inte kan förstås av alla så har ordets utseende inget att 
göra med dess betydelse. Däremot är ett illustrerat tecken en liknelse till det objekt som visas, 
dvs. dess utseende. Det går alltså att förstå tecknet oavsett språk och då ökar chanserna av att 
rätt tolkning görs. En förutsättning för att det ska fungera är dock att motivet är kulturellt 
oberoende, eftersom illustrerade tecken kan ha olika betydelser i olika kulturer. (Abdullah och 
Hübner, 2006, s.12-14) 

5.1.6 Design: Vad är piktogrammets budskap? 

Som tidigare nämnt i 5.1.4 gäller det att först bestämma piktogrammets budskap innan 
designfasen kan påbörjas. Studiens forskare väljer att göra en QOC-uppställning för att ta reda 
på vad budskapet ska vara, för att på så sätt kunna gå vidare med designprocessen. Abdullah 
och Hübner (2006) nämner bl.a. två stycken typer av budskap: varnande och uppmanande (se 
5.1.4). Därav blir dessa buskap denna uppställnings Options. Kriteriet “fånga 
uppmärksamhet” är av värde då designen måste fånga kundens intresse eftersom den ska 
komplettera redan obligatorisk märkning. Kriteriet “direkt och enkel” grundar sig i att 
piktogrammets budskap ska vara omedelbar och okonstlad (se 5.1.4), samt att märkningar ska 
vara enkla att förstå (se 3.2). 
 

 
 
Uppställningen visar att det varnande budskapet uppfyller båda kriterierna. Forskarna anser 
att kriteriet “fånga uppmärksamhet” uppfylls då ett varnande budskap väcker mer 



36 
 

uppmärksamhet än ett uppmanande budskap. Detta för att en varningssymbol oftast har ett 
utmärkande attribut som skapar vaksamhet. Vidare är kriteriet “direkt och enkel” tillgodosett 
då en varningssymbol i sig har ett enkelt och okonstlat budskap.  
Valet av ett varnande budskap förstärks då en tidigare studie pekar på detta (se 4.3). Studien 
visar att varningssymboler på förpackningar kan användas för att indikera att ytterligare 
information ska eftersökas (se 4.3).  
 
Nästa steg blir att påbörja piktogrammets designfas och det görs genom att utforska vilken 
form piktogrammet ska ha. 

5.1.7 Design: Vilken form ska piktogrammet ha? 

Enligt Abdullah och Hübner (2009) kan olika former i kombination med färg användas för att 
förmedla ett visst budskap (se fig. 3). På grund av det som visas i fig. 3 väljs cirkel och 
triangel till Options. Rektangel och kvadrat väljs bort då dessa enligt fig. 3 inte används för att 
indikera fara. Kriteriet “tar inte stor plats” tillämpas eftersom forskarna anser att 
piktogrammet inte ska ta för mycket plats på förpackningen. Kriteriet “varnande” väljs då det 
som tidigare nämnt är piktogrammets budskap. Formen som väljs ska inte begränsa forskarna 
när piktogrammets motiv tas fram, därav väljs kriteriet “utnyttjande av yta inuti formen”  
 

 
 
Uppställningen visar att cirkel är det lämpligaste alternativet att bygga vidare på. Alternativet 
uppfyller dock inte kriteriet “varnande” i samma utsträckning som en triangel gör p.g.a. av det 
som framgår i fig. 3. Kriteriet “utnyttjande av yta inuti formen” uppfylls då en cirkel har en 
form som på ett bra sätt går att utnyttja (se fig. 4) Enligt studiens forskare är det viktigt att 
ytan används till fullo eftersom det motiv som ska placeras där behöver vara i en viss storlek 
för att kunna tolkas. En triangel har däremot en något svårare form och därav går det inte att 
använda ytan fullständigt. (se fig. 4) Vidare tillgodoses kriteriet “tar inte stor plats” eftersom 
en cirkel tar mindre plats än en triangel, särskilt om det placeras flera stycken bredvid 
varandra (se fig. 5). Detta är viktigt eftersom piktogrammet ska placeras på en förpackning 
och behöver därför begränsas till storleken. 
 
Nästa steg blir att ta reda på om piktogrammet ska ha en konstant bakgrundsfärg. 
 
 

 
 
Figur 4 Cirkel vs. triangel - utnyttjande av yta inuti formen 
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Figur 5 Cirkel vs. triangel – utnyttjande av yta 

5.1.8 Design: Ska piktogrammet ha en bakgrundsfärg? 

Ett piktogram kan antingen visas fristående, alltså utan någon bakgrundsfärg, eller mot en 
bakgrundsfärg (se 5.1.4). Följande uppställnings Options grundas då på dessa två alternativ. 
Kriteriet “hög kontrast” väljs utefter designprincipen “kontrast” (se 3.3.1) eftersom det enligt 
forskarna är viktigt att piktogrammet framhävs. Detta går att finna i cross-case-analysen (se 
4.4) Kriteriet “enhetlig design” tillämpas då piktogrammet ska se likadan ut oavsett på vilken 
förpackning som används och skapar därigenom igenkänning. “Snabb att uppfatta” väljs som 
ett kriterium då ett piktogram ska vara omedelbar i sin avläsning (se 5.1.4). 
 

 
 
QOC-uppställningen visar att piktogrammet ska visas mot en bakgrund. Alternativet uppfyller 
kriteriet “hög kontrast” eftersom en bakgrundsfärg hjälper till att skapa kontrast till motivet 
som ska illustreras i cirkeln. Vidare tillgodoses nästa kriterium, “enhetlig design”, då en 
bakgrundsfärg gör så att piktogrammet hålls oförändrat och påverkas därför inte av 
förpackningens visuella element. På grund av det uppfylls även kriteriet “snabb att uppfatta” 
eftersom det går fortare att läsa av om piktogrammet inte störs av annat. 
 
Nästa steg i designprocessen blir att ta reda på om piktogrammet ska visas med eller utan text. 

