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Tack! 
Vi vill tacka Barista, Espresso House och Wayne’s Coffee i Sundsvall 
som tillhandahöll material och lät oss intervjua deras gäster. Och tack till 
kafégästerna som ställde upp på intervjuer. Vi vill även tacka alla andra 
som på ett eller annat sätt hjälpt oss i arbetet med den här uppsatsen. 
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ABSTRACT 
Titel: Take away, etik och konsumtion: En kvalitativ studie om tre kaffekedjors visuella kommunikation 
Författare: Marie Eklund & Agnes Nemeth  
Kurs, termin och år: C-uppsats, MK032G, höstterminen 2015 
Antal ord: 25881 
Framsidebild: Selma Broeder 

Problemformulering och syfte 
Problemet som den här uppsatsen undersöker är att det finns många varumärken som har liknande 
erbjudanden till konsumenter, vilket gör det intressant att studera hur varumärken differentierar sig 
gentemot varandra och hur konsumenterna uppfattar varumärkenas visuella kommunikation utifrån 
konsumenternas konsumtionsvanor. Samtidigt finns det i dag många företag som försöker 
kommunicera sina etiska ståndpunkter, och då är det intressant att undersöka huruvida 
konsumenterna uppfattar dessa ståndpunkter via förpackningsdesignen. Därigenom är uppsatsens 
syfte att studera hur nationellt utbredda varumärken kommunicerar visuellt på lokal nivå till 
konsumenter. 

Metod och material 
De metoder som används i uppsatsen är semiotisk analys och intervju. Respondenterna i intervjuerna 
består av trettio konsumenter jämnt fördelade (till antal) på de tre kaffekedjorna. Materialet för studien 
utgörs utav fyra av Baristas, Espresso Houses och Wayne’s Coffees take away-förpackningar; en take 
away-kaffemugg, en take away-smoothiemugg, en take away-matförpackning samt en take away-påse.  

Huvudresultat 
Skillnaderna mellan de tre nationellt utbredda kaffekedjorna Barista, Espresso House och Wayne’s 
Coffee är inte många. Wayne’s Coffee differentierar sig från konkurrenterna med sin mörkblå färg och 
unika matförpackning, medan alla använder sig av traditionella former och material på 
kaffemuggarna, smoothiemuggarna och påsarna som kommunicerar en standardiserad känsla. 
Wayne’s Coffee skiljer sig även med sin logotyp som endast består av text och en tunn, vertikal linje 
medan både Baristas och Espresso Houses logotyper är runda med en illustration. Den mörkblå färgen 
hos Wayne’s Coffee kommunicerar elegans och kyla i förhållande till Baristas och Espresso Houses 
bruna och mer ”naturliga” färger som kommunicerar värme, naturlighet och en jordnära känsla. 
Uppsatsen visar att dessa kaffekedjors etiska ståndpunkter inte framkommer tydligt genom take away-
förpackningarna. Barista är den kaffekedja där deras etiska ståndpunkter kommer fram tydligast. 
Resultatet synliggör dessutom att fika har olika innebörder för olika människor. 

Nyckelord 
Förpackningsdesign, visuell kommunikation, visuell konsumtion, varumärke, differentiering, semiotik, 
etisk konsumtion, marknadskommunikation 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
I Sverige växer sig fikakulturen allt starkare (www.dn.se, 2009). Fikakulturen är något speciellt för 
Sverige och fascinerar människor från andra länder som besöker landet (www.svensktnaringsliv.se, 
2008).  

”I adore the concept that friends, co-workers, classmates, love-interests, family, etc. can get together and chat over 
coffee (or tea) and delicious cookies and/or pastries. What is better than a coffee break full of  sweets?” (Erin 
Garity, www.svensktnaringsliv.se, 2008). 

Sverige ligger högt upp i listan över kaffedrickande länder, då landet konsumerar hela 1 procent av 
världens kaffe. Detta kan jämföras med att Sveriges befolkning utgör cirka 0,13 procent av världens 
befolkning. I snitt konsumerar varje svensk därmed cirka nio kilo kaffe per person och år (fairtrade.se, 
2015a). 

Det är vanligt att etiska produkter så som Fairtrade-kaffe positioneras till toppskiktet i samhället, då 
dessa produkter ofta är dyrare än de utan någon etisk märkning (Johnston, Szabo & Rodney, 
2011:294). Dock är det människors identitet som vägleder deras konsumtionsmönster (Schroeder, 
2002:14). Detta tankesätt återfinns inom visuell konsumtion. Jonathan Schroeder skriver att intresset 
för visuell konsumtion växer, till viss del på grund av det växande intresset inom visuell 
kommunikationsteori och visuell teori i andra fält, samt att det tvärvetenskapliga området av visuella 
studier blir mer etablerat som ett akademiskt ämne (aa., 22).  

Utomvetenskapligt är det här området intressant att studera eftersom konsumtionen är en så pass 
stor del av människors vardag (Dahlén & Lange, 2009:37). Samtidigt är området samhälleligt 
intressant då det i dag finns flera varumärken som säljer snarlika produkter och som alla vill locka 
konsumenter, men i ett ständigt brus av visuella uttryck i samhället är det svårt att få uppmärksamhet 
(Bergström, 2012:98-99). En del av varumärkens visuella uttryck utgörs av förpackningar, som är en 
stor del av det produkterna visuellt kommunicerar till konsumenterna. Förpackningen är dessutom en 
del av det som konsumeras, till skillnad från exempelvis en affisch eller reklamannons som är 
separerade från produkterna (Klimchuk & Krasovec, 2012:39). 

Inomvetenskapligt är området intressant då det är spännande att se hur den visuella 
kommunikationen tolkas och förstås i praktiken av konsumenter som möter den i deras vardagliga liv. 

Forskaren En-Ying Lin gjorde en studie inom området kring konsumentkulturen kring Starbucks i 
Taiwan. Lin fann sex faktorer för att beskriva hur Starbucks formar Taipei med global 
konsumentkultur. ”Hopp, drömmar och image” är den första faktorn och Lin menar här att Starbucks 
ger konsumenterna en känsla av att bland annat vara trendiga, sofistikerade och prestigefyllda. Den 
andra faktorn handlade om miljön och atmosfären i kaféet. Lin menar att gästerna inte bara 
konsumerar kaffe och mat, utan även lokalen de vistas i och atmosfären där. Att Starbucks på så sätt 
erbjuder ”total kvalitet” genom att erbjuda en full upplevelse i fråga om både produkt och plats, är 
den tredje faktorn som beskriver Starbucks påverkan på Taipeis konsumentkultur. De tre sista 
faktorerna handlar om den sociala funktionen Starbucks har, den grundläggande funktionen (att 
konsumtionen uppfyller ett behov) samt den reputation konsumenten får när hen talar med vänner. 
Genom att handla hos Starbucks uppfyller konsumenten ett behov, samtidigt som konsumenten ur ett 
globalt konsumtionskultursperspektiv får sina känslomässiga behov uppfyllda. Vidare går det att läsa i 
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Lins artikel att Starbucks konsumenter är övertygade om att globala varumärken håller högre kvalitet 
än icke-globala, samtidigt som det ger konsumenterna status och prestige (Lin, 2012:126). I en studie 
inom samma område gjord av Chen och Huddleston undersöktes hur fyra reklamstrategier influerar 
studenters köpbeslut av Fairtrade-kaffe. De kom fram till att för små företag (som har liten 
marknadsföringsbudget) är det mer effektivt att använda sig av en kampanj med erbjudandet ”köp en, 
få en gratis kopp-kupong” än att använda sig av kändisar i reklamen. Detta för att kupongerna på ett 
effektivare sätt kan användas av konsumenterna för att prova på kaffet en ytterligare gång. Vidare kom 
studien fram till att en variation av mindre kostsamma reklamstrategier som exempelvis flygblad kan 
vara ett lika effektivt kommunikationsverktyg av Fairtrade-produkter som erbjudandet med kuponger 
var (Chen & Huddleston, 2009:342). Att folk vill basera sina köpbeslut på smak när det kommer till 
kaffe visas också i en studie gjord av Lange med flera. I artikeln skriver Lange med flera att 
konsumenterna år 2002 inte var villiga att betala mer för Fairtrade-märkt kaffe jämfört med kaffe utan 
en märkning, om den enda informationskällan de har är produktens förpackning. Istället kunde 
konsumenterna vara beredda att betala mindre för Fairtrade-kaffe när de också fick smaka kaffet. Sedan 
dess har resultaten tagit en vändning. Lange med flera skriver att de i sina resultatet tydligt ser hur 
konsumenterna nu blir mer villiga att betala för etiska produkter jämfört med vanliga produkter, och att 
detta även blir mer signifikant i de fall där konsumenterna kan smaka produkten innan de avgör hur 
betalningsvilliga de är (Lange et al., 2015:323).  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur nationellt utbredda varumärken kommunicerar visuellt  
på lokal nivå till konsumenter. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur kommunicerar kaffekedjorna Barista, Espresso House och Wayne’s Coffee visuellt i Sundsvall 

via take away-förpackningar till konsumenter? 
• Vilka likheter och/eller skillnader finns det i de tre kaffekedjornas visuella kommunikation på  

take away-förpackningar? 
• Om kaffekedjorna har tydliga etiska ståndpunkter, hur framkommer då dessa visuellt genom  

take away-förpackningarna? 
• Vilken funktion fyller konsumtionen på kaféer i konsumentens vardagliga liv? 

1.4 Definitioner 
Etisk ståndpunkt: Det som en individ eller organisation säger sig stå för i etiska frågor.  
Grafiskt element: De tryckta delar som finns på förpackningen, så som bilder, text, logotyp och 
märkningar. 
Take away-förpackning: Förpackning för mat eller dryck som inte ska förtäras på plats, men som 
inhandlas på till exempel ett kafé. 
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1.5 Avgränsningar 
Den här uppsatsens fokuserar på tre fall av visuell kommunikation på lokal nivå för nationellt utbredda 
kaffekedjor. För att göra en geografisk avgränsning har Sundsvall valts ut som plats, då det är en 
medelstor, svensk stad som innehar tre nationellt utbredda kaffekedjor i centrum. De tre kaffekedjorna 
är Barista Fair Trade Coffee, Espresso House och Wayne’s Coffee. För att se på den visuella 
kommunikationen från de utvalda kaffekedjorna avgränsas materialet till take away-förpackningar 
bestående av olika slags muggar och påsar. Anledningen till denna avgränsning är att förpackningarna 
är det som talar för produkten och binder ihop varumärke med vara. Förpackningen är en del av det 
som konsumeras, till skillnad från exempelvis en affisch eller annons som är separerad från 
produkterna (Klimchuk & Krasovec, 2012:39). 
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2 BAKGRUND  

2.1 Barista 
Barista Fair Trade Coffee (hädanefter benämnt Barista) serverar Fairtrade-certifierat, ekologiskt kaffe. 
Kedjan grundades 2006 av Björn Almér, Nina Forsberg och Maria Andersson. På Baristas webbsida 
finns ett tydligt fokus på hur Barista arbetar etiskt, bland annat genom att använda el från vindkraft 
och servera skollunch i Etiopien. På Barista fikar 1,4 miljoner människor varje år, som alla bidrar till 
det så kallade skolmatsprogrammet från FN (barista.se, 2015a). Varumärkets mål är att fortsätta 
expandera, med motiveringen att samtliga barn i Etiopien skulle kunna gå i skolan om Barista skulle 
bli lika stort som världens största kaffekedja (www.mynewsdesk.com, 2015a).  

Barista finns endast beläget i Sverige och då på åtta orter: Malmö, Lund, Kalmar, Göteborg, 
Stockholm, Uppsala, Umeå och Sundsvall. Sammanlagt finns 19 kaféer som alla drivs i egen regi 
(barista.se, 2015b). I kaféerna serveras förutom varma och kalla drycker även smörgåsar, sallader, pajer 
med mera. Menyn är standardiserad över hela landet och inte till hundra procent ekologisk, men 
Baristas mål är att inom en snar framtid ha ett ”100% hållbart sortiment” (barista.se, 2015c). Barista  
i Sundsvall ligger på Storgatan, öster om Esplanaden. Exempel på förpackningar från Barista finns  
i Bilaga 1. 

2.1.1 Fairtrade 
Visionen med Fairtrade är 

”[...]en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att 
skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen 
framtid.” (fairtrade.se, 2015b). 

Det är en oberoende produktmärkning som arbetar för förbättrade levnads- och arbetsvillkor för 
anställda och odlare. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter får de individer som arbetar med 
framställningen och tillverkningen av produkterna högre löner och hjälper dessutom till med att 
utveckla de lokala samhällen där exempelvis grödorna har sitt ursprung. Fairtrade stödjer även 
demokrati, miljöhänsyn samt organisationsrätt i framställningen av produkter (fairtrade.se, 2015b).  

2.2 Espresso House 
Espresso House är en svensk kaffekedja som säger sig vara ”Sveriges största och snabbast växande 
coffee shop-kedja”. Förutom de 142 kaféerna i Sverige, har de även nio kaféer i Norge (www.espresso-
house.com, 2015a). Det första kaféet öppnades 1996 i Lund, av Charles och Elisabet Asker 
(www.espressohouse.com, 2015b). På Espresso House hemsida kan vem som helst ta del av deras 
värderingar, som i mångt och mycket handlar om att de vill erbjuda ”världens bästa kaffeupplevelser 
till världens bästa gäster”. För att servera riktigt bra kaffe menar Espresso House att det förutom att 
smaka gott, också ska vara ekologiskt odlat och ha bra arbetsförhållanden för de som arbetar på 
plantagen (www.espressohouse.com, 2015c). Espresso House använder sig varken av Rainforest 
Alliance-certifiering eller Fairtrade-certifiering och frånvaron från dessa märkningar beskriver de så 
här: 
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”På Espresso House jagar vi inte efter beteckningar eller stämplar. Däremot köper vi vårt kaffe från producenter 
som vi vet delar våra värderingar och som, liksom vi, strävar efter att allt kaffe ska produceras så ekologiskt och 
rättvist som möjligt.” (www.espressohouse.com, 2015c). 

Espresso House är precis som Barista inte ett franchise-bolag, utan alla kaféenheter drivs av samma 
bolag. Kaféernas lokaler finns i alla storlekar, allt mellan 10 och 300 kvadratmeter 
(www.espressohouse.com, 2015d). I de 37 städer där Espresso House är beläget erbjuder de olika slags 
varma och kalla drycker, bakverk, smörgåsar och sallad (www.espressohouse.com, 2015e). Espresso 
House i Sundsvall ligger på Storgatan mitt emot In-gallerian. Exempel på förpackningar från Espresso 
House finns i Bilaga 2. 

2.3 Wayne’s Coffee 
Wayne’s Coffee är en kaffekedja med 138 kaféer i sex olika länder varav 91 kaféer finns i Sverige 
(www.waynescoffee.se, 2015a). År 1994 öppnades det första Wayne’s Coffee-kaféet på Kungsgatan i 
Stockholm efter två års planerande och förberedande av grundarna Anders Stål, Lena Stål och 
Marika Lagerberg. Lena Ståls svåger Wayne var inspirationen till namnet på varumärket. Han var 
med och gav stöd med ett startkapital (www.dn.se, 2007). Varumärket grundar sig på en dröm om att 
utforma en ny slags mötesplats. Konceptet baseras på den svenska fikakulturen med inspiration av den 
nordamerikanska traditionen med bakverk samt den italienska kaffekulturen. De erbjuder en plats 
med en urban, familjär miljö där konsumenter kan njuta av något gott att dricka eller äta 
(www.mynewsdesk.com, 2015b). Musik som ger en bra känsla och välbehag är något de arbetar med, 
vilket de tror stödjer deras erbjudande till konsumenten (www.dn.se, 2007). På menyn finner 
konsumenten varma och kalla drycker, diverse bakverk, smörgåsar och lättare måltider 
(www.waynescoffee.se, 2015b). Wayne’s Coffees kaffe- och tesorter är alla märkta Rainforest Alliance 
Certified (www.waynescoffee.se, 2015a). De bakade produkterna så som kakor kommer från Wayne’s 
Coffees egna bageri och maten baseras på högkvalitativt naturliga livsmedel (www.waynescoffee.se, 
2015c). Wayne’s Coffee har ett franchise-koncept med en vision att ha sammanlagt tusen kaféer i olika 
länder (www.waynescoffee.se, 2015d). I Sundsvall ligger Wayne’s Coffee i In-gallerian. Exempel på 
förpackningar från Wayne’s Coffee finns i Bilaga 3. 

2.3.1 Rainforest Alliance Certified 
Denna märkning innebär att produkten är framställd av ingredienser som har sitt ursprung i odlingar 
och jordbruk som 

”[...]sköts enligt stränga krav på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet.” (www.rainforest-
alliance.org, 2015). 

Dessa krav har skapats för att naturen och djurlivet, marken och vattnet ska vara skyddade och 
bevaras, samt se till att arbetarna och deras lokala samhälle har det bra (www.rainforest-alliance.org, 
2015). Av de undersökta varumärkena i uppsatsen är det endast Wayne’s Coffee som använder sig av 
Rainforest Alliance-certifierade produkter. 
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3. TEORIER 
De teorier som tas upp i uppsatsen är teorier inom visuell kommunikation samt marknadskommunikation. Inom visuell 
kommunikation behandlar uppsatsen teorier om förpackningsdesign och semiotik. Inom marknadskommunikation används 
teorier inom visuell och etisk konsumtion. 

3.1 Visuell kommunikation 
Visuell kommunikation är det teoriområde som är mest relevant för uppsatsen. Anledningen till detta 
är för att genom att titta på de bilder eller andra visuella element kaffekedjorna förmedlar via 
förpackningsdesign, går det också att få insikt i vilken information och budskap de förmedlar till 
konsumenter (Foss & Kanengieter, 1992:315). I uppsatsen är visuell kommunikation det övergripande 
teoriområdet samtidigt som uppsatsen använder mer specifika teorier inom bland annat färg, logotyp 
och förpackningsdesign. Visuellt bildspråk är det som i dagens media har störst påverkan på 
människors sinnen och utvecklandet av allmänhetens uppfattningar. Bilder och visuella element 
kommunicerar till sinnet på ett mer komplext plan än vad ord gör, och påverkar människors liv i hela 
världen (Williams & Newton, 2007:XV).  