5.1.9 Design: Ska piktogrammet visas i kombination med text? 

Som tidigare nämnt bör piktogram enligt Abdullah och Hübner (2006) inte innehålla text då 
det är alldeles för bundet till språk (se 5.1.4). Forskarna anser trots det att det behövs utforskas 
om designförslaget ska innehålla text eller ej. Options, dvs. alternativen, blir därför 
“piktogram med text” och “piktogram utan text” i den sista uppställningen. Kriteriet “tydlig i 
sitt budskap” grundar sig i budskapet ska vara tydligt för mottagaren att oavsett om text 
används eller inte. Det väljs även då märkningar ska vara lättförståeliga och inte vilseleda 
konsumenteten (se 3.2). “Enkelhet (utseende)” blir ett kriterium då piktogrammet även ska 
bestå av få detaljer och vara enkelt. Kriteriet “fungera internationellt” väljs då ett piktogram 
ska kunna förstås av alla (se 5.1.2). 



38 
 

 

 
 
Uppställningen visar tydligt att forskarna ska ta fram ett piktogram utan text. Alternativet 
tillgodoser kriteriet “enkelhet (utseende)” då piktogrammet givetvis blir enklare om det inte 
finns text, eftersom text medför att ännu ett element ska läsas av. Dock uppfyller alternativet 
inte kriteriet “tydlig i sitt budskap” fullt ut p.g.a. att en illustration med tillhörande text 
självfallet blir tydligare i sitt budskap än en illustration utan text. Vidare uppfylls kriteriet 
“fungera internationellt” då det som tidigare nämnt inte ska finnas text i ett piktogram som 
ska förstås av alla.  
 

5.2. Referensdesign 

Utefter vad som resulterats i ovan nämnda 5.1 har en grund för en design kunnat tas fram (se 
nedan). Designen skapades i Adobe Illustrator; ett vektor-baserat program och passar då 
piktogrammen kan behöva förstoras eller förminskas. 
 
I 6.1 kommenteras referensdesignen och varför studiens forskare anser att förslaget är bra 
design och därav ger ett svar på studiens problem. Valet av färg förklaras även, samt varför 
forskarna väljer att placera piktogrammen på förpackningens framsida. 
 

 
 
Figur 6 Referensdesign 
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6 Analys 

Kapitlet är uppdelat i tre delar. Det inleds med en annoterad portfolio och sedan görs en 
analys av de intervjuer som genomförts. Kapitlet avslutas sedan med forskarnas egna 
tolkningar av dessa intervjuer. 
 

6.1 Annoterad portfolio 

Som tidigare nämnt i 2.1.5 är en annoterad portfolio en metod inom forskning genom design 
(eng. research through design). Begreppet kan enkelt förklaras som en kommenterad portfolio 
där formgivaren kommenterar varför designen är ”bra design”. 
 
Då jordnötsallergi och nötallergi är två separata allergier (se 1.1) görs två olika piktogram. 
Detta för att en jordnötsallergiker fortfarande kan tolerera nötter, som t.ex. mandel (se 1.1) 
Om det endast skulle skapas ett piktogram som varnar för både jordnötter och nötter skulle 
detta kunna skapa förvirring och eventuellt vara svårt att tolka. En gemensam märkning kan 
då leda till att jordnötsallergikern undviker en produkt som de egentligen kan äta.  
 
Det ena piktogrammet ska varna för att livsmedlet innehåller jordnötter och därför illustreras 
detta som en oskalad jordnöt. Det andra piktogrammet ska varna för att livsmedlet innehåller 
någon typ av nöt och eftersom nötallergi innefattar många olika typer av nötter väljs fyra 
motiv på piktogrammet. De fyra motiven som väljs är en valnöt, cashewnöt, pistagenöt och 
mandel. De båda piktogrammen behöver givetvis inte alltid användas samtidigt, det piktogram 
som gäller för just det specifika livsmedlet ska användas. 
 
Piktogrammen illustreras på ett enkelt sätt och har få detaljer. Under designprocessen har 
forskarna försökt gå efter vad Abdullah och Hübner (2006) säger om abstraktion (se 5.1.4). 
De detaljer som dock finns på motiven anses vara nödvändiga, då det ger ett mer ett 
verklighetstroget utseende som hjälper till att nå ut med budskapet. Detaljerna skapar även 
viss dynamik och rörelse. Piktogrammens utformning ska förmedla ett varnande budskap. De 
ska fånga kundens uppmärksamhet och varna nötallergiker för att produkten kan innehålla 
något skadligt. Därav väljs färgen gul då dess inneboende association kommunicerar fara och 
har förmågan att fånga uppmärksamhet (se 3.3.3). 
 

 
 
Figur 7 Applicering i verkligheten 
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Figur 8 Applicering i verkligheten 

 
Studiens forskare väljer att placera piktogrammen på förpackningens framsida (se fig. 7 och 
fig. 8) på grund av vad som funnits i cross-case-analysen (se 4.4.). Därmed bör det funderas 
över förpackningens PDP. På PDP:n visas ett varumärkes identitet och ytan som används ska 
därför vara väl genomtänkt (se 3.1). Enligt Abdullah och Hübner (2006) ger en triangel i 
kombination med färgen gul ett varnande intryck (se fig. 3). En triangel tar dock större plats 
än en cirkel och ytan inuti triangeln blir inte lika väl utnyttjad (se 5.1.7 samt fig. 5). Av denna 
anledning väljs en cirkel i kombination med gul för att på så vis fortfarande ge ett varnande 
intryck. Den gula färgen är intensiv och skapar kontrast (se 3.3.1) med den svarta färgen. Det 
svarta hjälper även till att förstärka den gula färgen ytterligare (se 3.3.3). 
 