3.1.1 Förpackningsdesign 
Dagens konsumtionssamhälle präglas av många olika slags förpackningar som alla är en del av den 
kommersiella kultur som finns i människors vardagliga liv. Förpackningarna kommunicerar inte bara 
om själva varan den förvarar, utan yttrar sig även om producenten, distributören, konsumenten och 
konsumtionen (Lee, Qvarsell & Torell, 2010:9). De bidrar till formningen av varumärket och dess 
produkter enligt marknadsföringslitteratur (Ampuero & Vila, 2006:101). Förpackningsdesign är 
sammanförandet av form, struktur, material, färg, typografi, visuella element och information för att få 
en produkt lämplig för marknadsföring (Klimchuk & Krasovec, 2012:39). Formgivning av 
förpackningar kräver inte bara att skapa en vacker design utan att även skapa en förpackning som är 
funktionellt duglig när det kommer till att exempelvis skydda produkten och vara lätt att öppna 
(Bergström, 2012:46). Forskning visar att förpackningsteknologi, i fråga om budskap som berättar att 
användandet av förpackningen är bekvämt och enkelt, har den största inverkan hos konsumenter vid 
övervägande till köp (Silayoi & Speece 2007:1506). Samtidigt är det även aktuellt att tänka på 
förpackningars uttryck när det kommer till allt ifrån större förpackningar anpassade för distribution 
och logistik till mindre individuella förpackningar som konsumenten tar med sig hem. Genom att 
associera sig till andra aktörer inom ett gemensamt område stärker ett varumärke sin egna auktoritet 
(Wagner, 2013:449). Det finns tre typer av förpackningar. Den första typen, primärförpackningen, är 
den förpackning som skyddar produkten och är i direktkontakt med den, till exempel en flaska. En 
sekundärförpackning däremot är den som omsluter primärförpackningen och där varumärken har 
möjlighet att kommunicera med konsumenten. Slutligen finns det tertiärförpackningar som brukas för 
att skydda produkten i hela distributionskedjan. I den förpackas flera sekundär- eller 
primärförpackningar beroende på vad det är för produkt (Ampuero & Vila, 2006:101). Då 
förpackningar har möjligheten att kommunicera med konsumenten före, under och efter köpet bör 
den få en mer framträdande position hos varumärken (Bergström, 2012:46). 

I Ampuero och Vilas forskning om förpackningsdesign undersöker de hur varumärken kan 
positionera sig med hjälp av förpackningen. De fokuserar på sju olika positioneringsstrategier, där två 
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kategorier är icke-selektiva produkter samt lättillgängliga och prisvärda produkter. I resultatet går det 
att se att lättillgängliga och prisvärda produkter ofta förknippas med ljusa färger, gärna vit (Ampuero 
& Vila, 2006:103). Typsnitt som associeras till sådana förpackningar är sans-serif-typsnitt och antikva-
typsnitt (aa., 105). Om en sans-serif  används tillsammans med en antikva ger det kontrast i 
förpackningsdesignen vilket är ett sätt att kommunicera två budskap av lika värde med samma styrka 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:71). Det finns ingen utpräglad layout som förknippas till lättillgängliga 
och prisvärda förpackningar, utan de använder olika typer av grafisk design; rundade eller raka linjer, 
få eller flera grafiska element, symmetriskt eller asymmetriskt och så vidare (Ampuero & Vila, 
2006:106). När det kommer till bilder är det dock illustrationer med människor som länkas till denna 
kategori av förpackningar (aa., 107). För icke-selektiva produkter finns det ingen särskild slags färg eller 
bild som förknippas starkare än andra till kategorin. Inte heller finns det någon specifik typografi som 
brukas kopplas till dessa icke-selektiva produkter. Den layout som länkas till förpackningen av sådana 
produkter är horisontell, asymmetrisk, består av flera element, har sneda bokstäver och innehåller 
cirklar och vågiga konturer (aa., 108). De här två positioneringsstrategierna är intressanta för den här 
uppsatsen då take away-produkter från kaffekedjor kan stämma in på någon av dessa 
produktkategorier.  

3.1.2 Semiotik 
Att begripa världen genom att tolka olika tecken, det är det semiotik handlar om. Allt som människor 
observerar, tolkas och ger uttryck för något till en viss grad (Vigsø, 2010:235). Ett tecken kan förklaras 
som att något betyder något annat, det vill säga att ett tecken till exempel kan symbolisera ett helt 
varumärkeskoncept. Tolkning är att när en människa ser ett tecken väcks en idé i en persons 
medvetande om vad tecknet betyder för något (Moriarty, 2005:228).  

Det semiotiska språket är ett system uppbyggt av tecken precis som till exempel skriftspråk och 
militära signaler, men det semiotiska språket är det viktigaste av alla dessa system (Berger, 2014:22). 
Semiotiken menar att budskap och meddelanden från ett varumärke kan ses som en uppsättning av 
tecken som förmedlas med hjälp av just teckensystem som benämns koder. Mening inom ämnet 
kommunikation erhålls enbart till den grad som mottagaren av meddelandet förstår koden (Moriarty, 
2005:228). Det finns två typer av mening, en denotativ och en konnotativ. Den denotativa meningen 
inkluderar den specifika, bokstavliga och direkta mening som erhålls från tecken om det visuellt 
specifika för objektet. Det kan vara att mottagaren ser att ett träd är ett träd. Den konnotativa 
meningen är den mening som skapas av objektet på ett subjektivt plan genom tecken. Det subjektiva 
planet påverkas av tidigare erfarenheter och upprepade associeringar mellan tecken och ett objekt. 
Båda dessa nivåer av mening används inom visuell kommunikation (aa., 231). Dock för att kunna tolka 
måste det först tas reda på tolkningens mening samt att tolkaren måste vara medveten om att dessa 
meningar kan förändras. Till exempel, långt hår på en man betydde förr att mannen var konstnärlig, 
medan det idag inte längre har samma mening och kan nu istället betyda nästan vad som helst, så som 
lastbilschaufför eller poet (Berger, 2014:22). 

3.1.3 Varumärkesnamn och logotyp 
Första steget för att göra en produkt till ett varumärke är att ge produkten ett namn (Danesi, 
2013:465). Innan ett företag bestämmer sig för att namnge sitt varumärke är det viktigt att göra en 
noggrann avsökning av vad som redan är varumärkesskyddat eller patenterat, eftersom det redan finns 
tusentals namn på marknaden (Klimchuk & Krasovec, 2012:76). Ett effektivt sätt för ett företag att 
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namnge sin produkt är att använda tillverkarens namn så som Kraft, Armani och Calvin Klein. Dessa 
slags namn benämns arvs- eller traditionsnamn och antyder att produkten är mångårig med god 
kvalitet (Danesi, 2013:466). Dahlén och Lange skriver att tanken vid personnamn i varumärkesnamn 
är att känslor och associationer ska föras över från denna person till varumärket (Dahlén & Lange, 
2009:326). En annan strategi för valet av produktnamn är att namnge produkten utifrån påhittade 
figurer som representerar värderingar och kulturella modeller och blir på så sätt till symboliska ikoner 
(Danesi, 2013:466). Produkter kan också tilldelas namn som antyder vad de kan göra för konsumenten 
och att de härstammar från eller tillhör någon specifik plats (aa., 467). Förutom de nämnda 
namntyperna finns det ännu en variant, ikoniska namn. Den här typen av namn går ut på att försöka 
länka namnet till någon funktion som förknippas med produkten eller påminner om själva produkten. 
En strategi när ett sådant slags namn används är att arbeta med logotypen på ett vis som gör att den 
stämmer överens med namnet (Danesi, 2013:467). Ett exempel på ett ikoniskt namn är McDonald’s. 
McDonald’s logotyp är baserad på initialen i varumärkesnamnet och liknar pommes frites vilket är en 
produkt de säljer. Ett sådant namn med en speciell textning eller layout kan också betecknas för att 
vara ett alfabetiskt eller alfanumeriskt namn. Alfabetiska namn är namn som uteslutande grundas på 
alfabetiska mönster, som till exempel färg och typsnitt, och funktioner. Alfanumeriska namn handlar 
däremot om att siffror och bokstäver ger uttryck för det karaktäristiska för varumärket när varumärket 
grundas (aa., 468). Det är intressant för den här studien att undersöka de valda fallens 
varumärkesnamn och logotyp för att se vad dessa betyder och vad de ger uttryck för, då studien 
studerar take away-förpackningar där dessa kan förekomma.  

Ett varumärkesnamn är uppbyggt av både textmässiga och visuella komponenter samt är något som 
konsumenter ska uttala och läsa (Usunier & Shaner, 2002:212). På så vis bör varumärkets namn vara 
lätt att uttala och stava i varumärkets ursprungsland för att minska risken för att konsumenter upplever 
det förödmjukande, svårt och plågsamt att uttala namnet. Konsumenter kan lättare minnas 
varumärkesnamn som har startbokstaven B, C, D, G, K, P och T än namn som börjar på andra 
bokstäver. Dessutom kan det ofta bli roliga ljud när namn börjar på eller innehåller bokstäverna K och 
P. Beroende på vilken bokstav som används får konsumenten en uppfattning om att bokstaven låter 
större eller mindre. Bokstaven I upplevs till exempel mindre än bokstaven A därför att det krävs en 
mindre munrörelse för att uttala bokstaven I jämfört med A. Bokstäver kan även förmedla olika slags 
känslor. Vokaler som formuleras i främre munnen så som I och E skapar en uppfattning om lätthet, 
ljus, snabbhet och livlighet, medan vokaler som formuleras längre bak i munnen så som A, O och U ger 
uttryck av tyngd, mörker och tröghet (aa., 214). Trots att ett varumärke har ett utländskt namn blir 
processen av att förmedla ett varumärkes mening genom ljudet av namnet inte begränsad genom 
språket. För ett varumärke som har ett namn på ett annat språk än ett lands officiella språk kan 
namnets ljud framkalla tolkningar och förnimmelser (Klink, 2000:18). 

Ett varumärkesnamns visuella element är avhängiga av konsumenters tolkning av dess symboler och 
tecken, samt överensstämmelsen mellan den skriftliga, muntliga och visuella framställningen och den 
fysiska verkligheten. En kombination av typsnitt, färg och andra element som tillhör den traditionella 
designen samt det alfanumeriska innehållet i ett varumärkesnamn är det sätt som ett varumärkesnamn 
förankras i konsumenters minne och sinne (Usunier & Shaner, 2002:217). På ett sätt kan konsumenter 
komma att ta över varumärket i de fall varumärkesnamnet blir så pass vedertaget att det blir en del av 
språket. Namnet på varumärket blir då frigjort från varumärket och kan appliceras på andra liknande 
produkter (Moore, 2003:51-52). Exempel på sådana namn är Aspirin och Vaseline (Danesi, 2013:465).  
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En logotyp är ett varumärkes visuella tecken som kan bestå av till exempel ett namn eller bara en 
symbol. Det är viktigt att logotypen är väl överensstämmande med märkesidentiteten och är den bra 
utformad ska konsumenter snabbt kunna känna igen märket och få rätt sorts associationer till företaget 
(Mårtenson, 2009:119). Det går att dela in logotyper i sex stycken kategorier. Dessa är geometriska, 
porträtt, suggestiva, bokstäver, symboler, alfabetiska eller alfanumeriska och beskrivande. 
Bokstavslogotyper är vanligt förkommande och går inte att skilja från varumärkesnamnet, de är en 
enhet (Danesi, 2013:469). För ibland är varumärkesnamnet och produktnamnet det samma, och det är 
formgivningen av varumärkesnamnets typografi som här får en betydande roll då det är det visuella 
som konsumenten mest kommer identifiera med produkten (Klimchuk & Krasovec, 2012:76). Med 
hjälp av typsnitt, färg och så vidare blir varumärkesnamnet till en visuell symbol. En bokstavslogotyp 
kan även vara en förkortning av varumärkesnamnet så som VW, Volks Wagens logotyp (Danesi, 
2013:469). Alfabetiska eller alfanumeriska logotyper liknar bokstavslogotyper men till skillnad från 
bokstavslogotyper är de inte länkade till varumärkesnamnet. Ofta används bland annat gemena 
bokstäver som kontrast i sådana logotyper, till exempel Apples iMac och iPhone. På så vis blir namnet 
och logotypen även här oskiljaktiga (aa., 470). Detta gör att dessa logotyper är lätta att känna igen 
vilket Bergström menar är ett av kraven för en bra logotyp (Bergström, 2012:272). Porträttlogotyper 
innebär att det ingår en bild av en karaktär i logotypen medan suggestiva logotyper innehåller en bild 
på något som drar tankarna hos konsumenter till en viss livsstil, till exempel ett djur eller en sak. En 
annan nivå av suggestiva logotyper är symboliska logotyper som istället för livsstil bygger på metaforer 
och kulturella symboler. Logotyper som visar konsumenter vad dess produkter är eller kan göra med 
hjälp av någon typ av bild, hör till kategorin beskrivande logotyper (Danesi, 2013:469). Den sista 
logotypkategorin, geometriska logotyper, använder sig av geometriska former så som triangel och 
cirkel. Många kända varumärkens logotyper tillhör denna kategorin (aa., 470).   

3.1.4 Material och struktur 
Eftersom den fysiska gestaltningen av en produkt är det som förkroppsligar varumärkets visuella 
identitet, är det en viktig del att undersöka av förpackningsdesignen (jämför Klimchuk & Krasovec, 
2012:104). När en förpackningsdesigner ska välja vilken struktur och vilket material en förpackning 
ska ha, måste hen svara på en rad olika frågor som rör typen av produkt, hur produkten ska 
transporteras, visas upp, förvaras, vilken målgruppen är och mycket mer (aa., 105). Till exempel i valet 
av papper finns det många olika papperskvalitéer att ta i beaktande; ett matt papper är bättre för 
läsbarheten medan ett glättat papper återger färger bättre (Bergström, 2012:252). En annan sak som 
designern måste ta hänsyn till i materialvalet är hållbarhet, alltså frågor som rör social rättvisa, miljö 
och ekonomi för att värna om framtiden för vår planet (Klimchuk & Krasovec, 2012:108). 

Det finns fyra vanliga kategorier av material till förpackningar: kartong, plast, glas och metall. 
Kartong görs av antingen nya träfiber eller återvunnet papper och är funktionellt, kostnadseffektivt 
och återvinningsbart (aa., 111-113). Förpackningar är i dag sedda som en bidragande faktor till 
skräptillväxten, och bristen på resurser i många av världens länder gör att företag letar efter nya, 
alternativa material som kan ersätta papper och kartong, där plast är ett bra alternativ (Meyers & 
Gerstman, 2005:211). Plast finns det många olika typer av, som bidrar med många olika kvalitéer och 
egenskaper och erbjuder därmed designern oändliga möjligheter för innovativa idéer. Plasterna kan 
vara hårda eller mjuka, transparenta eller opaka, färgade eller vita och kan formas på många olika sätt 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:119). Även glasförpackningar kan finnas i olika former, storlekar och 
färger och kan fungera som alternativ till plasten då glas inte reagerar med innehållet som plast kan. 
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Dock kan glas som material addera till tillverknings- och fraktkostnaderna, men då känslan av 
glasförpackningar adderar till kvalitetsintrycket av produkten, är det i många fall ändå att föredra (aa., 
121). Metallförpackningar görs oftast i tenn, aluminium eller stål och är förhållandevis ganska billigt 
att tillverka (aa., 122). 

När det kommer till struktur har det studerats i en experimentell forskningsstudie gjord av Wastiels 
med flera huruvida färg och ytors ojämnhet påverkar hur varm en inomhusvägg upplevs. De kom 
fram till att ytans ojämnhet har en effekt på den upplevda värmen, oavsett ytans färg, men att 
variationerna i upplevd värme mellan exempelvis slätt och grovt inte är lika stora som i färger, 
exempelvis mellan blått och rött (Wastiels et al., 2012:448). Detta kan vara intressant att ta med i 
beaktande när det i den här uppsatsen görs tolkningar på förpackningsdesign för att se vilka budskap 
som förmedlas, huruvida förpackningen ger en kall eller varm känsla och huruvida det är färgen eller 
ytans struktur som påverkar detta. 

3.1.5 Färg 
Att använda teorier om färgers betydelse hos varumärken är relevant för uppsatsen då den ämnar att 
undersöka alla visuella aspekter hos det forskningsmaterial som ska undersökas, där färg är en stor och 
viktig del, eftersom färger skapar olika upplevelser hos människor (Bergström, 2012:256). Färger kan 
ha olika eller liknande innebörder beroende på land och kultur. Exempelvis färgerna blå, grön och vit 
är i flera länder associerade till liknande innebörder; fridfullt, varsamt och lugnande. Färgen brun 
brukar associeras till samma innebörder som färgen svart, där de i vissa länder associeras till 
ledsamhet, i vissa länder till formalitet och i vissa länder till maskulinitet (Madden, Hewett & Roth, 
2000:98). Eftersom färger har så specifika betydelser kopplade till dem så påverkar det hur människor 
uppfattar varumärken. Detta kan i sin tur betyda att eftersom människor i olika länder och kulturer 
uppfattar färger på olika sätt, att varumärken och företag därmed kan få olika image i olika länder 
(aa., 101). Forskning visar att en specifik färg kan ge starka associationer till ett specifikt varumärke, 
men att varumärken även kan få andra färger associerade till sig om varumärket i fråga är välkänt och 
har en stark position på marknaden (Hoek & Gendall, 2010:321). Färgvalet hos en produkts design 
kan beskrivas som funktionell eller icke-funktionell, där en funktionell färg förstärker produktens 
kommunikation medan en icke-funktionell färg bara är till för kosmetiken (Bergström, 2012:256). 
Vidare kan en färg bidra med att fånga konsumenters uppmärksamhet och påverka deras uppfattning 
när de gör ett köpbeslut (Kauppinen-Räisänen, 2014:670).  

3.1.6 Form 
Förpackningar består av former, både vad gäller den fysiskt tredimensionella förpackningen och vad 
gäller tryckta visuella uttryck som finns på förpackningen. Det finns former av alla slag, men just 
perfekta geometriska former går inte att finna i naturen. Dessa former skapas av människan och har 
sedan antiken ansetts vara perfekta symboler. En symbol för evighet och perfektion är cirkeln då den 
varken har någon start- eller slutpunkt (Danesi, 2013:470). Forskning visar att bilder med just rundade 
linjer förmedlar ett positivt budskap, för att den rundade linjen påminner om de rundade linjer som 
uppstår i människors ansikten när de är glada. Samtidigt som bilder med kantiga linjer med en V-form 
skapar ett negativt budskap då denna typ av linje återfinns i arga ansiktsuttryck. Det har visat sig att 
sådana bilder, med V-linjer, upplevs som mindre fördelaktiga än bilder med rundade linjer (Larson, 
Aronoff  & Stearns, 2007:526). Oavsett om dessas linjer bedöms som typiska för en produktkategori, 
dras människor oberoende av detta starkare till rundade linjer än till motsatsen (Westerman et al., 
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2013:14). Dock fångar bilder med V-linjer lättare människors uppmärksamhet då dessa linjer kan 
uppfattas som hot (Larson, Aronoff  & Stearns, 2007:526). En annan forskning har kommit fram till att 
dessa känslor av hot framkallas specifikt av vassheten i vinkeln på dessa V-linjer, vilket gör att 
människor ogillar dessa typer av bilder. Trots detta kan en bild med skarpa vinklar uppskattas mer än 
bilder på meningslösa mönster med rundade eller vassa linjer, om den föreställer ett verkligt objekt. 
Det betyder att människor föredrar alla typer av bilder på verkliga objekt oavsett typ av form på dess 
linjer framför alla slags abstrakta mönster och bilder (Bar & Neta, 2006:647).  

3.1.7 Storlek och kontrast 
Ju större ett objekt är desto mer uppmärksamhet får det. Trots att ytan för en grafisk design är liten, 
kan innehållet bestå av till exempel stora bokstäver vilket då drar till sig uppmärksamheten hos 
konsumenter. Olika grafiska element i en design kan ges olika mycket plats för att på så vis vägleda 
konsumenten till de viktiga delarna i materialet (Dahlén & Lange, 2009:408). Ett exempel på att 
arbeta med storlek i den grafiska designen för att fånga konsumenters uppmärksamhet är att skapa 
rubriker i större grad i förhållande till övrig text (Bergström, 2012:136). Då det finns en uppsjö av olika 
visuella budskap i dagens samhälle är det lätt för ett varumärke att försvinna i mängden. Det är därför 
fördelaktigt att designa sin visuella kommunikation så att den skiljer sig från konkurrenterna. För ting 
som särskiljer sig från den stora massan reagerar människor på. Kontrast handlar på så vis om att göra 
motsatsen till det som finns runt om (Dahlén & Lange, 2009:408-409). Det är av intresse att studera 
hur de olika kaffekedjorna arbetar med storlek och kontrast, för samtliga arbetar med ungefär  
lika stora ytor, take away-förpackningar. Det är dessutom spännande att se om någon har arbetar  
med kontrast i hänsyn till de andra kaffekedjorna eller om alla kedjor arbetar med en liknande 
designlösning.  

3.1.8 Typografi 
Typografi är att använda bokstavsformer för att kommunicera ett språk visuellt. Typografin avgör en 
texts läsbarhet, läslighet, storlek, form och stil och avgör på så sätt hur texten kommuniceras 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:65). Eftersom typografi används i allt från logotyp, förpackningsdesign, 
skyltning etcetera, är det en naturlig del av vad som ska undersökas i den här uppsatsen 
forskningsmaterial. 

Bo Bergström talar om synlig respektive osynlig typografi. Synlig typografi, eller berättande 
typografi, är bokstavs- eller sifferarrangemang som avslöjar vem sändaren är och förstärker budskapet 
(Bergström, 2012:121). Osynlig typografi verkar istället i hemlighet, och länkar samman sändare och 
mottagare i tysthet (aa., 118). Det finns flera olika kategorier av typsnitt som alla har olika 
karaktärsdrag beroende på vad formgivaren vill kommunicera. Exempel på typsnittskategorier är Old 
Style, Modern Serif, Sans Serif  och Script. Old Style-typsnitt (benämns även antikva, exempelvis 
Palatino och Garamond) är eleganta i sitt utförande och har låg kontrast. Modern Serif-typsnitt (även 
det benämnt antikva, exempelvis Times och Bodoni) har vertikalt lutade linjer och hög kontrast i 
linjetjocklekarna. Sans Serif-typsnitt däremot har, som namnet antyder, inga serifer och har ingen 
kontrast i linjetjocklekarna eller skillnader i lutning. Scripter är ritade för att se ut som handstil eller 
kalligrafi, och har ofta stora versala bokstäver (Klimchuk & Krasovec, 2012:67). 
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3.1.9 Layout 
Forskning påvisar att en förpacknings textelement så som varumärkesnamn med fördel placeras i 
centrum eller på den högra halvan av förpackningen för att öka konsumenters ihågkomst av 
produkten i fråga. En fördel med att placera textelement i mitten på förpackningen är att elementet då 
ses i konsumentens båda ögons synfält vilket gör att båda hjärnhalvorna processar informationen 
samtidigt. Grafiska textelement som inte ska hjälpa till att attrahera och underlätta att konsumenter 
kommer ihåg produkten bör placeras på den vänstra halvan av förpackningen. Men, det finns dock 
forskning som säger att det på vänstra halvan är fördelaktigt att placera mer visuella element så som 
produktfotografier, som då stärker förutsättningarna för att konsumenter erinrar sig produkten (Rettie 
& Brewer, 2000:65). Westerman med fleras resultat motsäger detta då deras forskningsresultat tyder på 
att människor föredrar att textelement är placerade till vänster om grafiska element då detta upplevs 
som mindre störande, mer praktiskt och tillfredsställande. En rundad och uppåtgående design är något 
människor tenderar att tycka om. Dessutom är det fördelaktigt att arbeta med en välbalanserad design 
(Westerman et al., 2013:15). Dessa teorier går att applicera på resultatet från de semiotiska 
bildanalyserna då det är intressant att se hur de utvalda kaffekedjornas layout ser ut. 

3.2 Marknadskommunikation 
Teorier inom marknadskommunikation används i den här uppsatsen. Då uppsatsen inte utgår från ett 
sändarperspektiv vore det ointressant att nyttja teorier om exempelvis strategisk kommunikation där 
det fokuseras på just sändaren. Dessutom undviker uppsatsen att titta på teorier med en syn på 
marknadskommunikation ur ett sändare-mottagare-perspektiv, och har istället en utgångspunkt från 
nyare teorier där fokus ligger på konsumenternas uppfattningar. Detta för att varumärkesarbetet är en 
fortlöpande process, vari konsumenterna har en viktig roll (Schroeder, 2009:123). 

3.2.1 Visuell konsumtion 
Jonathan Schroeder skriver att intresset för visuell konsumtion växer, till stor del på grund av att det 
finns en växande medvetenhet om hur viktigt det är med till exempel en väldesignad hemsida för 
företag. Andra anledningar till det växande intresset för visuell konsumtion är det växande intresset 
inom visuell kommunikationsteori och visuell teori i andra fält, samt att det tvärvetenskapliga området 
av visuella studier blir mer etablerat som ett akademiskt ämne (Schroeder, 2002:22). Schroeder 
beskriver visuell konsumtion som 

”[...] a theoretical approach to the interstices of  consumption, vision, and culture, including how visual images 
are handled by consumer research” (Schroeder, 2002:3).  

Vidare beskriver han visuell konsumtion som en egenskap hos en upplevelseindustri organiserad runt 
uppmärksamhet (Schroeder, 2002:3). Det är människors identitet som vägleder deras 
konsumtionsmönster (aa., 14). I människors konsumtionsvanor återspeglas deras djupodlade 
personliga bekymmer och oro (Fournier, 1998:366). Interagerandet mellan konsumtion och identitet i 
vårt samhälle signalerar den makt som marknadsföring besitter. I dag är nämligen konsumenters 
köpval fyllda med psykologiska, kulturella och politiska betydelser och därför är marknadens 
uppdelning baserad på konsumenternas identitet (Schroeder, 2002:14). Även om många konsumenter 
köper väldigt få av de produkter de ser i reklam, blir de ändå påverkade av reklamen då den skapar 
meningsbilder hos dem. Detta går att se eftersom människor ofta definierar sig i fråga om vad de inte 
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köper, som Schroeder här exemplifierar med ”Jag skulle aldrig bära en Rolex” och ”Jag bojkottar 
Nike” (aa., 13). Cassinger menar att istället för att företag ska fokusera på att skapa färdiga budskap, 
ska de utforma ramverk med hjälp av kommunikation. Detta sätter på så vis ramarna för hur 
varumärket vill uppfattas av konsumenter (Cassinger, 2011:163).   

För att ett varumärke ska lyckas med att bli framgångsrikt måste det komma nära kulturen det vill få 
kontakt med. Det räcker inte med att ha fokusgrupper för att lära känna konsumenterna. Istället ska 
varumärken finna en lämplig, för varumärket, subkultur som varumärket väljer att anpassa sig till. 
Varumärket ska sätta sig in i och förstå denna subkulturs grundsyn på djupet, för att på så vis kunna 
skapa en associationsrik och trovärdig ny myt för subkulturens anhängare. Med hjälp av myten kan 
varumärket på så sätt få stor genomslagskraft (Holt, 2003:49). Att sköta ett varumärke så framgångsrikt 
som möjligt handlar om att hantera och ta hand om varumärkets mening på marknaden. För 
anledningen till att vissa varumärken blir mer framgångsrika än andra handlar dels om konsumenters 
val, men även om den mening de ger till varumärket utifrån förhandlingar som sker mellan den 
kulturella omgivningen, den sociala miljön och marknadsföringsmiljön (Schroeder, 2009:125). Det 
betyder att den image ett varumärke får därför inte främst handlar om varumärket i sig utan snarare 
om det kulturella sammanhanget det ingår i (Cassinger, 2011:160-161). Beroende på vilken person 
som talar om varumärket, och hur, var och när detta sker, blir framställningen av varumärket olika. 
Från att tidigare ha sett image som den position ett varumärke har i en konsuments medvetande, bör 
det nu förtås som den position ett varumärke har i kulturen. Det ska klargöras att ett varumärke inte 
endast har en image utan snarare flera stycken. Dessa är inte statiska, utan dynamiska och befinner sig 
i en sakta kontinuerlig omarbetningsprocess (aa., 162).   

3.2.2 Etisk konsumtion 
Att rättvisemärka och miljömärka förpackningar är något som är frivilligt för producenterna. Anita 
Andersson skriver att rättvisemärkta förpackningar skiljer sig från andra förpackningar eftersom att de 
förenar producenterna, varorna och konsumenterna kring etiska och politiska aspekter och försöker få 
konsumenterna att reflektera över vad deras konsumtionsvanor betyder för andra människors 
levnadsvillkor (Andersson, 2010:239). 

Det är vanligt förekommande att etiska produkter så som Fairtrade-kaffe positioneras till 
samhällstoppen, då dessa produkter ofta är dyrare än de produkter som inte har en etisk märkning 
(Johnston, Szabo & Rodney, 2011:294).	  

!20



4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 
Uppsatsen är en kvalitativ studie, eftersom den ämnar att komma närmare enskilda fall och att på så 
vis ge en djupare förståelse (Ekström & Larsson, 2010:19). För uppsatsen är metoderna semiotisk 
analys och intervju intressanta då det med dessa går att undersöka de aspekter av kaffekedjornas 
visuella kommunikation som är relevanta för studien, därför har dessa metoder valts.   
Semiotik handlar om att förstå världen genom att tolka olika tecken, att allt som observeras i någon 
grad tolkas och ger uttryck för något (Vigsø, 2010:235). Valet att använda semiotiska analyser är gjort 
för att se vad de olika delarna i kaffekedjornas visuella kommunikation ger uttryck för, för att på så sätt 
kunna förstå helheten bättre. 

Intervjuer har valts därför att genom att intervjua människor som är delaktiga i Sundsvalls 
fikakultur, har uppsatsen bidragit till en ökad insikt i hur den kulturella miljöns situation ser ut 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:34). Genom att intervjua människor får uppsatsen svar på 
samtliga frågeställningar, då dessa frågor berör konsumenters uppfattningar och känslor. Dessutom 
fungerar intervjun som stöd för den semiotiska analysen genom att synliggöra fler individers 
tolkningar av förpackningarna.  

4.2 Val av material 
Kaffekedjornas visuella kommunikation består bland annat av webbsidor, sociala medier och 
förpackningar. Eftersom en del av kaffekedjornas visuella kommunikation är take away-förpackningar, 
är det därmed ett bra val av material att undersöka för att få reda på hur de kommunicerar visuellt. 
Förpackningarna är också sammankopplade till produkten och är en del av det som ska konsumeras 
vilket inte de andra delarna i den visuella kommunikationen är (Klimchuk & Krasovec, 2012:39).  

Insamlingen av materialet startade med att det den 16 november 2015 togs telefonkontakt med 
respektive kafé där frågan ställdes om det fanns en möjlighet att få material i form av take away-
förpackningar för undersökningen. Espresso House och Barista gav klartecken för att komma dit och 
samla in material, medan personen som det fördes dialog med på Wayne’s Coffee sade att hon inte 
kunde acceptera personligen men bad oss komma tillbaka till platschefen med frågan nästa dag. Nästa 
dag, den 17 november 2015 besöktes först Barista och Espresso House för att samla in materialet samt 
ställa frågan om det fanns möjlighet att genomföra konsumentintervjuer på plats, vilket båda kaféerna 
accepterade. Därefter besöktes Wayne’s Coffee då platschefen fanns tillgänglig. Hon samtyckte till 
materialinsamlingen och godkände även konsumentintervjuer. 

Från Barista var det tillgängliga take away-materialet: servetter, en tunnbrödsförpackning, bestick, 
en liten plastförpackning för yoghurt och dylikt, en tallrik med lock, ett sugrör, en mugghållare, en 
liten plastmugg med lock, en stor plastmugg med lock, en stor kaffemugg med lock, en smoothie- och 
juicemugg med lock, en stor papperspåse med handtag och till sist en liten papperspåse utan handtag.  

Espresso Houses material bestod av take away-muggar för kaffe i två storlekar inklusive lock. Dessa 
muggar kom i två varianter, en standardvariant och en julvariant då det vid tidpunkten närmade sig 
advent. Vidare bestod materialet av en mugg avsedd för juice eller smoothie, en annan mugg för kalla 
drycker med utrymme för exempelvis grädde, servetter, en förpackning för varm mat, en påse för 
kakor och bakverk och två påsar i olika storlekar för det sammanlagda inköpet.   
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Från Wayne’s Coffee tillhandahölls en papperspåse, en servett, en kaffemugg, en mugg för kalla 
drycker samt en papplåda för bakelser och dylikt.  

Utifrån det tillgängliga materialet valdes de förpackningar ut som skulle analyseras i 
undersökningen. Eftersom alla kaffekedjor inte hade samma typer av förpackningar tillgängliga, valdes 
de förpackningar med liknande funktioner ut som fanns hos samtliga kedjor. Detta för att en 
jämförelse däremellan ska vara möjlig. De förpackningar som valdes är take away-muggen för kaffe 
eller annan varm dryck, take away-muggen för smoothie och juice, den mindre förpackningen eller 
påsen för kakor och bakelser samt inköpspåsen för hela köpet (se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3). Detta 
urval ger en bredd i materialet då de olika förpackningarna har olika funktioner i fråga om vad de 
förpackar. Det betyder att vad en konsument än skulle välja att köpa som take away, skulle hen 
troligtvis att komma i kontakt med någon av dessa förpackningar. Vi var medvetna om att urvalet av 
material skulle ge en stor mängd resultat, vilket innebär att uppsatsens ordantal har överstigits. Vi 
ansåg dock att en minskning av materialet skulle innebära att uppsatsens kvalitet skulle försämras på 
grund av att vi inte skulle kunna gå lika djupt in i varje undersökt kaffekedja och därmed endast ge 
ytliga resultat. Nu blev studien mer grundlig och omfattande.  

I intervjuerna handlade frågorna om den visuella kommunikationen endast om respektive kafés take 
away-kaffemugg, för att inte störa respondenterna för länge i deras fikastund vilket ökar chansen för 
deras deltagande samt att få möjlighet att gå djupare in i deras upplevelse av förpackningen. 

4.3 Semiotisk analys som metod 
En semiotisk analys handlar som tidigare nämnts om att skapa förståelse genom att tolka tecken. 
Genom att tolka något som är ett tecken i det större sammanhanget skapas betydelse för objektet i 
fråga, vilket betyder att tecknet är kontextuellt. Betydelsen av tecknet skapas genom att det sätts emot 
andra tecken, och denna betydelse har två huvudfomer: denotation och konnotation. Denotation är 
den objektiva tolkningen och behandlar endast det faktiska, manifesta innehållet. Konnotationen 
däremot handlar om de associationer som skapas hos den kultur som observerar objektet, och 
behandlar därmed de subjektiva tolkningar som görs (Vigsø, 2010:235).  

4.3.1 Utförande av semiotisk analys 
Arbetet med den semiotiska analysen började med att vi konstruerade en analysmall (se Bilaga 4) där vi 
preciserade vilka frågor som skulle ställas till texten utifrån uppsatsens frågeställningar och teorier. Till 
analysmallen skapades analysinstruktioner där vi förtydligade vad som efterfrågades i analysmallen. 
Därefter satte vi igång med analyserandet av materialet. Vi analyserade sex analysenheter var. Det 
analyserades en enhet i taget på först en denotativ nivå och sedan på en konnotativ nivå. På en 
denotativ nivå ställdes frågor till materialet i följande teman; Varumärkesnamn och logotyp, Material och 
struktur, Färg, Form, Storlek och kontrast, Typsnitt, Layout, Bilder samt Etisk ståndpunkt. På en konnotativ nivå 
ställdes frågor till materialet i följande teman; Varumärkesnamn och logotyp, Material och struktur, Färg, Form, 
Storlek och kontrast, Typsnitt samt Bilder. Layout ingår inte i den konnotativa nivåns teman då detta tema 
skulle innebära att helheten i sig analyseras vilket inte är meningen i den semiotiska analysen, där det 
är meningen att tolka tecken. Den etiska ståndpunkten analyserades inte konnotativt då uppsatsen vill 
fokusera på hur konsumenterna uppfattar huruvida en eventuell etisk ståndpunkt framgår genom 
förpackningar, och det framträder tydligast om dessa frågor ställs direkt till konsumenten i en intervju. 
En av oss var ansvarig för samtliga enheter som ingick i Wayne’s Coffee medan den andra ansvarade 
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för Espresso Houses enheter. När dessa var färdiganalyserade övergick vi till att Baristas analysenheter 
delades jämnt, där en av oss ansvarade för muggarna och den andra ansvarade för matförpackningen 
och påsen. Efter analyserandet gjordes ett test för att stärka reliabiliteten (Esaiasson et al., 2012:64). 
Testet är ett slags interkodarreliabilitetstest, då det är två personer som gjort kodningarna och försöker 
utreda huruvida dessa två personer skulle koda en analysenhet på samma sätt (Nilsson, 2010:147). 
Samtliga analyser gicks grundligt igenom via läsning och jämförelse med förpackningarna. Om något 
behövde redigeras gjordes det efter en muntlig dialog med varandra för att säkerställa enighet. På så 
sätt är samtliga tolkningar och beskrivningar godkända av två personer och ger därför en högre grad 
av intersubjektivitet (Esaiasson et al., 2012:25).  