Genom att tillämpa dessa principer skapas en bra och tydlig design. Då piktogrammets 
semiotik (se 5.1.5) påverkas av ett antal omständigheter anser forskarna att chansen för rätt 
tolkning av piktogrammen blir hög då de endast ska finnas på förpackade livsmedel (i 
matbutiker) som innehåller jordnötter och/eller nötter. Genom att använda piktogrammen på 
förpackningens framsida blir allergeninformationen tydligare och är därför till hjälp när 
förpackningens andra märkningar är otillräckliga. De är till hjälp då t.ex. kontrast mellan text 
och bakgrund på innehållsförteckningen är låg och därmed blir viktig information svårläst. 
Piktogrammen är separat information som kompletterar innehållsförteckningen och andra 
märkningar. Därav uppnås nötallergikernas önskemål om separat allergeninformation utöver 
innehållsförteckningen (se 1.1 samt 4.4). 
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6.2 Intervjuer  

Efter att piktogrammen tagits fram genomförs fem semistrukturerade intervjuer för att testa 
hur piktogrammen uppfattas och vad som eventuellt behövs förbättras. Intervjuguiden (se 
bilaga 1) skapas utefter vad Bryman (2008) säger om semistrukturerade intervjuer (se 2.1.6) 
Under punkt 6.2 och 6.3 följer en analys samt en tolkning av intervjuerna i enlighet med vad 
Creswell (2014) säger om kvalitativ dataanalys (se 2.3.3) Hur intervjuerna gick till beskrivs i 
2.2.6. 

6.2.1 Första intryck  

Fyra av fem respondenter missar piktogrammen när de först får titta på förpackningen. De går 
direkt till förpacknings baksida för att hitta information om allergener. Anna är den 
respondent som ser piktogrammen direkt och kommenterar: 
 
Jättebra! Klockrent att det ska vara symboler. Text är bra, men inte felfritt, man kan stava fel 
eller glömma bort det. Är det någon som har glömt läsglasögonen hemma så kanske man inte 
kan läsa texten, så det är jättebra med symboler. – Anna 
 
Forskarna visar sedan att det finns piktogram på förpackningens framsida för de fyra 
respondenter som missat detta. Gensvaret är generellt positivt. Peter och Therese nämner att 
de tycker det är bra att de sitter på framsidan, medan David och Maria beskriver ett mer 
neutralt första intryck och kommenterar endast piktogrammens motiv. 
 
[…] Det där tror jag är en jordnöt, där ser jag att det är någon sorts nöt och den andra ser ut 
som skaldjur, jag vet inte riktigt. – Maria 
 
En jordnöt. Men den andra är jag lite osäker på. – David 

6.2.2 Budskapet 

Majoriteten av respondenterna anser att piktogrammens budskap är att visa att produkten 
innehåller nötter. Tre av fem respondenter; Peter, Therese och Anna berättar även att 
piktogrammen ger ett varnande intryck. Peter och Anna beskriver att det är den gula färgen 
som ger detta intryck. 
 
Akta här finns nötter, både pga. färgerna och den runda formen. Det känn som kolla här nu. – 
Anna 
 
Gult, en varning. Se upp att här kan det var något som du inte tål och framkallar allergi. – 
Peter 

6.2.3 Tolkning av piktogrammen 

Jordnöten 
Det första piktogrammet föreställer en oskalad jordnöt (fig. 9). 3 av 5 respondenter anser att 
det är en jordnöt som visualiseras medan resten, David och Maria, beskriver piktogrammet 
mer generellt. 
 
Det är en nöt, jag vet inte vad dem heter men den ser bekant ut. – David 
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Som att det finns nötter i. – Maria 

 
 
Figur 9 Piktogrammet som föreställer en jordnöt 

 

Flera nötter 
Nästa piktogram föreställer en valnöt, cashewnöt, pistagenöt och mandel (se fig.10). 3 av 5 
respondenter, Anna, Peter och Therese, anser att piktogrammet visar nötter, men de är inte 
helt säkra på vad det är för slags nötter. Samtliga respondenter har dock svårt att direkt förstå 
vad piktogrammet visar. Anna är den som beskriver djupast och som kommer närmast till vad 
piktogrammet faktiskt föreställer. Hon anser dock att den är en aning rörig. 
 
Först undrade jag vad det var, men tittade jag lite närmare såg jag att det kanske var 
hasselnötter, valnötter, cashewnötter och mandel. 
[…] Den andra är lite plottrig, man måste titta ganska nära. Lite oklart, men om man vet att 
det handlar om varning för allergener så tror jag att man rätt så fort förstår att det är nötter 
och vad det är för typ av nötter. 
– Anna 
 
David uppfattar inte vad piktogrammet föreställer och säger att han inte förstår vad det är. 
Även Maria har problem med att tolka piktogrammet och säger att hon tror det föreställer 
skaldjur. Precis som Anna anser David likaså att den visar för mycket. Forskarna förklarar 
därefter vad piktogrammet föreställer och då svarar David:  
 
Det är mest storleken på nötterna som gör att det blir svårt och att det är lite för mycket 
information.– David 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Figur 10 Piktogrammet som föreställer flera nötter 
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6.2.4 Färgerna 

Vad gäller färgerna beskriver 2 av 5 respondenter, Therese och Maria, att piktogrammens 
färger fångar uppmärksamhet. Sedan anser Anna och Peter att färgerna ger ett varnande 
intryck. 
 
Bra med gult, får en att få upp ögonen och det svarta är med. Men man hade nog kunnat göra 
dem ännu tydligare. 
[…] Ännu mer gula, något som fångar blicken. 
– Therese 
 
Varning, vilket är bra. – Anna 
 
I kontrast till detta anser David att färgerna är neutrala och därför inte fångade hans 
uppmärksamhet. 
 
Ganska neutrala, jag tänkte inte på symbolerna när jag såg varan. – David 

6.2.5 Storleken 

Angående piktogrammens storlek på förpackningen var respondenterna någorlunda ense. Den 
generella åsikten var att storleken var bra.  
 
Helt okej, man vill väl inte förstöra för mycket av deras design heller så då får man tycka att 
det är okej.  – Therese 
 
Lagom. – David 
 
Å andra sidan tyckte Peter och Anna att storleken på piktogrammen kunde vara något större.  
 
Lite större kanske, det gör inget. – Peter 

6.2.6 Placeringen 

När intervjuerna genomfördes hade piktogrammen placerats nere i högra hörnet på 
förpackningens framsida. Samtliga respondenter var positiva till att piktogrammen var på 
framsidan. 
 