4.3.2 Metodproblem   
Problemen har reducerats i och med de analysinstruktioner som hörde till analysmallen. De problem 
vi stötte på i den semiotiska analysen var att det var svårt att skilja vad som var en känsla och vad som 
var en association. Det var dessutom svårt att koppla bort intryck av andra element när vi skulle 
fokusera på ett element. I och med att vi tolkade analysenheterna finns det risk för att resultatet blir 
subjektivt, eftersom våra erfarenheter och personliga associationer och preferenser spelar in. Därför 
har samtliga analyser fått en grundlig genomgång av båda författare för att få högre grad av 
intersubjektivitet (se ovan under Utförande av semiotisk analys). 

4.3.3 Sammanställning av resultat 
Resultatet från de semiotiska analyserna på de olika take away-förpackningarna sammanställdes 
genom att sammanfatta analysdatan från samtliga take away-förpackningar tillsammans, men från en 
kaffekedja i taget. Detta för att skapa en mer överskådlig och sammanhängande bild av den insamlade 
datan.  

4.4 Intervju som metod 
En samtalsintervju handlar ofta om att samla kunskaper om människors situationer, men även om 
enskilda människors känslor och upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:34). Med hjälp av 
denna metod utvinns förståelse av invecklade fenomen, fenomens karaktär och utmärkande drag 
(Larsson, 2010:54), vilket vi ville göra i den här uppsatsen. Här handlar det om att få en insikt i 
respondenters erfarenheter genom samtal (aa., 56). Respondenter är de personer som intervjuas och 
som ger sina åsikter och upplevelser av ett fenomen (Larsson, 2010:57). Fördelen med 
samtalsintervjuer är att frågorna inte behöver ställas i samma ordning varje gång, att frågorna kan 
kompletteras med mer öppna frågor eller följdfrågor eller anpassa frågorna beroende på situation 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:37-38), vilket också har utnyttjats under intervjuerna.  

Vid en kvalitativ intervju är målet att få fram ett material som inte har som syfte att vara 
generaliserbart, men trots detta bör ändå resultaten vara oberoende av exakt vilka personer det är som 
har intervjuats. Därför ska intervjuerna göras på så många personer att individernas bakgrund och 
erfarenheter inte längre kan påverka resultatet hos forskningen. Gränsen går ungefär vid sex till åtta 
respondenter per undersökningsgrupp, men helst minst tio (aa., 42). Detta var något vi hade i åtanke 
när antalet intervjupersoner valdes ut. 
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4.4.1 Utförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes på plats på de utvalda kaféerna i Sundsvall måndagen den 23 november och 
tisdagen den 24 november. Respondenterna valdes ut med ett tillfällighetsurval. De som fanns 
tillgängliga på plats och accepterade att vara med i intervjun var de som blev undersökningens 
respondenter. Frågorna som ställdes utgick från teman (se Bilaga 5) som baserades på 
frågeställningarna och teorier. Dessa teman var: Inledande frågor (för att få bakgrundsinformation om 
respondenten och dennes fikavanor), Visuell konsumtion (för att få reda på vilken roll fikakonsumtionen 
har i konsumentens vardagliga liv), Upplevelser av förpackningsdesign (baserad på den konnotativa delen av 
den semiotiska analysen, för att stärka uppsatsens intersubjektivitet), Förpackningar och etisk ståndpunkt (för 
att få reda på hur konsumenten upplever att kaffekedjans eventuella etiska ståndpunkt kommuniceras 
via förpackningsdesign) samt Avslutande frågor (för att avrunda intervjun och ge respondenten möjlighet 
att tilllägga något). Frågorna i temana Upplevelser av förpackningsdesign samt Förpackningar och etisk 
ståndpunkt kopplas till take away-kaffemuggen. Varje respondent fick då hålla i kaffemuggen och känna 
på den och studera det som efterfrågades. En av oss agerade intervjuare och den andra antecknade 
svaren på ett förberett formulär (se Bilaga 6). Det intervjuades sammanlagt trettio personer, tio 
personer per kafé (se Bilaga 7 ). 

4.4.2 Metodproblem  
Eftersom intervjuplatsen var kaféer, tillät inte den bullriga miljön inspelning av intervjuerna. Risken 
var också att respondenten skulle känna sig obekväm med att bli inspelad. Därför har en person istället 
antecknat vad respondenterna svarat i ett pappersformulär (se Bilaga 6). Problemet med detta är dock 
att respondentens exakta svar inte har kunnat fås med. Ofta har antecknaren inte heller hunnit med 
att skriva hela meningar som respondenten yttrat, men innebörden av svaren har alltid fåtts med. 

När en respondent hade sällskap på kaféet hände det ibland att sällskapet flikade in med svar och 
hjälpte respondenten. Men då sällskapet också var konsumenter på kaféet och lika insatta som 
respondenten själv, är resultaten fortfarande representativa för konsumenter. Det ska även klargöras att 
i sådana fall har sällskapets svar inte antecknats, utan sällskapets påverkan på respondenten har endast 
varit aktuell om respondenten själv upprepat svaret eller hållit med.  

I ett par fall har det varit svårt att höra vad respondenten sagt, på grund av bullrig miljö eller 
dialekt. I sådana fall har intervjuaren upprepat svaret för att vara säker på att det uppfattades korrekt.  

Ett annat problem var att vissa respondenter hade svårt att svara på frågor om känslor kring 
grafiska element. Detta löstes genom att förtydliga vad som efterfrågades. 

4.4.3 Sammanställning av resultat 
Resultatet från intervjuerna sammanställdes en kaffekedja i taget. De känslor, åsikter och tankar som 
nämndes i intervjuerna togs upp, tillsammans med avvikande eller av annan anledning intressanta svar 
som togs upp mer ingående. Svar där den intervjuade missuppfattat frågan och sedan rättat sig, eller 
när svaret på annat sätt varit irrelevant för uppsatsen, har inte tagits med. Data som kom från de 
inledande frågorna samt från frågorna i temat visuell konsumtion, som ej hörde till en specifik 
kaffekedja, sammanställdes under en egen kategori. 
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4.5 Reliabilitet och validitet    
Ett problem i uppsatsen kan vara att det i huvudsak är författarnas tolkningar som är grunden för 
resultatet och de slutsatser som dragits, vilket kan ge låg vetenskaplig kvalitet på uppsatsen. Då vi i så 
stor grad som möjligt försökt uppnå intersubjektivitet, koherens, omfattning, öppenhet, djup samt 
kontextualitet, har uppsatsen strävat efter en högre vetenskaplig kvalitet (Ekström & Larsson, 2010:17). 
Intersubjektivitet har säkerställts genom att samtliga tolkningar och beskrivningar har blivit godkända 
av två personer. Med koherens menas att tolkningarna i stor grad har varit konsistenta genom 
följandet av analysinstruktionerna. Omfattningen i den här uppsatsen kommer från att vi har 
analyserat samtliga relevanta delar av förpackningarna och inte valt ut endast vissa delar. Dessutom 
har vi inte begränsat oss till en förpackning inom take away-förpackningssortimentet, utan analyserat 
flera olika typer. Öppenhet har nåtts genom att vi i tolkningen har strävat efter att inte ha förutfattade 
meningar om objektet som analyserats, vilket kan vara svårt. Därför valde vi att även i intervjuerna 
fråga konsumenterna om deras tolkningar, och har minskat att alternativa tolkningar uteslutits. Djup 
har nåtts genom att analysera materialet på en konnotativ nivå, inte bara denotativ. Det har arbetats 
med kontextualitet genom att ta hänsyn till alla grafiska element i sin helhet och inte helt fristående 
från varandra.  

Uppsatsens validitet har säkerställts genom operationaliseringen. Genom att utgå från uppsatsens 
frågeställningar har intervjufrågor och analysfrågor tagits fram och därmed blivit till operationella 
indikatorer. Frågeställningarna är i sin tur baserade på teori, och därmed har vi fått en översättning 
från teori till operationella indikatorer (Esaiasson, 2012:55). Validiteten är därmed också stärkt genom 
att vi har mätt det som vi påstår mäta, eftersom resultaten från intervjuer och semiotiska analyser 
besvarar frågeställningarna (aa., 57). 

Reliabiliteten på uppsatsen har försäkrats genom ett reliabilitetstest där vi har kontrollerat vad den 
andra har skrivit och fört en dialog om något som ansetts oklart, saknas, bristfälligt eller fel. Dessutom 
har vi under intervjun upprepat respondentens svar eller bett denne upprepa sitt svar när dennes svar 
var otydliga vilka kunde ha lett till slumpmässiga mätfel (aa., 64). 

Studiens replikerbarhet har försäkrats genom de tydliga mallar och instruktioner som finns som 
bilagor, samt att våra fullständiga tillvägagångssätt vid användandet av metoderna har redogjorts 
grundligt.  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5. RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i tre delar där varje enskild del utgör en av de utvalda kaffekedjorna. Under en kaffekedjas del 
presenteras samtliga förpackningar blandat under respektive analysdel (Varumärkesnamn och logotyp, Material och 
struktur, Färg, Form, Storlek och kontrast, Typsnitt, Layout, Bilder följt av Etisk ståndpunkt) för att få en överblick över 
varumärket i helhet. Under varje analysdel redovisas först resultatet från denotationen (beskrivningen), sedan 
konnotationen (tolkningen) följt av intervjuerna. 

5.1 Barista 

5.1.1 Varumärkesnamn och logotyp 
Denotation 
Det fullständiga varumärkesnamnet är ”Barista Fair Trade Coffee”. Barista är ett substantiv och är en 
slags bartender som tillreder kaffe. Fair Trade syftar på produktmärkningen Fairtrade, som ordagrant 
betyder ”rättvis handel”. Coffee är engelska för substantivet kaffe, vilket här då är en produkt som är 
märkt med Fairtrade. 

Logotypen är rund med symbol och text ”utstansade” ur tryckfärgen. Symbolen tar mest plats av 
ytan i cirkeln och består av fem delar där den mittersta delen är ett hjärta och delarna runt om kan 
liknas vid böjda blad som sträcker sig uppåt mot hjärtat. Under symbolen finns texten ”barista FAIR 
TRADE COFFEE”. Ordet ”barista” är i större grad än övriga ord. 

Konnotation  
Namnet ger en känsla av förtroende då en barista är någon med kunskap. Den intryck av etik och 
hållbarhet om hela varumärkesnamnet ”Barista Fair Trade Coffee” uttrycks. 

Logotypen ger känslor av kärlek, passion, naturlighet och lättsamhet. Kärlek och passion på grund 
av hjärtat i symbolen och naturlighet på grund av att symbolen påminner om en växt. Typsnitten 
känns lättsamma i sina former och utförande. Logotypen väcker associationer till jord, kaffe, växtlighet 
och natur. Jord och kaffe på grund av den bruna färgen (dock ej i smoothiemuggen), växtlighet och 
natur på grund av symbolens liknelse av en växt.  

Intervjuresultat 
Konsumenter från Barista kopplar varumärkesnamnet bland annat till semester, att vila ut, mysigt, 
trevligt, bra/trevlig personal, fika, kafé och (gott) kaffe. Marcus, 22, kopplar namnet till ”fancy pants-
kaffe”, ”designermackor” och ”pimpade” fikabröd. Han menar att produkterna som säljs ska se 
snygga ut. Tre konsumenter kopplar namnet till själva yrkesrollen barista, och Sven, 64, tänker på 
någon som är duktig på att göra kaffe. Maria, 29, sticker ut bland respondenterna. Hon tänker direkt 
att Barista är ett dåligt namn, att det är neutralt och tråkigt. Maria tycker dock att logotypen är fin och 
känns mjuk i formerna, att den är ”miljöaktig” på grund av den bruna färgen samt att hon tänker på 
Fairtrade. Vidare svarar några respondenter att de tänker på ”latteart”, det vill säga det mönster som 
vissa baristor ritar i vissa typer av kaffe. Andra tankar som uppstår är själva varumärkesnamnet 
Barista, att de får fram namnet snyggt, gott kaffe, trevlig personal, en blomma, träd, fika, kafé och 
kärlek på grund av hjärtat i logotypen. Linda, 22, uttrycker att logotypen ser ut som ”latteart” men att 
den inte direkt är ”super-intriguing”, alltså inte särskilt fascinerande eller fängslande.  
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5.1.2 Material och struktur 
Denotation 
Kaffemuggen är gjord av kartong med ett lock i opak hårdplast. Kartongen är matt, jämn och slät 
medan plasten är halvblank, jämn och slät. Även smoothiemuggen är gjord i hårdplast, dock inte 
samma plast som locket på kaffemuggen då denna plast istället är transparent. Både lock och behållare 
i smoothiemuggen är i samma material. Plasten är för det mesta slät och blank i sin struktur, men med 
avvikande detaljer med räfflad struktur. På smoothiemuggen har trycket en mattare struktur än 
materialet. Påse och matförpackning är gjorda helt i papper. Matförpackningens papper är matt, slätt 
och rörligt men samtidigt lite stelt. Påsens papper är matt och slätt, lite grovt och rörligt men också där 
ganska stelt. 

Konnotation 
När det kommer till kaffemuggen ger mättnaden på kartongen en känsla av lyx, men då det är en 
standardiserade mugg går materialet tillbaka till att kännas nästan billigt. Kartongen väcker svaga 
associationer till miljö och medvetenhet. Om muggen hade varit helt i plast är risken att den inte 
skulle uppfattas lika miljövänlig som den gör nu. En plastmugg hade också sänkt kvalitetskänslan då 
plast inte känns lika exklusivt som papper och kartong.  

I smoothiemuggen ger plasten en känsla av att vara billig och standardiserad, men eftersom det är 
standardiserat känns det inte billigare än det normala utan snarare genomsnittligt. Eftersom plasten är 
genomskinlig känns förpackningen ren och öppen, det ger konsumenten möjligheten att se vad det är 
som konsumeras. Alternativet till att använda en tunn, genomskinlig hårdplast hade varit papper eller 
möjligtvis glas. Hade papper använts hade det inte varit möjligt att skapa samma känsla av renhet och 
öppenhet som plasten gör. En mugg i kartong kan dock ge känslan av att vara mer miljövänlig och 
naturlig. Att sälja smoothie i glasförpackningar hade nog gett en mer lyxig känsla men när det gäller 
take away-produkter är medtagbarheten en viktig faktor. 

Matförpackningens material ger en känsla av krispighet, ömtålighet och naturlighet. Det väcker 
associationer till nybakat från bageri, marknad och tradition. Materialet har en viktig roll i den här 
förpackningen då det för tankarna bakåt i tiden till när det inte fanns förpackningar i plast. 

Materialet i påsen känns lantligt, grovt och naturligt. Det väcker associationer till återvinning, 
kompost, landet och marknad. Precis som för matförpackningen har materialet här en viktig roll då ett 
material i plast inte hade gett samma gammaldags känsla.  

Intervjuresultat 
När konsumenterna på Barista blir tillfrågade om materialets kvalitet får konsumenterna känna på 
Baristas take away-kaffemugg. Många av respondenterna svarar att det är bra kvalitet och att den 
känns stabil och gedigen. Linda, 22, tycker kvaliteten är som alla andra take away-muggar. Vidare 
tycker respondenterna att konstruktionen är hållbar och att det är bra att materialet är matt så att den 
som håller i muggen inte tappar den. Signe, 19, berättar att hon inte är så bra inställd till 
engångsartiklar, men att det är bra att det går att återvinna materialet. 

5.1.3 Färg 
Denotation 
Brun är bakgrundsfärg på påsen och matförpackningen. En mörkare brun färg används i logotypen på 
påsen, matförpackningen och kaffemuggen. På smoothieförpackningen är logotypen istället vit. 
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Dessutom används vit även i ett mönster på smoothiemuggen. Färgen svart används i text på 
smoothiemuggen, samt på kaffemuggen på flera ställen; på locket, i den mesta av texten i textelement, 
för märkningar samt i bården i nederkant av muggen. En benvit färg används som bakgrund på 
kaffemuggens kartong samt i texten som finns i nederkant av muggen i bården. Även transparens 
nämns som färg, då den bidrar med att innehållet får ta plats i fråga om uppmärksamhet. På 
smoothiemuggen gör detta att den vita färgen kommer i skymundan. På kaffemuggen är det den 
benvita färgen som är dominerande med den mörkbruna färgen tätt efter. På påsen och 
matförpackningen är det den ljusbruna färgen som är dominerande. Färgen i fråga kommer från 
materialet på förpackningarna. 

Färgerna är alltid tydligt avgränsade från varandra med skarpa linjer, inga tonövergångar 
förekommer på någon undersökt förpackning från Barista. 

Konnotation 
Den benvita färgen i kaffemuggen ger en känsla av naturlighet och värme och ger associationer till 
pergament, papper, natur, gammaldags och vanilj. Den mörkbruna färgen ger en känsla av värme, 
naturlighet och ålderdom hos samtliga förpackningar som har den mörkbruna färgen. Den väcker 
associationer till natur, bark, kaffebönor och jord. Den svarta färgen ger en känsla av mörker, allvar 
och mystik och väcker associationer till kaffe, natt och kol hos kaffemuggen men den är mer anonym 
hos smoothiemuggen, där den känns malplacerad. Den vita färgen hos smoothiemuggen ger en känsla 
av kyla, renlighet och fräschhet, varav de två sistnämnda känslorna förstärks av det transparenta. Den 
vita färgen på smoothiemuggen väcker associationer till snö och vinter, medan den svarta väcker 
associationer till sot och smuts. Den bruna färgen på materialet hos matförpackningen och påsen 
känns varm, jordnära och naturlig och ger associationer till återvinning, kompost och trä. 

Intervjuresultat 
Den färg som respondenterna tycker är mest framträdande på muggen är den benvita färgen, dock 
tycker en respondent att lockets svarta färg är mest framträdande och en annan tycker det bruna i 
logotypen. Tareq, 28, och Linda, 22, tycker både den benvita och den mörkbruna färgen är mest 
framträdande. 

Känslor som uppstår hos respondenterna när de tittar på muggens färger är att de ger en bra 
känsla, är tråkiga, naturliga, naturnära, jordiga, stilrena, trevliga, att färgerna ser bra ut och ger ett fint 
helhetsintryck, att de känns ekologiska, miljövänliga, varma, mysiga, lugna och tilltalande. De tänker 
även på kaffe och fika. Marcus, 22, tycker att färgerna känns som att ”kura ihop sig i en filt” medan 
Sven, 64, tycker att helheten känns lite tråkig färgmässigt, att den skulle kunna göras lite ”fräckare” på 
något sätt och att det svarta locket hänger dåligt ihop med resten. 

5.1.4 Form 
Denotation 
Båda undersökta muggar är i form av stående cylindrar med en diameter som smalnar av något nedåt. 
Locken går något utanför själva muggarna, lika mycket överallt. Matförpackningen är en stående 
rektangel medan påsen är en liggande rektangel. Om matförpackningen och påsen stängs, blir de från 
sidorna triangulära.  

Den runda logotypen förekommer som tryckt form på samtliga förpackningar. På kaffemuggen 
finns även raka, prickade linjer och en rak bård som går runt om muggen. Den mest framträdande 
formen är här den runda, då den förstärks av muggens runda form.  
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Konnotation 
Det runda i formerna på kaffemuggen gör att allting känns mjukt och passivt. De prickade linjerna 
kan associeras till en hög kaffebönor som sorterats upp på rad. Bården i nederkant kan associeras till 
en asfalterad väg. Den runda logotypen kan associeras till en sol. Kaffemuggens form ger känslan av 
standardisering. Vidare känns formen mjuk och enkel i sitt utförande. Den kaffemuggen för tankarna 
till dagens stressade samhälle med människor på språng. 

I smoothiemuggen känns de rundade linjerna och cirkeln i logotypen mjuka och lättsamma. 
Associationer som väcks till de tryckta rundade linjerna är kaffes runda och fylliga smak, samt flytande 
vätska. Formen på smoothiemuggen känns inte nyskapande men eftersom det inte är en helt 
standardiserad förpackningsform känns den speciell ändå. Formen är enkel och behaglig för ögat och 
associeras till muggar, glas och dryck. 

På Baristas matförpackning ger de runda formerna en mjuk, varm och trygg känsla. De skapar 
associationer till natur, liv och hav. Matförpackningens form ger en kall, gedigen och flexibel känsla 
och väcker associationer till tradition, gammaldags, omsorg och hantverk. Påsens form ger samma 
känsla och associationer som matförpackningens, men med tillägget att den också känns 
standardiserad.  

Intervjuresultat 
Muggens form tycker flera av respondenterna är klassisk, traditionell eller på annat sätt lik alla andra. 
Marcus, 22, säger att muggens form inte är nyskapande direkt, men att den fyller sin funktion. Överlag 
tycker konsumenterna att formen är bra, bekväm att hålla i och passande till kaffe. Tareq, 28, tycker 
att formen är snygg. 

5.1.5 Storlek och kontrast 
Denotation 
De grafiska element som tar störst plats i fråga om uppmärksamhet på samtliga förpackningar är 
logotypen, fast på smoothiemuggen blir mönstret lika uppmärksammat som logotypen. Arbete med 
storlek för att leda konsumentens blick syns främst i logotypen på samtliga förpackningar där ordet 
”barista” tar mest plats jämfört med orden ”FAIR TRADE COFFEE”. 

På kaffemuggen arbetas det med storlek på koppens baksida för att leda konsumenters 
uppmärksamhet genom att ha ett stort ”HEJ” högst upp. Detta får betraktaren sedan att fortsätta läsa 
efterföljande text. Typsnitten som används på muggen har en viss kontrast då en antikva används 
tillsammans med en script. Mättnaden i kartongens struktur mot lockets glans är också en 
kontrastskillnad. 

På smoothiemuggen har det arbetats med storlek för att dra åt sig uppmärksamhet genom att texten 
”Var snäll och ät inte muggen!” är större än texten under, vilket gör den synligare. På 
smoothiemuggen har färgerna svart mot vit en viss kontrastskillnad, samt de olika typerna av typsnitt. 

På både matförpackningen och påsen har det arbetats med storlek genom att göra logotypen stor 
och bakgrunden tom. Logotypen är också stor i förhållande till ytan vilket skapar kontrastskillnader 
hos båda förpackningar. 

Konnotation 
Kaffemuggens form känns inte unik då den standardiserade formen påminner om andra take away-
muggar. En unik grafisk detalj återfinns i koppens underdel där Brista har lagt till en text som talar 
direkt till läsaren. Övriga grafiska element skiljer sig inte nämnvärt från mängden. 
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Baristas smoothiemugg är inte heller särskilt unik. Även om muggens form är någorlunda speciell, 
är det inte något makalöst som händer. Mönstret är det enda som sticker ut med förpackningen, men 
det gör inte att hela förpackningen differentierar sig från mängden. De övriga grafiska elementen som 
finns med känns inte som något sällsynt de heller. 

Varken matförpackningen eller påsen ger en unik känsla, då de inte är framåtsträvande i sin design, 
utan snarare blickar bakåt och uttrycker en gammalmodig känsla och hantverkskänsla. 

Intervjuresultat 
På frågan hur muggen skiljer sig från andra take away-muggar svarar respondenterna att det som 
skiljer kaffemuggen från andra är att den har mer text, att den kommunicerar om Fairtrade, växten 
som symbol, färgerna, miljötänket, att den är stabilare att hålla i än andra muggar, bra kvalitet och att 
locket i kombination med muggen känns stabil. Många respondenter tycker dock att den överlag inte 
skiljer sig särskilt mycket. Felicia, 21, uttrycker att det vore trevligt om Barista skulle ha en juldesign  
så som Espresso House har, att det hade varit roligt om den vore färgglad och inte så alldaglig som  
den är nu. 

Det konsumenterna tycker är mest framträdande på take away-muggen från Barista är framförallt 
logotypen följt av locket. Maria, 29, tycker det är det svarta locket som syns mest på grund av dess 
kontrast mot den annars ljusa behållaren. Nathalie, 18, tycker att det är logotypen som är mest 
framträdande eftersom den står ensam. 

5.1.6 Typografi  
Denotation 
Typsnitten som används är en sans-serif, en script, en kursiv antikva samt ett dekorativt typsnitt. Sans-
serifen och det dekorativa typsnittet används i logotypen på samtliga undersökta förpackningar. 
Antikvan används i längre textstycken på kaffemuggen och smoothiemuggen samt i en mening på 
kaffemuggens undersida. Scripten används i rubriker till de längre textstyckena på kaffemuggen, i 
bården på kaffemuggen samt i några ord under de längre textstyckena på kaffemuggen. På 
smoothiemuggen används scripten i två korta textstycken. På kaffemuggen och smoothiemuggen är 
scripten det mest frekvent använda typsnittet och tar därmed mest plats i fråga om uppmärksamhet. 
Det beror även på att det typsnittet används i versaler. På påsen och matförpackningen är de enda 
förekommande typsnitten sans-serifen och det dekorativa typsnittet som båda finns i logotypen. Det 
typsnitt som tar mest plats i fråga om uppmärksamhet i logotypen är det dekorativa typsnittet. 

Konnotation 
Den kursiva antikvan ger en gammaldags känsla och känns elegant och seriös på kaffemuggen. På 
smoothiemuggen känns den snarare klumpig och seriös. Scripten ger en lekfull, varm, oseriös och 
lättsam känsla hos båda muggarna. Sans-serifen i logotypen känns enkel, lättsam och luftig. Det 
dekorativa typsnittet i logotypen ger en mjuk, varm, flytande, levande och dynamisk känsla. Den 
kursiva antikvan väcker associationer till gamla tider och jul. Scripten väcker associationer till barn 
och sommar. Sans-serifen i logotypen väcker associationer till frihet. Det dekorativa typsnittet i 
logotypen ger associationer till blommor, träd och sommar. 

Intervjuresultat 
När det kommer till vilken känsla typsnitten på take away-kaffemuggen förmedlar, svarar 
respondenterna att de känns handskrivna, mysiga, varma, stiliga, ungdomliga, hippa, moderna, 
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gulliga, mjuka, gammalmodiga, vintage, lokalt, personligt och trovärdigt. Linda, 22, tycker de ger en 
känsla av det handskrivna, att det känns personligt och att varje kopp är unik och att det inte är så 
kommersiellt. 

5.1.7 Layout 
Denotation 
När det kommer till en röd tråd layoutmässigt i de undersökta förpackningarna från Barista, är den 
röda tråden något svag. Logotyp används på samtliga förpackningar, men på smoothiemuggen är den 
vit medan övriga förpackningars logotyp är brun. På smoothiemuggen används ett mönster som inte 
förekommer på övriga undersökta förpackningar. Detta mönster löper runt hela förpackningen längs 
omkretsen, under mitten av förpackningen. Smoothiemuggen är även den enda förpackning som  
har ett vitt tryck och transparent material. Svart tryck förekommer endast på kaffemuggen och 
smoothiemuggen, medan den mörkbruna färgen förekommer på tre av förpackningarna. Den benvita 
färgen som används i kaffemuggen förekommer ingen annanstans. Påsens och matförpackningens 
bruna material används inte på någon annan av de analyserade förpackningarna. På båda muggarna 
är logotypen placerad till synes symmetriskt och endast en gång, medan den på påsen och mat-
förpackningen är placerad på vänster halva av förpackningen, på båda långsidorna. Påsen och 
matförpackningen är därmed asymmetriska i sina utföranden. Logotypen tar mest plats på kaffe-
muggen, matförpackningen och påsen. På smoothiemuggen har logotypen konkurrens om 
uppmärksamhet från det mönster som går runt muggen. På matförpackningen och påsen är logo-
typen det enda grafiska element som finns, därför har logotypen inget annat grafiskt element att 
konkurrera med. 

Kaffemuggen är den enda av de undersökta förpackningarna från Barista som har produkt-
märkningar: En Fairtrade-märkning samt EU:s ekologimärkning. Texten på smoothiemuggen ger 
information om materialets uppbyggnad. Det går dessutom att finna märkningar om återvinning och 
tillverkningsland vilket inte finns på kaffemuggens förpackning. Liknande standardmärkningar finns på 
matförpackningen och påsen. 

5.1.8 Bilder 
Denotation 
På samtliga förpackningar finns en symbol i logotypen. På kaffemuggen återfinns denna symbol på 
baksidan av förpackningen, där den tar liten plats i förhållande till andra element. En illustration i 
form av ett mönster förekommer på smoothiemuggen. Mönstret består av en symbol som ser ut som 
logotypen fast utan text, och går runt hela muggen. Till vänster om logotypen ”svävar” en del av 
mönsterbandet mot toppen av muggen. Mönstret tar en relativt stor plats i uppmärksamhet då det 
sticker ut från övriga element. På matförpackningen och påsen förekommer inga bilder eller 
illustrationer utöver logotypens symbol.  

Konnotation 
Symbolen ger en känsla av kärlek, passion, naturlighet och lättsamhet. Kärlek och passion på grund av 
hjärtat i symbolen och naturlighet på grund av att symbolen påminner om en växt. Den väcker 
associationer till jord, kaffe, växtlighet och natur. Jord och kaffe på grund av den bruna färgen, 
växtlighet och natur på grund av illustrationens liknelse av en växt. Mönstret i smoothiemuggen ger en 
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känsla av frihet, lekfullhet, struktur och kreativitet och väcker associationer till såpbubblor, maskrosfrön 
i vinden, snö och snöflingor. 

Intervjuresultat 
Respondenternas känslor kring de illustrationer som finns på take away-kaffemuggen är att de ger en 
känsla av lattekonst och skummet från kaffe, varmt, mysigt och gulligt men även stiligt, vänligt och fint. 
Maria, 29, tycker dock att den inte ger någon stark känsla utan är neutral och inte säger så mycket. 
Sven, 64, tycker att symbolen ger en känsla av omvårdnad på grund av att den liknar ”händer som 
sträcker sig mot hjärtat”.  

5.1.9 Etisk ståndpunkt 
Denotation 
På matförpackningen och påsen är det endast genom logotypen som Barista förmedlar sin etiska 
ståndpunkt. Detta sker genom texten ”FAIR TRADE COFFEE”. Däremot visar Barista sin etiska 
ståndpunkt på flera sätt i kaffemuggens design; genom en EU-jordbruksmärkning för ekologi, en 
Fairtrade-märkning, en liten text och text i bården på muggens nederdel samt i logotypen. Märk-
ningarna är svartvita och intill dessa på höger sida finns en vänsterställd text som lyder ”Vi har alltid 
100% Fair Trade-märkt kaffe, te och choklad”. Den är skriven med svarta bokstäver i den snedställda 
antikvan i liten grad i jämförelse med brödtext. På den svarta bården i nederkanten av muggen står 
det med benvita bokstäver ”GODARE KAFFE”, ”GODARE VÄRLD”, ”EN KOPP I TAGET”, ”100% 
ARABICA”, ”100% FAIRTRADE”, ”100% EKOLOGISK” och ”1 FIKA = 1 SKOLMÅLTID” med ett jämnt 
avstånd mellan de olika fraserna runt hela koppens bård med versala bokstäver i ett sans-serif-typsnitt. 

På smoothieförpackningen visas den etiska ståndpunkten förutom i logotypen även genom texten på 
baksidan samt via texten på höger sida av förpackningen. Texten på sidan av förpackningen lyder: 
”Många små beslut kan rädda världen. Muggen är gjord på stärkelse av majs och andra växter och 
den går att kompostera på särskilda anläggningar. Även om den eldas upp som sopor är den en del av 
kretsloppet.”. I texten på baksidan av förpackningen står det ”VAR SNÄLL OCH ÄT INTE MUGGEN!” i 
en större teckengrad än vad fortsättningen på texten har. Fortsättningen lyder: ”DEN ÄR GOD MOT 
MILJÖN MEN INTE SÅ GOD ATT ÄTA.” 

Intervjuresultat 
Respondenterna svarar på huruvida take away-kaffemuggen visar att kaffekedjan i fråga tar ansvar för 
människors levnadsvillkor respektive miljö och klimat. De flesta respondenter på Barista tycker att 
kaffekedjan visar detta genom take away-koppen. Ett ansvar för människors levnadsvillkor menar 
konsumenterna syns via färger, texter i bården på muggen, texten på baksidan av muggen, i det 
fullständiga varumärkesnamnet och i Fairtrade-symbolen på baksidan. Catarina, 49, får däremot 
känslan av ansvar från hjärtat och bladen i logotypen, och Nathalie, 18, tycker att det syns eftersom 
hjärtat i symbolen förmedlar kärlek. Catarina menar att hjärtat och bladen i logotypen även visar att 
Barista tar ansvar för miljö och klimat. Vidare menar konsumenterna att Baristas förmedlar sitt ansvar 
för miljö och klimat genom att de använder sig av få och naturella färger, att förpackningen inte är så 
”plastig” utan ser naturlig ut samt via texten på bården och på baksidan.  

Signe, 19, vet inte om Baristas take away-kaffemugg visar att de tar ansvar för miljö och klimat. 
Hon menar att det inte är miljövänligt med förpackningar som ska slängas efter användning, men att 
ett kafé nog måste erbjuda take away. Sven, 64, tycker inte att förpackningen kommunicerar något om 
miljö och klimat, utan kommer på sig själv med att tänka att det ska ingå i Fairtrade-märkningen, 
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vilket han menar inte är självklart. Maria, 29, tycker att annsvar för miljö kommuniceras via Fairtrade-
märkningen för att det ingår där. Catarina, 49, tycker att det skulle kunna finnas något grönt på 
muggen som förstärker känslan av miljövänlighet, samt att Fairtrade-märkningen av produkten kan bli 
tydligare. 

5.2 Espresso House 

5.2.1 Varumärkesnamn och logotyp 
Denotation 
Varumärkesnamnet Espresso House består av två ord. Espresso är ett substantiv och är ett namn på en 
typ av kaffe och House är det engelska substantivet för hus. Varumärkesnamnet syns med vita versaler i 
en antikva i logotypen, uppdelat i två bågformer i varsitt färgat fält. Texten är placerad i en cirkelform 
som innehåller olikfärgade fält och kanter i färgerna vit, mörkbrun, blek mörkgrön, mörkröd och 
ibland ljusbeige/ljusgrå beroende på förpackning. I logotypen finns även en text i mörkbruna versaler i 
en sans-serif  som lyder: ”ESTD” och ”1996”. Runt cirkeln finns en ljusbeige (eller ljusgrå på take away-
påsen och vit på take away-smoothiemuggen) sicksack-ram med små taggar. Mitt i logotypen finns en 
stor, illustrerad, mörkbrun kaffeböna.  

Konnotation 
Första ordet i kaffekedjans namn, Espresso, ger känslor så som snabbhet, främmande, vasst och hetta. 
Andra ordet i namnet, House, skapar känslor av mjukhet och värme. Logotypen ger en känsla av 
värme på grund av dess färger och form. Den ger dessutom känslor av trovärdighet och gedigenhet på 
grund av färgerna, typsnitten och de element som ingår i logotypen. De associationer som logotypen 
framkallar är emblem, klisterlapp, stämpel, kaffe, tradition, nyrostat, nybryggt, färskt och kvalitet.  

Intervjuresultat 
Det respondenterna tänker när de hör varumärkesnamnet Espresso House är framför allt relaterat till 
kaffe. Andra tänker på själva platsen, att det är ett populärt och fräscht ställe med bra service, kvalitet 
och att det är fint samt stort och internationellt. Andreas, 43, tänker inte på något särskilt när han hör 
varumärkesnamnet utan tycker att det viktigaste är att de har WiFi och ström till datorn. När Andreas 
ser logotypen tänker han dock på ett kafé, medan många andra tänker på just kaffe, kaffeskörd, 
kaffebönor eller Fairtrade-kaffe. Tarek, 41, tänker på de goda minnen han har från kaféet.  