Det gillar jag, hellre nere i högra hörnet än någon annanstans och inte baksidan heller. – 
Anna 
 
Tycker att det är bra just för att det är på framsidan, det är det man tittar på först. - Therese 
 
2 av 5 respondenter föreslog att piktogrammen med fördel kunde placeras uppe i vänstra 
hörnet istället. 
 
Bra placering på framsidan, eftersom man ser det ju så när man är i butik. Eventuellt att dem 
skulle ligga uppe i hörnet till vänster för läsordningens skull. – Peter 
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6.2.7 Förbättringsförslag 

Samtliga respondenter hade omedelbart svårt att se vad piktogram nummer två (se fig. 10) 
visade. Därav gällde förbättringsförslagen generellt detta piktogram. Både Therese och Anna 
nämner att de måste titta nära för att kunna se vad det föreställer och föreslår att den ska göras 
tydligare. Även David nämner att motivet i detta piktogram är otydligt och föreslår att göra 
det större. 
 
[…] Man ser att de här också är nötter om man tittar noga, så det är väl om man skulle 
kunna förtydliga den på något sätt. – Therese 
 
[…] Det blir för smått så kanske lite större eller någon annan färg. – David 
 

6.3 Tolkning av intervjuerna 

Nedan diskuterar och tolkar studiens forskare det som framgått i intervjuerna. 
 
Intervjurespondenterna visar ett övergripande positivt intryck till  piktogrammen. De anser 
även att placeringen på förpackningens framsida är tilltalande. Detta bekräftar det som 
noterats i cross-case-analysen angående behovet av allergensymboler hos allergiker och 
placering av dessa på framsidan (se 4.4). Därför tolkas piktogrammens placering som lyckad. 
 
Piktogrammens budskap är att varna för jordnötsallergi respektive nötallergi. Ett varnande 
budskap valdes p.g.a. vad som resulterats i 5.1.6. Studiens forskare anser att majoriteten av 
respondenterna förstod piktogrammens fundamentala budskap och att de även såg positivt till 
användandet av symboler. Därmed bekräftar forskarna vad den tidigare studien pekat på; 
varnande symboler är en möjlighet för att förtydliga allergeninformation på 
livsmedelsförpackningar (se 4.3) 
 
Forskarna tolkar att piktogrammens varnande budskap förstods då 3 av 5 intervjurespondenter 
beskriver att piktogrammen ger ett varnande intryck. 2 av dessa respondenter anser att det är 
den gula färgen som ger denna varnande känsla. Detta stämmer överens med vad litteraturen 
berättar om färgen gul och dess inneboende association, dvs. att den kan kommunicera fara 
och att det är den absoluta uppmärksamhetsfångaren (se 3.3.3). En bidragande faktor till att 
rätt budskap förmedlats var kombinationen av färgerna gul och svart eftersom svart har 
förmågan att förstärka andra färger (se 3.3.3). Därav ses ett positivt mottagande till 
piktogrammens färger och att färgerna hade stor inverkan på att piktogrammens budskap 
förstods av respondenterna. 
 
Piktogrammens storlek ser respondenterna positivt till. 2 av 5 respondenter anser dock att dem 
kunde vara något större, men då majoriteten anser att den valda storleken passar bra anses 
storleken som lyckad. 
 
Det piktogram som förställer en oskalad jordnöt (se fig. 9) anser forskarna ha fått en lyckad 
resonans då 3 av 5 respondenter beskriver att det är en jordnöt som illustreras. Resterande 
respondenter anser att piktogrammet återger någon typ av nöt, men de kan inte säga vilken. 
Trots detta bedöms det att piktogrammet når ut med sitt budskap: att varna för jordnötter. 
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Piktogrammet som föreställer flera typer av nötter (se fig. 10) tolkar forskarna som mindre 
lyckad än ovan nämnda piktogram. Detta p.g.a. att samtliga respondenter observeras ha svårt 
för att omedelbart skildra motivet som visas på piktogrammet. Efter att ha studerat 
piktogrammet anser dock 3 av 5 respondenter att piktogrammet föreställer nötter, men de är 
inte helt övertygade angående vad det är för slags nötter. Då resterande respondenter även 
drog kopplingar till annat eller allmänt sett inte kunde beskriva vad som visades, så anser 
forskarna att detta piktogram inte når ända fram. 
 
Respondenternas förbättringsförslag gäller främst piktogrammet som föreställer flera nötter 
(se fig. 10). Detta upplevs inte som oväntat då det var det piktogram som ansågs vara rörigt 
och svåruppfattat. Förslagen är av den generella typen då flera av respondenterna föreslår att 
piktogrammet ska göras ”tydligare”. Forskarna tolkar och upplever att respondenternas 
rekommendationer på ökad tydlighet är att information ska tas bort och/eller att 
illustrationerna ska vara mer verklighetstrogna. 
 

6.4 Förfining av referensdesign 

Baserat på en tolkning av respondenternas förbättringsförslag gällande fig. 10 har forskarna 
tagit fram en förfining av detta piktogram. 

 

 

Figur 11 Förfining av design 
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7 Avslutning 

Kapitlet berör de slutsatser som kan dras utifrån studien och avser att svara på studiens syfte 
och frågeställningar. Kapitlet innehåller även forskarnas rekommendationer angående hur 
designen kan tillämpas i verkligheten. Avslutningsvis ges en diskussion och förslag på vidare 
forskning. 
 

7.1 Slutsatser 

För att kunna svara på studiens syfte formulerades två stycken frågeställningar. Nedan 
presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån dessa frågor. 
 

1. Vilka trender visar tidigare studier inom livsmedelsmärkning och hur kan dessa 
kombineras med designprinciper och teorier för att kunna skapa designförslaget?   
 
Genom en undersökning av tidigare studier har ett antal trender funnits. Dessa listas nedan: 
 

 Textruta med allergiråd 
 Allergensymboler 
 Hög kontrast mellan text och bakgrund 
 Allergensymboler för snabb avläsning  
 Placering på förpackningens framsida 
 Information om allergener som kompletterar innehållsförteckningen 

 
Under designprocessen har trenderna kombinerats med designprinciper, teorier och forskarnas 
egna kunskaper för att på så sätt kunna utvärdera olika designalternativ. Detta gjordes med 
hjälp av en metod kallad design space-analys. De designalternativ som slutligen valdes 
gjordes p.g.a. att de uppfyllde samtliga eller de flesta kriterier som ställts upp.  
 