5.2.2 Material och struktur 
Denotation 
Espresso Houses take away-kaffemugg är gjord i materialen opak, halvmatt, slät hårdplast för locket 
och slät, matt kartong för behållaren. Smoothiemuggen är i sin helhet av materialet transparent, slät, 
glansig hårdplast men har även en vit pappersklisterlapp i botten. Matförpackningen består enbart av 
materialet papper som har en slät, tunn och svagt glansig struktur. Sidornas struktur på förpackningen 
är lite trögare vid beröring. Påsen är gjord helt i papper. Fram- och baksidan av påsen har en slät, tunn 
och matt struktur. Kortsidorna har däremot en något slätare struktur. 
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Konnotation 
Kartongen på kaffemuggen skapar en stabil känsla medan plasten på locket skapar en trygg känsla. 
Båda dessa material väcker associationer till förpackningar. Materialen upplevs inte ha en 
framträdande roll i förpackningen då dessa är standardiserade. Den transparenta plasten på 
smoothiemuggen ger en känsla av lätthet och flexibilitet. Detta material väcker associationer om 
engångsanvändning, konsumtionssamhälle och skydd. Plasten har en framträdande roll i 
förpackningens design då den har möjligheten att visa sitt innehåll och dessutom väger lite vilket 
underlättar bärandet när konsumenten är på väg. Matförpackningens pappersmaterial känns krispigt, 
ömtåligt och naturligt. De associationer pappret väcker är nybakat från bageri, marknad och tradition. 
Pappret upplevs ha en framträdande roll i förpackningen då materialet för tankarna bakåt i tiden när 
det var ovanligt med förpackningar gjorda i plast. Påsens material känns beständigt, tåligt, stelt och 
kallt. Några associationer som väcks av materialet är storhandling, brasor, skydd, naturligt, traditionellt 
och återvinning. Påsens material upplevs ha en framträdande roll i designen för om påsen skulle vara 
gjord av plast skulle den inte uppfattas lika traditionell, kvalitativ och mysig, utan istället påminna om 
stressen i vardagen. 

Intervjuresultat 
Om materialets kvalitet på take away-kaffemuggen tycker de intervjuade konsumenterna överlag att 
det är bra kvalitet. De tycker också att det är bra att den är miljövänlig, bra att ta med sig, stadig och 
lätt. Daniel, 26, tycker muggens kvalitet är som alla andra.  

5.2.3 Färg 
Denotation 
Färgerna mörkbrun, mörkröd, blek mörkgrön och vit används i samtliga analyserade förpackningar. 
Kaffemuggen använder även två nyanser av ljusbeige, smoothiemuggen använder transparent, och 
matförpackningen samt påsen använder ljusgrå, mörkgrå och två nyanser av ljusbeige. De mest 
dominerande färgerna på take away-kaffemuggen är mörkbrun och ljusbeige. På smoothiemuggen är 
transparent mest framträdande, medan på matförpackningen är ljusgrå och mörkgrå de mest 
dominerande färgerna. Påsens dominerande färger är ljusbeige och mörkgrå. Färgerna på 
förpackningarna är tydligt avgränsade, förutom när de två ljusbeiga nyanserna används som har en 
mjuk övergång till varandra. Ett annat undantag är de gröna partierna där vit eller beige färg på ett 
”spräckligt” vis tränger igenom det gröna på take away-kaffemuggen. I take away-påsens logotyp 
övergår de grå nyanserna mjukt över till varandra med hjälp av raster eller punkter. Dessutom 
används sådana raster och punkter för bakgrunden på påsen som består av två ljusbeiga nyanserna, så 
att skiftningar skapas. I samtliga förpackningar förekommer komplementfärger i form av den 
mörkröda färgen och den bleka mörkgröna. 

De färger som används i samtliga logotyper är mörkbrun, mörkröd, blek mörkgrön och vit. I påsens 
logotyp används nyanser av ljusgrå som bakgrundsfärg och i kaffemuggens och matförpackningens 
logotypers bakgrundsfärg används nyanser av ljusbeige. Smoothiemuggens logotyps bakgrundsfärg  
är vit.  

Mörkbrun används förutom i logotypen även till nästan all textfärg på samtliga förpackningar. På 
kaffemuggen har locket även denna färg, samt en bred bård som löper horisontellt runt hela muggen. 
Dessutom är återvinningssymbolen på båda muggarna mörkbrun. På matförpackningen och påsen 
har en illustration samma färg. Utöver att mörkröd används i logotypen används den även för en tunn 
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linje. På matförpackningen och påsen används röd för några illustrationer. Blek mörkgrön används till 
tunn linje på kaffemuggen. Färgen används också till lite text, illustrationer och vertikala prickade 
linjer på matförpackningen och påsen. Vit används för lite text och sopsorteringssymbol på 
matförpackningen och påsen.  

De ljusgrå nyanser i illustrationer samt för den texten ”Passionate about coffee!” på 
matförpackningen och påsen. Matförpackningens bakgrundsfärg på fram- och baksidan är ljusgrå. 
Mörkgrå finns på matförpackningen och påsen som bakgrundsfärg på kortsidorna. Ljusbeige används 
på kaffemuggen och matförpackningen som bakgrundsfärg. Transparent används endast för 
smoothiemuggens bakgrundsfärg samt lock. 

Konnotation  
Den mörkbruna färgen som används i samtliga förpackningar skapar känslorna familjär, värme, 
mjukhet, hemtrevligt, avslappnad, behaglig och jordnära. Färgen väcker associationer till choklad, 
kaffe, jord, jakt, trä, ved, bark, päls, naturlig och bakning. Den bleka mörkgröna färgen ger känslorna 
friskhet, kyla, fröjd och lugn. De associationer färgen väcker är växtlighet, plantage och natur. Den 
mörkröda färgen som även den förekommer i alla förpackningar skapar känslorna värme, passion, 
romantik, mysighet, inbjudande och mjukhet. Färgen väcker associationer till kärlek, eld, läppar, blod 
och jul. Den sista färgen som förekommer i alla analyserade förpackningar är vit, vilken ger känslor av 
renlighet, kyla, fräschhet, krispighet och elegans. Associationerna som väcks av den vita färgen är snö, 
socker, glasyr och vinter. Dock har den blekt mörkgröna färgen och mörkröda färgen en annorlunda 
nyans på smoothieförpackningen vilket skapar lite andra känslor och associationer än de på de övriga 
förpackningarna. Den mörkröda färgen där ger känslorna pigghet, energisk och värme samt 
associationerna höst, löv och eld. Den gröna färgen på smoothiemuggen skapar känslorna kyla och 
livlighet samt associationerna växtlighet, vår, natur och alger. De ljusbeiga nyanserna som används på 
samtliga förpackningar förutom på smoothiemuggen ger känslorna tråkig, menlös, diskret, neutral och 
svag värme. Dessa nyanser väcker associationer till naturligt, anonymitet, att smälta in i mängden och 
rått. Färgen ljusgrå som används på matförpackningen och påsen ger känslorna smutsig, dyster och 
kyla. De associationer som väcks av färgen är aska, givmildhet, osjälviskhet, regn och dimma. Den 
mörkgrå färgen som återfinns på matförpackningen och påsen ger känslorna elegans, betryckthet och 
sorg. Associationerna som väcks av färgen är vinter, åska, oväder, sten, berg och styrka.  

Den mjuka övergången mellan de båda ljusbeige nyanserna skapar en obearbetad och varm känsla. 
Matförpackningens och påsens toning i logotypen samt mjuka övergångar inuti vissa illustrationer ger 
en mjuk och naturlig känsla. De skarpa avgränsningarna mellan färgerna skapar en hård känsla. Brun, 
vit, röd och grön samspelar på ett sätt där mys och värme kombineras med friskhet och naturlighet. 
Samspelet mellan dessa färger på smoothiemuggen komplementerar varandra på ett sätt där kyla och 
värme kombineras med energi och avkoppling.  

När dessa färger läggs på den anonyma, naturliga och beiga eller gråa bakgrunden känns färgerna 
klarare och livfullare. När dessa färger placeras på smoothiemuggens transparenta bakgrunden syns 
färgerna tydligt, men när muggen fylls med en färgad dryck kan det vara svårt att urskilja färgerna. 

Intervjuresultat 
Den färg som konsumenterna tycker är mest framträdande på Espresso Houses take away-kaffemugg 
är framförallt mörkbrun, men vissa tycker beige eller grön. Tarek, 41, kopplar den gröna färgen till 
vad han uttrycker som den ekologiska delen hos Espresso House.  
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De känslor respondenterna får av färgerna på take away-kaffemuggen är att de känns fina, sköna, 
hemtrevliga, varma, trevliga, mysiga eller inget särskilt. Vissa kopplar färgerna till kaffe, kaffesug, att 
”gå på staden” eller till en nöjd känsla. Andreas, 43, får ingen särskild känsla utan menar att det känns 
som en ”basic design”. 

5.2.4 Form 
Denotation 
Både kaffemuggen och smoothiemuggen har en cylinderform som smalnar av något nedåt. Locken 
går något utanför behållarna, lika mycket överallt. Matförpackningen och påsen liknar varandra i 
formen förutom att påsen är större och har två kantiga handtag. Då förpackningarna är öppna har de 
en rektangulär form där längden är större än bredden, och höjden är större än längden. Är 
förpackningarna stängda får vänster- och högersidorna en triangulär form. De tryckta linjerna som 
förekommer på samtliga förpackningar är rundade, raka och några kantiga. Den typ av linje som 
upplevs mest framträdande på samtliga förpackningar är de rundade linjerna. Kaffemuggen och 
smoothiemuggen innehåller de geometriska formerna cirkel och cylinder. Matförpackningen och 
påsen innehåller de geometriska formerna triangel, rektangel och cirkel. 

Konnotation 
De tryckta runda formerna skapar en mjuk och trygg känsla medan de tryckta taggiga formerna inte 
är så framträdande och skapar en kreativ och kärleksfull känsla. De raka linjerna skapar en ren, 
elegant och lyxig känsla. De runda linjerna skapar associationer till tradition medan de raka linjerna 
för tankarna till utmärkelser, sidenband, menyer och röda mattan. Associationer som väcks av de 
kantiga linjerna är något som är hemgjort för hand med en sax. 

Kaffemuggens form ger en känsla av stabilitet, behändighet och trygghet. Den väcker  associationer 
till människor på väg någonstans då förpackningens form inte är olik andra take away-muggar som 
syns i händerna på människor på språng. Formen på smoothiemuggen känns bekväm, varm, 
lättillgänglig och mjuk. Associationer formen väcker är dryck, människor på språng och vardag. 
Matförpackningens och påsens form känns kalla, gedigna och flexibla och väcker associationer till 
tradition, gammaldags, omsorg och hantverk.  

Intervjuresultat 
När respondenterna på Espresso House svarar på vad de tycker om take away-kaffemuggens form 
svarar de att den är bra, klassisk, fin, vanlig och stilig. Daniel, 26, menar att formen är tråkig och som 
alla andra, medan Ali, 28, tycker att formen ser bra ut. Andreas, 43, tycker att formen är schysst, men 
undrar också om den kan se ut på något annat sätt. Malin, 44, tycker formen borde vara kortare och 
tjockare för att kaffet nu kallnar för fort. 

5.2.5 Storlek och kontrast 
Denotation 
På samtliga förpackningar tar logotypen mest plats i fråga om uppmärksamhet. På kaffemuggen tar 
förutom logotypen även den mörkbruna bården mycket plats, och på matförpackningen och påsen tar 
texten på baksidan stor plats i uppmärksamhet. På samtliga analyserade förpackningar har det 
arbetats med storlek genom att ha stora element överst i designen och mindre element på nedre delen 
vilket leder blicken uppifrån och ned. Det har arbetats med kontrast på förpackningarna med hjälp av 
olika storlekar på olika textstycken och andra element. Kontrast finns även i form av ljus och mörk 
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färg, mellan komplementfärger, mellan typsnitt samt tomma och fyllda ytor. På kaffemuggen finns 
även kontrast i materialen; mellan locket i plast och behållaren i kartong.  

Konnotation 
Ingen av Espresso Houses analyserade take away-förpackningar upplevs särskilt unika till sitt utseende. 
Både kaffemuggen och smoothiemuggen har ett förväntat utseende och liknar andra take away-
muggar. Matförpackningen och påsen upplevs inte unika då de inte är framåtsträvande utan snarare 
blickar bakåt och uttrycker känslor av gammaldags och hantverk. Formmässigt påminner dessutom 
påsen om andra påsar. 

Intervjuresultat 
De intervjuade konsumenterna på Espresso House besvarar frågan om hur take away-kaffemuggen 
skiljer sig från andra muggar med bland annat att det inte är mycket som skiljer den, att den är 
standard och att alla är byggda likadant. De tycker även att den skiljer sig i färg och form, samt att 
värmen inte går igenom på en gång. Andreas, 43, svarar att ingenting skiljer muggen från andra 
förutom logotypen, färgerna och sådant. Det som är mest framträdande på muggen menar 
respondenterna är logotypen följt av kaffebönan i logotypen och bården. Malin, 44, tycker det är 
locket som sticker ut mest på förpackningen. 

5.2.6 Typografi  
Denotation 
På samtliga förpackningar används en antikva, en sans-serif  och en script som typsnitt. Antikvan 
används för varumärkesnamnet i logotypen på samtliga förpackningar. På kaffemuggen och 
smoothiemuggen används antikvan även för webbsideadressen. På matförpackningen och påsen 
används antikvan för rubrik och ett textblock. En liten text och rubrik på dessa två förpackningar är 
skrivna i samma antikva. Sans-serifen används i logotypen för texten i de röda fälten. Det används för 
texten ”SINCE 1996” på framsidan av matförpackningen och påsen samt på baksidan för 
webbsideadressen. På muggarna används detta typsnitt för en liten återvinningstext. På samtliga 
förpackningar används scripten för texten ”Passionate about coffee!”. Utöver dessa typsnitt används, 
på matförpackningen och påsen, ännu en sans-serif  för en uppmaningstext om sopsortering. 
Matförpackningen och påsen använder dessutom en antikva för en rubrik samt ännu en script för en 
rubrik. Det typsnitt som används mest frekvent på muggarna är antikvan och sans-serifen. Det som är 
mest framträdande är dock antikvan. På matförpackningen och påsen används den antikvan som finns 
på samtliga förpackningar mest frekvent. Det är även det typsnittet som tar mest plats här. Sans-serifen 
används i enbart versaler och scripten och antikvan i versaler blandat med gemener, dock för 
varumärkesnamnet används enbart versaler.  

Konnotation 
Antikvan som används på samtliga undersökta förpackningar från Espresso House skapar en 
hemtrevlig, varm, gammaldags, mysig, trygg och lugn känsla och skapar associationer till bagare, 
gamla böcker, förr i tiden, rökfyllda rum och äventyr. Sans-serifen som används på samtliga 
förpackningar skapar en lantlig, industriell, varm, personlig och mjuk känsla. Den väcker associationer 
till flerårig kunskap. Scripten som förekommer på alla förpackningar ger en känsla av handskrivet, 
personligt och elegans. Den väcker associationer till fjäderpennor och en verklig person bakom 
budskapet. 
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Den antikva som endast används på matförpackningen och påsen känns stabil, mysig och mjuk. 
Associationer som väcks är till hantverk, smedja, järn och värme. Den sans-serif  som bara används på 
dessa förpackningar känns kall och vänlig och väcker associationer till datorer och sjukhus. Den andra 
scripten på matförpackning och påse känns varm, inbjudande och lekfull och väcker associationer till 
sagor och en fantasivärld. 

Intervjuresultat 
De typsnitt som finns på take away-kaffemuggen menar respondenterna känns inarbetade, 
professionella och att företaget hållit på länge. De nämner även känslorna trevligt, neutralt, kvalitativt 
eller ingenting speciellt. En respondent tycker att typsnitten ger en fin känsla och en annan tycker att 
de är enkela att läsa. Linnéa, 18, tycker typsnitten ger en mysig, varm och trevlig känsla.  

5.2.7 Layout 
Denotation 
Något som förpackningarna har gemensamt är att logotypen är i fokus, centrerad och väl synlig med 
mycket tomt utrymme runt omkring sig på framsidan. Dessutom används liknande färger och samma 
huvudtypsnitt för alla förpackningar, samt en symmetrisk och nedåtgående layout. Dock är det bara 
smoothiemuggen som är helt gjord i plast som för övrigt även är transparent vilket ingen av de andra 
analyserade förpackningarna är. Logotypens färger ser lite olika ut beroende på material och här 
används även olika bakgrundsfärger på logotypen. Kaffemuggen, matförpackningen och påsen har 
varierande bakgrundsfärger med liten nyansskillnad på just logotypen. 

Illustrationer på kaffemuggen är placerade diskret på den ljusbeiga bakgrunden i en något mörkare 
nyans. Dessutom finns två små illustrationer av blad på baksidan av förpackningen i samband med 
text på både kaffemuggen och smoothiemuggen. På matförpackningen och påsen finns en större 
illustration på baksidan av dessa, centrerad något ovanför den horisontella mittlinjen. Illustrationer av 
små blad förekommer i samband med text på fram- och baksidan av förpackningarna. Utöver dessa 
finns även en horisontell illustration mellan det största textstycket och webbsideadressen på den nedre 
delen på baksidan av matförpackningen och påsen. Det finns även en symbol i samband med en 
anvisning för hur förpackningen ska sorteras efter användning på den vänstra sidan. Dessutom 
innehåller logotypen en illustration som därför ingår i samtliga undersökta förpackningar från 
Espresso House, och logotypen tar stor plats i förhållande till övriga grafiska element. 

Det finns text som är placerad nedanför logotypen på framsidan av matförpackningen och påsen. 
En vertikal text täcker större delen av kortsidorna av förpackningarna samt en text centrerad på nedre 
delen av förpackningarnas högersida. På baksidan är samtliga textelement placerade centrerat. På 
vänstersidan av matförpackningen och påsen finns ett vänsterställt textelement som ger uppmaningen 
”SORTERA BRÄNNBART OCH GÖR NÅGON VARM.” på nedre delen av sidan intill 
sopsorteringsillustrationen. På kaffemuggen och smoothiemuggen går det att finna några ord på 
baksidan. På smoothiemuggen finns en liten uppmaningstext i samband med en återvinningsmärkning 
ett kvarts varv till höger om logotypen. På kaffemuggen finns denna återvinningsmärkning och 
uppmaning på baksidan. 
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5.2.8 Bilder 
Denotation 
På samtliga analyserade förpackningar förekommer illustrationer i form av logotypens kaffeböna och 
små blad i samband med text. På kaffemuggen ingår även svaga illustrationer som är svåra att se. 
Dessa föreställer cirklar och ovaler med siffror och bokstäver. Några är snirklade och abstrakta medan 
någon innehåller blommor. I logotypen ingår även två små symboler som är abstrakta. Kaffemuggens 
illustrationer tar lite plats i fråga om uppmärksamhet, förutom kaffebönan i logotypen som upplevs ta 
mycket plats. Kaffebönan tar även mycket uppmärksamhet i de andra analyserade förpackningarna. 
På matförpackningens och påsens kortsidor finns det illustrationer som föreställer blad och växter. 
Baksidan av förpackningarna innehåller några abstrakta och dekorativa illustrationer samt en större 
illustration av en planta. De illustrationer som finns på dessa förpackningar tar stor plats i fråga om 
uppmärksamhet då de tar stor plats av ytorna.  

Konnotation 
Illustrationerna på kaffemuggen känns verkliga, enkla, gammaldags och begagnade. Associationerna 
som väcks av illustrationerna är frakt, post, stämpel, fabrik, kaffe och växtlighet. Illustrationerna av 
bladen som finns på samtliga analyserade förpackningar ger en känsla av liv och gemytlighet. De små 
symbolerna i logotypen ger en känsla av energi och kaffebönsillustrationen i logotypen känns varm 
och mjuk. De associationer som väcks är av blad- och kaffeillustrationer samt symbolerna i logotypen 
är fabrik, kaffe, växtlighet och natur. De stora illustrationerna på matförpackningen och påsen ger en 
känsla av fantasifullhet, drömmande, enkelhet, noggrannhet och kreativitet. Dessa väcker associationer 
till sagor, tradition, växtlighet och hantverk.  

Intervjuresultat 
Flera av respondenterna har, innan de nu tillfrågats, inte lagt märke till illustrationerna på Espresso 
Houses take away-kaffemugg. Tarek, 41, tycker bilderna är bra och Viktoria, 19, tänker på stämplar 
när hon ser dem. Daniel, 26, får en kvalitetskänsla från dem och menar att det ser ut som att någon 
tänkt efter noga i skapandet av designen. Andreas, 43, tycker inte illustrationerna syns på grund av 
den låga kontrasten och tänkte därför inte tidigare på dem på grund av det. Många av respondenterna 
får ingen särskild känsla när de ser på illustrationerna. 

5.2.9 Etisk ståndpunkt 
Denotation 
Alla analyserade förpackningar från Espresso House upplyser om etiska ståndpunkter. På muggarna 
görs detta i form av en återvinningssymbol med texten: ”PLEASE RECYCLE. PROTECT THE 
ENVIRONMENT.”. På matförpackningen och påsen visas etiska ståndpunkter i form av en 
sopsorteringssymbol med texten ”SORTERA BRÄNNBART OCH GÖR NÅGON VARM.”. 

Intervjuresultat 
Respondenterna på Espresso House får frågan om de tycker att Espresso Houses take away-mugg 
visar att de tar ett ansvar för människors levnadsvillkor. Linnéa, 18, får en spontan känsla från 
kaffemuggen att Espresso House tar ansvar för människors levnadsvillkor. Hon menar att eftersom det 
inte finns något som säger emot det, visas det. Malin, 44, svarar också ja, men menar att det inte syns 
på muggen utan att det är något människor måste veta sedan innan. Patricia, 18, tycker också att det 
visas på muggen, men att det bara är en känsla hon får. Flera andra menar att det inte syns alls. 
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På efterföljande fråga är det istället fokus på miljö och klimat. Andreas, 43, tycker att 
återvinningssymbolen på kaffemuggen visar att Espresso House tar ett ansvar för miljön och klimatet, 
men att den här typen av märkning är så vanlig att det inte sticker ut, och att det inte betyder något 
egentligen. Daniel, 26, tycker också att det syns via återvinningssymbolen. Andra respondenter 
instämmer i att det syns via symbolen men även via muggens helhet och material. Andra tycker inte 
att det syns alls. 

5.3 Wayne’s Coffee 

5.3.1 Varumärkesnamn och logotyp 
Denotation 
Wayne’s Coffee är ett varumärkesnamn på engelska, där Wayne är ett personnamn och ‘s  gör Wayne 
ägande av ordet Coffee. Coffee betyder kaffe och är ett substantiv. Logotypen är på alla undersökta 
förpackningar vit. Texten i logotypen är ”WAYNE’S COFFEE ® EST 1994” på kaffemuggen och påsen, 
men på smoothiemuggen och matförpackningen finns en punkt i förkortningen ”EST” som då blir 
”EST.”. Varumärkesnamnet Wayne’s Coffee är skrivet i en sans-serif  som är fetare än sans-serifen i den 
underliggande texten ”EST. 1994”/”EST 1994”. De olika typsnitten skiljs åt av ett tunt streck som är 
lika brett som den underliggande texten.  

Konnotation 
Varumärkesnamnet Wayne’s Coffee ger en känsla av seriositet vid uttalandet. Det är inte fråga om 
något lättsinnigt utan det är ett förtroendeingivande namn. Logotypen ger precis som 
varumärkesnamnet en känsla av seriositet med dess stilrenhet och raka linjer. En viss känsla av kyla 
finns också, då det inte finns rörelse eller varma färger i logotypen. Den mörkblå färgen för tankarna 
till havet och vitt havsskum. Då den mörkblå bakgrunden inte finns väcker logotypens vita färg och 
raka linjer få associationer då de är så pass stilrena och raka. Frost är en association som väcks här. 

Intervjuresultat 
De konsumenter som intervjuas angående vad de tänker när de hör namnet Wayne’s Coffee svarar att 
de tänker på amerikanskt, gemenskap, trivsel, att kaféet gör något bra, sina vänner som jobbar där, 
räksalladen som konsumenten brukar äta där, kaffe, engelskt och fika. En respondent tänker på den 
blå muggen när han tänker på kaféet. Tre personer svarar att de tänker på kaffe när de hör namnet. 
När Mika, 50, hör namnet tänker han på någon liten kille som startat kaféet någon gång och som sen 
har utvidgat.     

På frågan vad konsumenterna tänker på när de ser kaffekedjans logotyp svarar två personer att de 
inte tänker på något särskilt. Resten av respondenterna tänker på ett vanligt kafé, reklam för ett bra 
företag, själva avsändaren med dess ståndpunkter, sina vänner som jobbar där och Wayne’s Coffees 
räksallad, kaffe, osvenskt och amerikanskt. Det uttrycks att färgerna passar och att logotypen är fin, att 
den är klassisk och enkel samt att den är anonym. 
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5.3.2 Material och struktur 
Denotation 
Wayne’s Coffees take away-kaffemugg är gjord i två material; kartong för behållaren och en opak 
hårdplast för locket. Kartongen är matt, jämn och slät. Plastlocket är halvblankt, slätt och jämnt. 
Smoothiemuggen är i sin helhet gjord i en genomskinlig hårdplast. Denna plast är slät och blank i sin 
struktur, men med avvikande detaljer som har en räfflad struktur. På smoothiemuggen har trycket en 
strävare struktur. Matförpackningen består helt av kartong. Kartongen på förpackningen är matt, 
aningen ojämn och grov men ändå mjuk vid beröring. Påsen är gjord i papper som har en len och 
halvblank struktur på utsidan.  

Konnotation 
När det kommer till kaffemuggens material känns plastlocket billigt, standardiserat och genomsnittligt. 
Kartongen på muggen känns också genomsnittlig. Materialen i kaffemuggen väcker associationer till 
engångsbruk och konsumtion. Om muggen hade varit helt i plast är risken att den inte skulle uppfattas 
lika miljövänlig som den gör nu. En plastmugg hade också sänkt kvalitetskänslan då plast inte känns 
lika exklusivt som papper. 

Smoothiemuggens plast också känns billig, standardiserad och genomsnittlig. Eftersom plasten är 
genomskinlig känns förpackningen ren och öppen. Alternativet till att använda en tunn, genomskinlig 
hårdplast hade varit papper eller möjligtvis glas. Hade papper använts hade det inte varit möjligt för 
konsumenter att se innehållet och ge de känsloran plasten ger. En mugg i kartong skulle dock kunna ge 
känslan av att vara mer miljövänlig och naturlig. Smoothiemuggar i glas hade gett en mer lyxig känsla, 
men när det är take away är medtagbarheten en viktig faktor vilket glas inte alltid är. 

Till skillnad från kaffemuggen och smoothiemuggen känns matförpackningens material 
högkvalitativt, eftersom billiga produkter inte ofta kommer i den här typen av ”naturliga” material. 
Materialet i fråga ger associationer till miljövänlighet, natur och ekologi, och har en framträdande roll 
i matförpackningens design då det är det som drar till sig mest uppmärksamhet. 

Påsen från Wayne’s Coffee är gjord i ett papper som ger en alldaglig och billig känsla. Associationer 
som väcks av materialet är bageri och gamla tider. Pappret som används har ingen framträdande roll i 
påsens kommunikation då ett annat slags papper hade kommunicerat samma sak. Men hade de istället 
använt sig av mjuka plastpåsar hade kvalitetsintrycket från kaffekedjan sänkts, medan en ”stel” 
plastpåse kanske skulle ha höjt intrycket av kvalitet. 

Intervjuresultat 
Frågan ”Vad tycker du om materialets kvalitet?” besvarar fem respondenter som bra. Andra svar som 
ges är att kvaliteten är stadig, skön, lätt och varken bra eller dålig. Linda, 33, menar att materialets 
kvalitet känns ”papprig” när kaffemuggen är tom, men att det är skönt att hålla i. Materialet är inte 
för halt utan snarare stabilt. Hon säger att om det skulle finnas kaffe i muggen skulle materialet göra 
att muggen inte blir för varm att hålla i och att det forfarande är möjligt att hålla den i ett fast grepp. 
Locket är bra uttrycker hon, då det sitter bra och dess material är starkt. Emilia, 22, motsäger Linda 
då hon menar att materialet på kaffemuggen skulle bli för varmt med kaffe i. Finn, 44, som har 
erfarenhet från en större variant av den analyserade kaffemuggen upplever att materialet på muggen 
blir mjukt i samband med värme. Mika, 50, håller med Linda om att materialet känns greppvänligt, 
men menar att materialet kanske är lite halt, tvärtemot vad Linda tycker. 
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5.3.3 Färg 
Denotation 
Färgen mörkblå förekommer i två undersökta förpackningar från Wayne’s Coffee; som kaffemuggens 
och påsens bakgrundsfärg där den är dominerande. Färgen vit används i logotypen i samtliga 
undersökta förpackningar, samt i illustrationer på påsen och i textstycken på kaffemugg och 
smoothiemugg. Färgen svart förekommer endast en gång; på kaffemuggens lock som är helsvart. Även 
transparensen i smoothiemuggen tas upp som färg, då den bidrar med att innehållet får ta plats i fråga 
om uppmärksamhet och den vita färgen kommer i skymundan. Färgen brun används endast en gång, i 
matförpackningens material. Den bruna bakgrundsfärgen gör att den vita tryckfärgen blir blek, 
därmed är den bruna färgen dominerande på matförpackningen. 

Samtliga färger har skarpa kanter, inga tonövergångar används i någon undersökt förpackning. Inga 
komplementfärger används heller. 

Konnotation 
Den mörkblå färgen känns väldigt kall och hård. Den vita färgen på dessa förpackningar känns ren 
och fräsch. Tillsammans ger den mörkblå och vita färgen en starkare känsla av kyla. Precis som i 
logotypen väcker den blå och vita färgen tillsammans associationer till havet och havsskum.  

Den svarta färgen på kaffemuggens lock känns lyxig, och tillsammans med den mörkblå och vita 
färgen på kaffemuggen känns den lite malplacerad, men passar bra ändå. Vidare skapar den svarta 
färgen en aningen maskulin känsla tillsammans med den mörkblå. Kombinationen svart, mörkblå och 
vit ger associationer till nattens mörker där de vita elementen är månen och stjärnor. 

I smoothiemuggen ger den vita och transparenta färgkombinationen en ren och fräsch känsla. Den 
vita färgen väcker här associationer till snö och vinter medan transparensen inte väcker några 
särskilda associationer. 

På matförpackningen känns den vita färgen ren och stilren, medan den bruna färgen känns naturlig 
och äkta. Tillsammans upplevs den vita och bruna färgen naturliga och rena. De passar ihop. 
Associationer som väcks är miljövänlighet, ekologi och hållbarhet. 

Intervjuresultat 
Många av de tillfrågade konsumenterna svarar blå på frågan om vilken eller vilka färger som är mest 
framträdande på kaffemuggen. Vit syns mest mot den mörka bakgrunden tycker Emilia, 22. Finn, 44, 
håller med om att vit sticker ut, men tycker ändå att blå är mest framträdande. Andra upplever även 
att svart är mest framträdande bland färgerna.  

De känslor respondenterna får av muggens färger är effektiv, pigg, mysig, deprimerande, klar, 
smälter ihop bra, rejäl, gedigenhet, mörk och lugn. Linda, 33, tycker att färgerna känns varma. Hon 
vill ta kaffemuggen och känna värmen. Färgerna ger ingen varm känsla direkt menar Mika, 50. Han 
tycker snarare att de ger en kall känsla, men tillägger att det är tur att kaffemuggen är mörk så att det 
inte är för kallt. Arthur, 66, säger att den svarta färgen påminner honom om kaffe. 

5.3.4 Form 
Denotation 
Båda muggar har snarlika cylinderformer som smalnar av nedåt. Locken går något utanför själva 
muggarna, lika mycket överallt. Påsen är ett liggande rätblock och matförpackningen har en mer unik 
form som kan liknas vid en rektangulär låda som får större omkrets med höjden. Även stängningen på 
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matförpackningen är unik; locket består av fyra triangelliknande flikar som viks in, varav två fästs i 
varandra. Som tryckta former förekommer den raka linjen från logotypen på samtliga undersökta 
förpackningar. 

Konnotation 
Ingen av de undersökta förpackningarna från Wayne’s Coffee har tryckta former som väcker känslor. 
Kaffemuggens form känns standardiserad då alla take away-muggar brukar se ut på liknande sätt. 
Vidare känns formen mjuk och enkel i sitt utförande, och den för tankarna till dagens stressade 
samhälle med människor som inte har tid att avnjuta en kaffe på plats. Smoothiemuggens form känns 
inte nyskapande, men eftersom det inte är en fullt standardiserad förpackningsform känns den speciell 
ändå. Formen är enkel och behaglig för ögat och väcker endast associationer till muggar, glas och 
dryck. Matförpackningens form känns komplicerad och unik i sitt slag och kan förknippas med 
asiatiska take away-förpackningar på grund av stängningen. Påsens form känns vanlig och ordinär, 
den är enkel och funktionsduglig. 

Intervjuresultat 
På frågan om vad konsumenterna tycker om take away-kaffemuggens form svarar Mika, 50, att den 
har en bra stabil form som passar de flesta mugghållare i bilar. Resten av respondenterna anger att de 
tycker att det är en bra, vanlig, simpel, naturlig och rund form som går bra att hålla i, även för stora 
händer.    

5.3.5 Storlek och kontrast 
Denotation 
På kaffemuggen och matförpackningen är logotypen det grafiska element som tar störst plats i fråga 
om uppmärksamhet. Den mörkblå färgen i kaffemuggen är dock en utmanare i fråga om 
uppmärksamhet. På smoothiemuggen är det konkurrens mellan logotyp och textelementet på motsatt 
sida, men det feta typsnittet i logotypen gör att den tar mest plats. På påsen är det svårt att avgöra 
huruvida det är logotypen eller illustrationerna som tar störst plats i uppmärksamhet; å ena sidan är 
logotypen det element som är tydligast, å andra sidan täcker illustrationerna stora ytor och väcker 
nyfikenhet. 

En kontrastskillnad som finns hos samtliga undersökta förpackningar är den som finns i logotypen, 
där texten ”Wayne’s Coffee” är betydligt större än texten ”EST. 1994”. En annan kontrastskillnad finns 
på påsen, mellan logotypens rakhet och prydlighet mot illustrationens handritade, aningen slarviga 
stil. På kaffemuggen och smoothiemuggen finns kontraster i typsnitt; mellan sans-seriferna i logotypen 
och antikvan i de längre textstyckena. 

Konnotation 
Den standardiserade formen på kaffemuggen gör att den inte känns unik och vilket leder till att den 
därmed inte skiljer sig från mängden. Designen är enkel i sitt utförande, det upplevs inte som att 
någon större eftertanke har lagts på designprocessen. Smoothiemuggen från Wayne’s Coffee känns 
inte heller särskilt unik trots att muggens form är någorlunda speciell. De grafiska elementen som finns 
med på smoothiemuggen uppfattas inte som något speciellt. 

Matförpackningen upplevs väldigt unik på grund av den särskilda formen och öppning/stängning 
som används. Den tryckta designen är dock ordinär och intetsägande då bara logotypen används. 
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Påsens form är även den ordinär, men illustrationerna skapar en grad av unikhet till designen. 
Logotypens centrering på påsens ytor skapar en alldaglig känsla. 

Intervjuresultat 
På frågan ”Hur tycker du att den här muggen skiljer sig från andra take away-muggar?” svarar Elina, 
21, att alla ser ungefär likadana ut. Det är flera som instämmer. Någon menar att det är färgen som 
gör att den skiljer sig från andra take away-muggar medan någon annan säger att färgen och 
logotypen tillsammans gör att den differentieras från konkurrenternas. Färgen sticker ut, men precis 
som hos andra syns bara logotypen påstår Finn, 44. Många take away-muggar har vitt lock, annars är 
Wayne’s Coffees take away-mugg snarlik andra säger han. En respondent har ingen erfarenhet av take 
away-kaffemuggar och kan inte uttala sig. De flesta av de tillfrågade konsumenterna tycker att det mest 
framträdande på kaffemuggen är logotypen. Andra saker som upplevs framträdande är den blåa 
färgen, lockets svarta färg samt texten på baksidan. 

5.3.6 Typografi  
Denotation 
Fyra typsnitt används på de undersökta förpackningarna från Wayne’s Coffee; två sans-serifer, en 
antikva och en script. Sans-seriferna används i logotypen och finns därmed  
på alla förpackningar. Antikvan används i längre textelement och återfinns på muggarna. Scripten 
finns i illustrationerna på påsen. Den fetare sans-serifen i logotypen är det typsnitt som hela tiden tar 
mest plats i fråga om uppmärksamhet. Sans-seriferna och scripten används samtliga i versaler, och 
antikvan används vänsterställd. 