Design space-analysen visade att symboler skulle användas som grund för forskarnas 
designförslag. Därefter påvisade analysen att piktogram var den typ av symbol som var 
lämpligast att tillämpa. Vidare indikerade analysen att piktogrammen skulle förmedla ett 
varnande budskap utan användandet av text. Genom analysen valde forskarna att 
piktogrammens grundform skulle vara en cirkel med en bestämd bakgrundsfärg. 
 
2. Vilka slutsatser kan dras utifrån de kvalitativa intervjuer som genomförs med 
nötallergiker i syfte att utvärdera designförslaget? 
 

Genom en analys av intervjuerna framgår det tydligt att varnande piktogram är en möjlighet 
för att tydliggöra allergeninformation på livsmedelsförpackningar. Nedan följer slutsatser 
inom ett antal kategorier som kan fastställas utifrån intervjuerna: 
 
Placering 
Respondenterna ser positivt till att placera piktogram på förpackningars framsida. Med fördel 
kan dessa placeras nere i högra hörnet.  
 
Budskap i kombination med färg 
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Det varnande budskapet förmedlas tack vare kombinationen av gul och svart. Valet av färg är 
därför av stor betydelse för att rätt association ska göras.  
 
Motiv  
Majoriteten av respondenterna uppfattar att motivet i fig. 9 föreställer en jordnöt. Därmed är 
detta piktogram lyckat. 
 
Majoriteten av respondenterna uppfattar att motivet i fig. 10 föreställer några typer av nötter, 
men tolkningen är inte omedelbar. Piktogrammet behöver därför utvecklas. 
 
Storleken 
Piktogrammens storlek upplevdes positivt av respondenterna. Det var en cirkel med en 
diameter på 1,4 cm.  
 
 
Syftet med denna designfallstudie var att ta fram ett designförslag på hur märkning av 
livsmedelsprodukter som innehåller nötter kan se ut. En design som skulle komplettera den 
obligatoriska märkningen och som i sin tur skulle skapa tydligare kommunikation för 
nötallergiker. Syftets första del har besvarats genom att en design space-analys har utförts och 
med hjälp av den skapat ett designförslag. Syftets andra del har till viss mån uppnåtts då det 
ena piktogrammet visade sig kommunicera tydligare än det andra. 
 

7.2 Rekommendationer 

Nedan följer de rekommendationer som forskarna, utefter intervjuerna och egna kunskaper, 
anser bör tillämpas vid användning av piktogrammen: 
  Ska endast användas på förpackade livsmedel i matbutiker som innehåller jordnötter 

och/eller nötter. 
  Introducering och informering av denna nya typ märkning kan förslagsvis och med 
fördel göras med hjälp av kampanjer i dess tilltänkta miljö, dvs. matbutiker.  

  Piktogrammet bör placeras på framsidan för effektivast användning och förslagsvis i 
harmoni med andra märkningar. De bör även ha en bestämd och konstant plats på 
förpackningen. 

  Vid de tillfällen då livsmedlets förpackning har färger likt piktogrammet bör en vit 
tonplatta placeras under piktogrammet. Detta för att skapa kontrast mellan förpackning 
och piktogram och därav ge god läsbarhet. 

  Piktogrammet bör användas i EPS-format för att på så sätt kunna skalas till passande 
storlek utan att kvaliteten försämras. 

  Minsta diameter bör vara 1,4 cm för att skapa god läsbarhet. Större än detta 
rekommenderas ej då det stör förpackningens PDP. 
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 Om båda piktogram används ska de placeras bredvid varandra och vara lika stora. 
Tack vare det skapas tydlig struktur och bra hierarki (se 3.3.2). Detta även för att 
piktogrammens budskap är av samma värde, inget piktogram är viktigare än det andra.  

 

7.3 Diskussion  

Studien har visat att nötallergiker ser piktogram som ett bra kompletterande element till den 
obligatoriska innehållsförteckningen. Studiens forskare kunde därmed bekräfta vad som 
funnits i tidigare studier. Den fråga som forskarna nu ställer sig är varför detta inte redan finns 
på den svenska marknaden? Är det för att problemet med bristfällig märkning inte 
uppmärksammats nog eller är det för att livsmedelsproducenterna är tveksamma till den här 
typen av märkning? Finns det för lite forskning inom ämnet? Vad som erfarats under 
forskningsperioden är att det finns brister i dagens märkningar och att det behövs mer 
forskning inom ämnet. De brister som finns idag kommer till viss del att åtgärdas tack vare 
den nya EU-förordningen som träder i kraft i december 2014. Förordningen, som bestämmer 
minsta teckenstorlek på obligatorisk märkning, åtgärdar endast en del av problemen. En av de 
faktorer som bidrar till problemen är låg kontrast mellan text och bakgrund. Då de framtagna 
piktogrammen är genomtänkt design, innehar hög kontrast och dessutom inte är textbaserat, 
bedömer forskarna att problemet uträttas. Som tidigare nämnt behövs det dock läggas mer tid 
på utveckling av piktogrammens illustrerade motiv.  
 
Användandet av varnande piktogram bör vara av intresse för producenterna av livsmedel. 
Genom att tillämpa dessa piktogram visar producenten att den bryr sig om konsumenterna och 
därav skapas förtroende och lojalitet till varumärket. Men går producenterna med på att 
placera piktogram på förpackningens framsida, eftersom det är där varumärket uttrycker sin 
identitet? Den effektivaste användningen av piktogrammen är om de placeras på framsidan. 
Det som talar för detta är att det påskyndar urvalsprocessen och med tiden kommer medföra 
igenkänning och vara något som nötallergikern letar efter. För att detta ska vara genomförbart 
behöver piktogrammen bli en del av den obligatoriska märkningen. Det som talar mot en 
placering på framsidan är att livsmedelsproducenterna eventuellt sätter sig emot detta. Trots 
det anser forskarna att det kan det skapas intresse för användandet av piktogram om vidare 
forskning görs där företagen involveras.  
 

7.4 Vidare forskning 

Denna studie kan ses som en god grund för vidare studier inom allergenmärkning, samt en 
utgångspunkt för möjlig utveckling av varnande allergenpiktogram. Vid utveckling av de 
framtagna piktogrammen bör fokus främst ligga på de motiv som illusteras genom att 
grundligt arbeta fram dessa och sedan testa de. Detta kan med fördel tillämpas med hjälp av 
en skissbokliknande metod eller att använda fokusgrupper i någon slags designworkshop. 
Denna process bör upprepas för att på så sätt skapa en genomarbetad design.  
 
Forskarna anser även att det bör undersökas om behovet för piktogrammärkning finns för 
andra sorters allergier eller intoleranser. Exempelvis om märkning för laktos, gluten eller ägg 
behöver förtydligas och hur denna märkning i sin tur kan designas. En ytterligare aspekt är att 
undersöka livsmedelsproducenternas syn på allergenmärkning och deras inställning till 
användandet av piktogram.  
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QOC-metoden som har använts för att ta fram designförslaget anses vara en effektiv och 
relevant metod även för andra aspekter. Metoden är lämplig vid de tillfällen då en design 
behöver uppfylla ett antal viktiga kriterier, som att t.ex. vara användarvänlig. Det finns 
därmed en möjlighet att applicera metoden vid en eventuell framtagning av digitaliserad 
allergeninformation. Ett alternativ är då att placera en så kallad QR-kod på förpackningen 
som konsumenten sedan skannar av och leds vidare till en mobilanpassad version av 
förpackningens märkningar.   
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Bilagor  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Namn:      
Ålder:  
 
Vi tackar så mycket för att vi får intervjua dig idag. Anledningen till att vi vill intervjua dig är 
för att vi gör ett examensarbete om märkningen av just nötter på livsmedelsförpackningar, då 
tidigare studier har visat att det finns brister i märkningen. Först av allt undrar vi om vi får 
spela in intervjun med ljud? Detta gör vi för att vi ska få med allt och så att vi enklare ska 
kunna transkribera intervjun senare. Dina svar kommer att användas i vår studie men du 
kommer hållas helt anonym och få ett fiktivt namn.  
 
Först kommer vi ställa några inledande frågor om dig och din allergi. Efter detta kommer vi 
att genomföra ett litet test då du får titta på tre stycken förpackningar. Vi kommer förklara 
mer om detta lite senare. Sedan kommer vi ställa några följdfrågor och sedan avsluta 
intervjun. Om du någon gång inte förstår frågan som ställs så får du fråga vad vi menar så ska 
vi försöka förklara. Har någon fråga redan nu? Då börjar vi. 
 
Inledande frågor 
 

 Vad har du för typ av allergi? 
 

 Hur länge har du haft din allergi? 
 

 Hur känslig är du? 
 

 Vad får du för symtom om du råkar få i dig någon allergen? 
 

 När du går och handlar - hur gör du för att hitta varor som passar dig? 
 

 Hur upplever du den proceduren? 
 

 Vad tycker du om allergenmärkningen på dagens livsmedelsförpackningar? 
 

 Har du någon gång fått en ofrivillig allergisk reaktion pga. brist i märkningen? 
 

 Har du några förbättringsförslag angående dagens allergenmärkningen? 
 
Test 
 
Vi kommer nu att genomföra ett kort test på tre st förpackningar. Vi kommer ta fram 
förpackningarna en och en och vi vill att du berättar för oss om du kan äta varan eller inte och 
vart du hittar denna information. Även om du skulle känna igen varan så vill att du ändå 
kontrollerar om du kan äta den. När du har tagit reda på om du kan äta den eller inte så säg till 
när du är klar.  
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Förpackning nr.1 
 Kan du äta varan eller inte? 

 
 Vart hittade du denna information? 

 
Förpackning nr.2 

 Kan du äta varan eller inte? 
 

 Vart hittade du denna information? 
 
Förpackning nr.3 

 Kan du äta varan eller inte? 
 

 Vart hittade du denna information? 
 
Nu är testet slut och vi kommer ställa några följdfrågor. 
 
Frågor om piktogrammen 
 

 Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
 

 Vad tror du symbolernas budskap är? 
 

 Hur tolkar du den här symbolen? (visa jordnötssymbolen) 
 

 Hur tolkar du den andra symbolen? (visa nöt-symbol)en) 
 

 Vilket intryck får du av färgerna? 
 

 Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
 

 Vad tycker du om symbolernas placering? 
 

 Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
 

 Om nej, varför inte? 
 

 Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
 

 Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
 

Nu är intervjun slut. Tack så jättemycket för att vi fick intervjua dig idag och dina svar 
kommer vara till stor hjälp. Vill du att vi skickar transkriberingen till dig så du får godkänna 
svaren? 
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Bilaga 2 - Mailkonversation med Marianne Jarl 

Hej! 
Jag och min vän Victoria skriver nu en C-uppsats på Linköpings Universitet som berör 
matöverkänslighet och allergier. Vi vill ta reda på vad som är det effektivaste sättet att visa 
viktig information på en förpackning för de som lider av matöverkänslighet och/eller allergier. 
Vi undrar om Ni anser att ämnet vi berör är ett befintligt problem och om det kan vara 
aktuellt? Vi undrar även om Ni har en kontaktperson vi kan återkomma till om vi har 
ytterligare frågor? 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Yad och Victoria  
 

Hej, 
Jag upptäckte detta mail nu, tror inte att jag har svarat er? Antar att det är för sent att svara er 
nu? Jag ber om ursäkt för detta. Jag har varit hemma med sjuka barn stor del av april, därav 
mitt sena svar. 
 
Mitt enkla svar på frågan är att alla ingredienser alltid ska skrivas ut på förpackningen. Det 
ska vara tillräckligt stor stil (helst 2mm i lilla x, men lagen säger nu 1,2 mm) bra kontrast och 
inte olika färger på varandra som blir svårlästa. 
 
Vi tycker inte om den nya lagen som säger att man ska fetmarkera allergenerna. I lagen 
betyder detta 14 st namngivna allergen som finns listade i ett annex till 
Informationsförordningen för Livsmedel. 
14 st är väldigt få. Det finns många fler som man kan bli allergisk mot. Det ger ett felaktigt 
intryck att feta några allergen medan andra har normal stil. 
I övrigt tycker vi att hela fenomenet med säkerhetsmärkning borde regleras i lag. ”Kan 
innehålla spår av xxx” finns i många varianter och de är alla luddiga och ger egentligen inte 
konsumenten någon information alls om det finns några spår eller inte. Vi har varit med i 
arbetet att ta fram branschriktlinjer:  
 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/branschriktlinjer_aller
gi_slutversion_2005_05_17.pdf?epslanguage=sv 
 
Men anser att de inte är tillräckliga då branschen har visat att de inte följer sina egna riktlinjer. 
Det är fortfarande fullt av spårav-märkta varor i butikerna trots att vägledningen skrivits för 
att stävja bruket av den. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marianne Jarl 
Ombudsman 
Astma- och Allergiförbundet 
2014-04-11 
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Bilaga 3 - Intervju Anna  

 
Ålder: 22 år 
Allergisk mot: Nötter och jordnötter. 
 
16. Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
Jättebra! Klockrent att det ska vara symboler. Text är bra, men inte felfritt, man kan stava fel 
eller glömma bort det. Är det någon som har glömt läsglasögonen hemma så kanske man inte 
kan läsa texten, så det är jättebra med symboler. 
 
17. Vad tror du symbolernas budskap är? 
Akta här finns nötter, både pga. färgerna och den runda formen. Det känn som kolla här nu! 
 
18. Hur tolkar du den här symbolen? (visar jordnötssymbolen) 
Jordnöt. 
 
19. Hur tolkar du den andra symbolen? (visar nöt-symbolen) 
Först undrade jag vad det var, men tittade jag lite närmare såg jag att det kanske var 
hasselnötter, valnötter, cashewnötter och mandel. 
 
20. Vilket intryck får du av färgerna?  
Varning, vilket är bra. 

21. Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
Den första är bra (jordnöten) men den andra är lite plottrig, man måste titta ganska nära. 
Lite oklart, men om man vet att det handlar om varning för allergener så tror jag att man rätt 
så fort förstår att det är nötter och vad det är för typ av nötter. 
 
22. Vad tycker du om symbolernas placering? 
Det gillar jag, hellre nere i högra hörnet än någon annanstans och inte baksidan heller.  
 
23. Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
Oh ja! 

Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
Det går snabbare och smidigare. Man slipper känna att man inte orkar leta efter information, 
t.ex. om man ska köpa kakor och är superallergisk och måste kolla jättenoga, så är det här 
jättebra för då man sovra direkt bland alla förpackningar som finns. 
 
24. Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
Lite större kanske. Varje nöt kanske kan få en egen symbol, för då går det ännu snabbare. 
 
25. Har du något du vill lägga till? 
Verkligen en jättebra idé och ett bra upplägg. 
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Bilaga 4 - Intervju David  

 
Ålder : 24 år  
Allergisk mot: Nötter (främst hasselnötter) och jordnötter. 
 
16. Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
En jordnöt. Men den andra är jag lite osäker på. 
 
17. Vad tror du symbolernas budskap är? 
Att det innehåller nötter. 
 
18. Hur tolkar du den här symbolen? (visar jordnötssymbolen) 
Det är en nöt, jag vet inte vad dem heter men den ser bekant ut. 
 
19. Hur tolkar du den andra symbolen? (visar nöt-symbolen) 
Jag förstår inte vad det är. 
 
20. Vilket intryck får du av färgerna?  
Ganska neutrala, jag tänkte inte på symbolerna när jag såg varan. 
 
21. Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
Lagom. 
 
22. Vad tycker du om symbolernas placering? 
Det är bra att det är på framsidan. 
 
23. Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
Ja, det tror jag. 
 
Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
Det går snabbt, fast jag skulle läsa innehållsförteckningen också innan jag äter det. 
 
24. Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
Ja, att den här blir tydligare (pekar på symbolen med flera nötter) för jag förstår inte vad det 
är.  
 
(förklarar symbolen)  
 
Okej, men jordnötssymbolen är betydligt lättare att förstå. Den andra är så liten, det blir för 
smått så kanske lite större eller någon annan färg. Det är mest storleken på nötterna som gör 
att det blir svårt och att det är lite för mycket information. 
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Bilaga 5 - Intervju Therese 

 
Ålder:  26 år 
Allergisk mot: Hasselnötter och mandel, undviker nötter generellt.  
 
16. Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
Jag såg dem inte först, man tänker aldrig att det finns något på framsidan, det brukar inte 
göra det. När jag ser dem tycker jag det är väldigt bra på ett sätt, alltså att det finns på 
framsidan. 
 
17. Vad tror du symbolernas budskap är? 
Att det är en varning, att det kan innehålla nötter. 
 
18. Hur tolkar du den här symbolen? (visar jordnötssymbolen) 
Jag tolkar den som en jordnöt. 
 
19. Hur tolkar du den andra symbolen? (visar nöt-symbolen) 
Den var lite värre, fast det är en massa små nötter också ser jag om jag tittar noggrannare. 
 
20. Vilket intryck får du av färgerna?  
Bra med gult, får en att få upp ögonen och det svarta är med. Men man hade nog kunnat göra 
dem ännu tydligare. 
Har du något förslag på hur man kan göra färgen tydligare? 
Ännu mer gula, något som fångar blicken. För den här är ganska lik färgen på kakorna så då 
försvinner dem lite. Lite gulare eller någon färg som skiljer sig från förpackningen. 
 
21. Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
Helt okej, man vill väl inte förstöra för mycket av deras design heller så då får man tycka att 
det är okej. 
 
22. Vad tycker du om symbolernas placering? 
Att de är på framsidan tycker jag är bra, sen hade jag nog tittat mer på om det finns något där 
uppe (vänstra hörnet), visserligen så står det vad den heter där. 
 
23. Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
Ja, det tror jag absolut. 
 
Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
Det skulle gå snabbare att se om det är nötter i, jag skulle inte behöva läsa massor. 
 
24. Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
Det var den där (nötsymbolen), den fick jag titta väldigt noga på men samtidigt så ser jag att 
det där är en nöt (jordnötssymbolen) men man ser att de här också är nötter om man tittar 
noga, så det är väl om man skulle kunna förtydliga den på något sätt. 
 
Skulle det fungera att ha en nöt? 
Det är ju också svårt, för just jag som är allergisk mot vissa nötter, en del är allergiska mot 
nötter över huvud taget då kanske det hade hjälpt, men man missar nog lätt den här som mig, 
jag kan äta jordnötter men jag äter inte de andra nötterna. Så det är nog bra ändå att det är 
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flera nötter. Sen är det när någonting är nytt, som det här, det har man inte sett på någon 
förpackning men har man sett det någon gång innan så vet man aha det är ju den där 
symbolen, så det är bra också, till en början kanske man inte ser dem men börjar man se dem 
bara för att man vet. 
 
När du ser symbolen, tror du att produkten innehåller alla dem nötterna? 
Jag tänker att det är väldigt olika nötter. 
 
25. Har du något du vill lägga till? 
Jag tycker det är en väldigt bra grej. Det skulle verkligen underlätta. Tycker att det är bra 
just för att det är på framsidan, det är det man tittar på först. 
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Bilaga 6 - Intervju Peter 

 
Ålder: 46 år 
Allergisk mot: Julnötter, hasselnötter, nougat. 
 
16. Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
Det är smart, en aha- upplevelse. En jordnöt och några andra nötter, kanske hasselnöt. Det 
är bra symboler med tanke på det här med ekologisk märkning så kan man ju göra samma för 
personer som är allergiska. Att de är just på framsidan är då bra. 
 
17. Vad tror du symbolernas budskap är? 
Gult, en varning. Se upp att här kan det var något som du inte tål och framkallar allergi. 
 
18. Hur tolkar du den här symbolen? (visar jordnötssymbolen) 
Oskalad jordnöt. 
 
19. Hur tolkar du den andra symbolen? (visar nöt-symbolen) 
Man tänker att det är något nötaktigt, med tanke på konturerna. Kanske en jordnöt och 
hasselnöt, julnöt. 

Tolkar du den symbolen som att det finns alla dessa nötter i eller någon nöt i? 
Någon nöt i. 

21. Vilket intryck får du av färgerna?  
Varning och det bryter mönstret på förpackningen. 

22. Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
Lite större kanske, det gör inget. 

23. Vad tycker du om symbolernas placering? 
Bra placering på framsidan, eftersom man ser det ju så när man är i butik. Eventuellt att dem 
skulle ligga uppe i hörnet till vänster för läsordningens skull. 
 
24. Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
Ja, det tror jag. 

Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
Att inte köpa den, men jag skulle ta upp den och titta på baksidan också. Men det beror ju på 
hur kraftig allergi man har. 

25. Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
Lite större symboler. Kanske en text också som förklarar vad det är för symboler. Alla kanske 
inte vad det är. 
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Bilaga 7 - Intervju Maria 

 
Ålder: 24 år 
Allergisk mot:  Jordnötter 
 
16. Vad var ditt första intryck av de här symbolerna? 
Först så kollade jag inte på dem, det var först när jag vände på den igen. Det där tror jag är 
en jordnöt, där ser jag att det är någon sorts nöt och den andra ser ut som skaldjur, jag vet 
inte riktigt. Om det bara står kan innehålla spår av nötter så vet jag inte ifall de tänker att 
jordnöt är en nöt eller inte, så om detta är en symbol för att visa att det kan innehålla spår av 
nötter så måste jag ändå kolla i innehållsförteckningen. 
 
17. Vad tror du symbolernas budskap är? 
För att visa att det kan innehålla spår av nötter och någonting annat. 
 
18. Hur tolkar du den här symbolen? (visar jordnötssymbolen) 
Som att det finns nötter i. 
 
19. Hur tolkar du den andra symbolen? (visar nöt-symbolen) 
Som att det finns frön och gluten i, tror jag. 
 
20. Vilket intryck får du av färgerna?  
Att man ska titta på dem. 
 
21. Vad tycker du om storleken på symbolerna? 
Först så tänkte jag inte på dem men om man blir van att leta efter dem så kommer de vara 
lätta att se, om man vet att det är något man kan titta efter. 
 
23. Vad tycker du om symbolernas placering? 
Det är bra för att det är vid slutet på namnet och det tänker jag att man läser först. 
 
Vad tycker du om att de är på framsidan? 
Det är bra, absolut. Det blir lättare att skanna av istället för att vända på allt. 
24. Känner du att en sådan här märkning skulle hjälpa dig när du går och handlar? 
Ja, absolut det tror jag. 
 
Om ja, hur skulle märkningen hjälpa dig? 
Säg att jag skulle gå och köpa kakor, så skulle det vara lättare att få en överblick över sådant 
som jag vet att det är okej att ta direkt. 
 
Så att det blir som en uteslutning? 
Ja, precis 
 
25. Har du några förbättringsförslag angående symbolerna? 
Om den här är gluten så kanske det ska vara lite tydligare, och om den här är för nötter så 
blir det främst att jag kan se det som inte innehåller någonting, det är bra men det kan ju 
också bli att jag väljer bort saker som jag egentligen kan äta för att jag ser att det är 
någonting i den, och då vet jag inte  
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om företag blir så glada om det är många som tror att de inte kan äta och så kan de äta det. 
Men sen kan man inte ha hur många märkningar som helst. 
 
26. Har du något du vill lägga till? 
(Vi förklarar symbolerna) 
För mig som är jordnötallergiker vore det jättesmidigt att ha en som är specifikt förjordnötter 
sen tror jag att jordnöt är en ganska allvarlig allergi för de flesta som har det, så vore 
görsmidigt. Och speciellt tänker jag på chipsen som man börjat fritera i jordnötsolja och det 
tror jag är nytt för innan har chips varit en sådan sak som jag bara kan ta, så jag var 
jättenära på att köpa innan jag kollade. 
 