Konnotation 
Sans-seriferna upplevs raka, enkla och moderna. Den tjockare sans-serifen upplevs kraftigare medan 
den tunna känns lättsam. Antikvan ger ett gammaldags intryck mot sans-seriferna. Associationer som 
väcks av dessa typsnitt är få. Antikvan väcker associationer till rustika, hemtrevliga miljöer medan 
sans-seriferna kopplas till städer och skyskrapor. Scripten på påsen känns glad, genuin, personlig  
samt oelegant. Den associeras till det handskrivna och handritade, något som gjorts med omsorg  
och känsla. 

Intervjuresultat 
På frågan som efterfrågar vilken känsla som förmedlas via typsnitten på take away-kaffemuggen svarar 
respondenterna att de får känslor av ålderdom, historiskt, gammalt, gediget, professionellt, tydligt, 
simpelt, seriöst samt bra. En av respondenterna får ingen känsla av typsnitten. Linda, 33, tycker att 
typsnitten förmedlar en skarp känsla som väcker uppmärksamhet och nyfikenhet.  

5.3.7 Layout 
Denotation 
Den röda tråden genom de undersökta förpackningarna från Wayne’s Coffee är svag. Den mörkblå 
färgen finns endast på kaffemuggen och påsen, men den vita färgen finns på samtliga. Logotypen är 
det enda element som förekommer på alla fyra förpackningarna, och då är den i samtliga fall 
centrerad och avbildad i sin helhet. Påsen är den enda förpackningen som har en illustration. Den 
används två gånger på påsen, i olika utföranden. På ena kortsidan sträcker sig illustrationen ut på 
långsidorna. På den andra kortsidan är illustrationen avkapad när den når kanterna. På båda 
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muggarna finns det, på motsatt sida från logotypen, ett textelement. På matförpackningen och påsen 
finns det inga textelement. Logotypen är centrerad på samtliga förpackningar. På samtliga undersökta 
förpackningar är det logotypen som är det grafiska element som tar mest plats i fråga om 
uppmärksamhet. Informationsmässigt har endast smoothieförpackningen symboler kring återvinning 
och material. Övriga undersökta förpackningar från Wayne’s Coffee saknar dessa. 

5.3.8 Bilder 
Denotation 
Inga bilder finns på några av de undersökta förpackningarna, förutom på påsen där det finns en 
illustration som föreställer en karta över en stadsdel i Vancouver. I kartan finns gator, gatunamn, 
cyklar, människor, vatten med mera. Illustrationerna tar stor plats i fråga om uppmärksamhet då de 
ger kontrast mot den annars raka och feta logotypen. 

Konnotation 
Känslorna som illustrationerna ger är lekfullhet, livlighet och lättsamhet. Illustrationerna väcker 
associationer till stadsliv, shopping och skissade teckningar. 

5.3.9 Etisk ståndpunkt 
Denotation 
På de undersökta förpackningarna från Wayne’s Coffee finns inte något grafiskt element som upplyser 
om varumärkets eventuella etiska ståndpunkter. 

Intervjuresultat 
När det efterfrågas om take away-kaffemuggen visar att Wayne’s Coffee tar ansvar för människors 
levnadsvillkor svarar flera tillfrågade konsumenter att det inte framkommer. Kaan, 16, menar dock att 
kaffemuggen visar att Wayne’s Coffee tar ett sådant ansvar. Han säger att färgerna och autograferna 
på baksidan av muggen förmedlar det. 

Många svarar även att kaffemuggen inte visar att kaffekedjan tar ansvar för miljö och klimat. Mika, 
50, påpekar att det är för mycket färg på muggen vilket gör att den inte känns miljövänlig. Han menar 
att naturella färger hade gett en känsla av miljö. Isabell, 25, menar att om take away-kaffemuggen 
skulle visa ett ansvar skulle den ha varit grön eller haft en symbol för återvinning. Både Arthur, 66, och 
Linda, 33, tycker dock att muggen förmedlar ett ansvar för klimat och miljö på grund av att materialet 
är återvinningsbart. Detta håller inte Emilia, 22, med om, då hon tycker att plastlocket gör att tankar 
om miljö och klimat förstörs. 

5.4 Visuell konsumtion 
Av de tillfrågade konsumenterna i intervjuerna berättar flera att de fikar fyra till fem gånger per 
månad. Det är även flera som fikar en till tre gånger per vecka. Några av respondenterna fikar ute på 
kafé sju, åtta, tolv och tjugo gånger per månad. En grupp konsumenter berättar att de fikar på kafé 
varje dag. Dessutom svarar några tillfrågade att de sällan fikar.  

Bland de tillfrågade framkommer det att Espresso House är ett kafé som är populärt att gå till, följt 
av Wayne’s Coffee och Barista. Några av respondenterna föredrar inget särskilt kafé utan väljer det 
som är närmast. Stadshuset, Stenstans Bageri, Café Charm i Birsta och kaféet Tant Anci och Fröken 
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Sara är andra kaféer som några av respondenterna föredrar att fika på. Anledningen till att de som 
svarar att de föredrar att fika på Espresso House för att där finns ett bra utbud av fika och kaffe (som 
dessutom är godast enligt många), att det är mysigt och gott om plats samt att de har en uteservering 
på sommaren. Flera av de svarande, bland annat Andreas, 43, uttrycker att det är en fördel att 
Espresso House har WiFi och strömuttag vilket underlättar arbete med dator. Daniel, 26, som har en 
flickvän som jobbar på kaféet tycker att kaféet är fräscht vilket Malin, 44, håller med om. Sven, 64, 
upplever att konceptet och stamkundskortet (Coffee Card) är bra. För Isabell, 25, och Peter, 49, är en 
faktor till att de föredrar att fika på Espresso House att det ligger närmast geografiskt för dem.  

Tarek, 41, som oftast väljer att fika på Espresso House och Barista gör det för att dessa håller bra 
kvalitet samt att det är bra för de arbetande. Anledningen till varför de andra som brukar välja att fika 
på Barista är för att det är bra, trevlig och serviceinriktad personal, att de har det godaste utbudet, att 
det är en mysig och trivsam miljö samt att det finns kundtoaletter. Tareq, 38, berättar att han bara 
fikar på Barista, aldrig på Espresso House. Signe, 19, väljer oftast att fika på Barista eller Tant Anci 
och Fröken Sara för att båda är väldigt eko eller Fairtrade, vilket är viktigt för henne.  

De som oftast väljer att fika på Wayne’s Coffee när de ska fika på kafé väljer det för det goda 
utbudet, de goda lunchalternativen, att det är mysigt och trevligt, att det är närmast geografiskt, att det 
är en lugnare miljö och tystare musik än Espresso House (som nämns som jämförelse). En respondents 
anledning till att vilja fika där är att denne känner en i personalstyrkan, vilket innebär billigt kaffe. 
Finn, 44, uppskattar och tycker det är trevligt med strömmen av människor som passerar kaféet i 
gallerian.  

Den fina miljön är en anledning till varför en av de tillfrågade ofta väljer att fika på Stadshuset. 
Maria, 29, fikar oftast på Café Charm i Birsta då hon tycker att de har en tillgänglig och trevlig lokal 
med mycket plats, samt bra fika. City Café väljs av en tillfrågad konsument för att det öppnar tidigt. 
En annan respondent som ofta väljer att fika på Stenstans Bageri gör det för att deras fika är ”top 
notch”. 

På frågan ”När du fikar ute på staden, i vilket sällskap brukar du fika?” svarar Marcus, 22, som 
intervjuas på Barista, att han brukar fika med flickvännen när han fikar på kafé. Signe, 19, svarar att 
hon ofta brukar fika med kompisar eller själv med en bok. Många av de svarande på Barista brukar 
fika med sina kompisar, och några brukar också fika med familj eller helt själva. Nästan alla 
respondenter på Espresso House svarar att de brukar fika med vänner, men några svarar även med 
familj, kollegor eller själva. Linnéa, 18, brukar fika med klasskompisar, kompisar eller med den 
förening hon är medlem i. Många av respondenterna från Wayne’s Coffee brukar fika med kompisar 
eller själva. Några fikar också med familjen eller med sin partner. James, 68, brukar oftast fika på kafé 
med en tjejkompis och Linda, 33, brukar fika själv eller med vänner.  

När respondenterna får frågan ”När brukar du fika på kaféer?” ges det blandade svar. Många fikar 
när de redan är på staden för ett ärende eller för att shoppa. Till exempel Maria, 29, brukar fika när 
hon är i Birsta eller i Sundsvall och shoppar. Många andra, som exempelvis Signe, 19, och Sabrina, 
24, bestämmer sig för att specefikt fika och beger sig till staden för just det ändamålet. Ali, 28, berättar 
att fikandet är något av ett lördagsnöje för honom medan det för Elina, 21, är det första hon gör på 
dagen. Sven, 64, fikar ofta efter jobbet då han reser mycket i jobbet och ska äta kvällsmat. Men han 
fikar också på fritiden. Många fikar också för att plugga eller arbeta, som exempelvis Felicia, 21, som 
är på Barista för att studera och Finn, 44, som sitter på Wayne’s Coffee för att arbeta. Nathalie, 18, 
brukar fika för att umgås med människor och det är fler än hon som fikar för den sociala biten. 
Loviza, 17, är ett exempel på detta, som brukar fika för att träffas och prata med någon. Andra fikar 
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för att de spontant blir fikasugna, som till exempel Marcus, 22, och Mika, 50. Anna, 13, däremot fikar 
när hon har slutat tidigt från skolan, och det är fler än hon som fikar när tillfället ges, som till exempel 
Peter, 49, som fikar när han har en paus i jobbet. 

På frågan ”Vilken innebörd har ‘fika på kafé’ för dig?” svarar många, bland annat Emilia, 22, 
mysigt och socialt. Linda, 22, är en av flera som tycker att det innebär att få släppa vardagen och 
slappna av. För Elina, 21, betyder fika på kafé rutin och en del av hennes vardag. Loviza, 17, med flera 
menar att fika på kafé innebär kaffe för dem. Det innebär tid för eftertanke tycker Malin, 44, och 
Marcus, 22. Flera respondenter nämner att det för dem är en bra plats att sitta på. Några, exempelvis 
Patricia, 18, tycker att fika på kafé innebär sötsaker, och för Arthur, 66, innebär det att han behöver 
kaffe och något att äta. För Mika, 50, med flera betyder fika dessutom en social miljö där det finns 
möjlighet att titta på andra människor.  

På frågan ”Hur skulle du beskriva Barista?” svarar respondenterna på Barista att de skulle beskriva 
kaféet som trevligt, mysigt och med både bra personal och musik. Det mysiga håller Marcus, 22, med 
om, och beskriver Barista som bekvämt och nedsläckt med en mysig känsla. Linda, 22, tycker även att 
det är trevligt att de har Fairtrade-certifiering och Sven, 64, skulle beskriva Barista som ett företag som 
satsar mycket på Fairtrade och har ett bra utbud. Felicia, 21, beskriver Barista som ett företag som 
jobbar mycket för samhället och som känns måna om det ekologiska. Catarina, 49, beskriver Barista 
som trivsamt och Sabrina, 24, tycker det är trevligt att sitta där då det inte är så mycket folk, att det 
går att höra varandra i konversationer. Maria, 29, beskriver kaféet som en bra lokal då de har en stor, 
öppen yta som känns välkomnande. Hon tycker även att det finns gott om plats på kaféet och att det är 
lugnt där. 

Espresso House beskriver gästerna som trevligt, mysigt, lugnt och med trevlig personal. Andreas, 43, 
tycker det är ett bra ställe där man kan sitta i fred och att det är en trevlig plats. Peter, 49, beskriver 
Espresso House som trevligt,mysigt och bra kaffe. Loviza, 17, beskriver kaféet som mysigt och med fin 
inredning. Det är ett framgångsföretag säger Ali, 28. Malin, 44, väljer att beskriva Espresso House 
med orden varmt och välkomnande. Hon uttrycker också att de har en eftertanke på vad de serverar 
för något och att det är en plats dit alla kan komma. Patricia, 18, beskriver Espresso House som lugnt, 
tyst och stilla och Linnéa, 18, beskriver det som mysigt och att det är trevligt att det går att prata 
eftersom musiken inte är för hög. 

Wayne´s Coffee beskrivs av dess konsumenter med orden fint (särskilt eldstaden i kaféet), bra, 
mysigt, bra utbud, bästa kaffet, stort, cafeteria, serviceinriktat, trevligt, positivt och välkomnande. Både 
Mika, 50, Finn, 44, och Anna, 13, väljer att beskriva kaféet med att säga trevlig eller bra personal. 
Utöver trevlig personal väljer Anna även orden ”goda grejer”. Mika utvecklar sin beskrivning av 
Wayne’s Coffee genom att säga att de har ett bra koncept med stamkundskort vilket innebär 
mängdrabatt. Han beskriver det också som en trevlig miljö vilket Emilia, 22, instämmer i. Finn 
beskriver det även som ett ”schysst ställe” som känns som om att det alltid har funnits.  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6. ANALYS 
Första delen av analysen, Take away-förpackningarnas visuella kommunikation, täcker in frågeställningen ”Hur 
kommunicerar kaffekedjorna Barista, Espresso House och Wayne’s Coffee visuellt i Sundsvall via take away-
förpackningar till konsumenter?” samt ”Vilka likheter och/eller skillnader finns det i de tre kaffekedjornas visuella 
kommunikation på take away-förpackningar?” och är uppställd utifrån de olika delarna som finns i resultatet. Den andra 
delen, Etiska ståndpunkter via take away-förpackningar, svarar på frågeställningen ”Om kaffekedjorna har tydliga etiska 
ståndpunkter, hur framkommer då dessa visuellt genom take away-förpackningarna?”. Den tredje och sista delen i 
analysen, Visuell konsumtion och kaffekedjor, besvarar frågeställningen ”Vilken funktion fyller konsumtionen på kaféer i 
konsumentens vardagliga liv?”. 

6.1 Take away-förpackningarnas visuella kommunikation 

6.1.1 Varumärkesnamn och logotyp 
Baristas varumärkesnamn har startbokstaven B, vilket Usunier och Shaner säger ökar chansen för att 
konsumenter lättare ska minnas varumärkesnamnet. Övriga startbokstäver som ska öka den chansen 
är C, D, G, K, P och T, som varken Espresso House eller Wayne’s Coffee har som startbokstav. Dock 
menar Usunier och Shaner att det ofta kan bli roliga ljud när namn börjar på eller innehåller 
bokstäverna K och P (Usunier & Shaner, 2002:214). Espresso House innehåller som bekant bokstaven 
P, och Wayne’s Coffee har ett K-ljud i form av bokstaven C i Coffee. Ingen av respondenterna svarar 
dock att de tycker varumärkesnamnet låter roligt när de svarar på frågan ”Vad tänker du när du hör 
kaféets namn?”. 

Samtliga analyserade kaffekedjors namn innehåller ord som är substantiv. Kaffekedjornas namn 
kan alla tilldelas kategorin ikoniska namn då namnen länkar till någon funktion som förknippas med 
produkten eller påminner om själva produkten (Danesi, 2013:467).   

En av respondenterna i intervjun uppfattar varumärkesnamnet Wayne’s Coffee som att någon liten 
kille startat kaféet och sen utvidgat. Detta gör att Wayne’s Coffee som varumärkesnamn uppfattas som 
ett arvsnamn eller ett traditionsnamn och kan då för konsumenterna uppfattas som något mångårigt 
och med god kvalitet (aa., 466), trots att det i själva verket inte är en Wayne som startat kaffekedjan, då 
Wayne är en svåger till en av grundarna (www.dn.se, 2007). 

Mårtenson menar att en bra logotyp ska gå att känna igen snabbt av konsumenter och ge dem rätt 
sorts associationer (Mårtenson, 2009:119). Maria, 29, tycker Baristas logotyp påminner om miljö och 
Fairtrade. Detta stämmer bra in på Baristas varumärke som har stort fokus på Fairtrade och ekologiskt 
kaffe. Även i resultatet från den semiotiska analysen går det att se att Baristas logotyp väcker 
associationer till växtlighet och natur, vilket är en del av miljön. I analysen av Espresso Houses logotyp 
visar resultatet att logotypen ger känslor av trovärdighet och gedigenhet och kan associeras till 
emblem, kaffe, tradition och kvalitet. Respondenterna håller med om att logotypen kan associeras till 
kaffe, vilket är den produkt som Espresso House huvudsakligen säljer. Associationer till kaffe 
framkommer även när respondenterna ser på Wayne’s Coffees logotyp, men de tänker även på något 
osvenskt och amerikanskt. Detta kan stämma in på hur Wayne’s Coffee kanske vill ses då de på sina 
förpackningar skriver på engelska och hänvisar till staden Vancouver i Kanada. I och med dessa 
associationer som väcks av logotyperna hos de tre varumärkena går det att i enighet med Mårtenson 
påstå att logotyperna är bra utformade eftersom konsumenterna får rätt sorts associationer (Ibid.).  
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Danesi skriver att en strategi som kan användas för ikoniska namn, vilka de analyserade 
kaffekedjornas namn tillhör, är att skapa en logotyp som stämmer överens med namnet (Danesi, 
2013:467). Espresso House som har en logotyp som inbegriper en stor kaffeböna använder denna 
strategi, då en del av namnet betyder just en slags kaffedryck. Baristas logotyp kopplas också det till 
denna strategi då logotypen drar tankarna till lattekonst enligt några konsumenter som tillfrågas där. 
Wayne’s Coffee använder sig däremot inte av den strategin utan har istället en logotyp som endast 
består av varumärkesnamnet, grundningsåret och en linje.  

Baristas logotyp kan tillhöra tre logotypskategorier. Den kan dels tillhöra kategorin symboliska 
logotyper då den innehåller en illustration som drar tankarna hos konsumenter till en metafor genom 
två saker, en växt och ett hjärta drar tankar till kärlek, växtlighet och natur (aa., 469). Metaforen i 
detta fall skulle då vara miljövänlighet. En repondent säger sig dessutom uppleva logotypen som 
”miljöaktig”. Den kan dock även tillhöra beskrivande logotyper då den visar konsumenter vad dess 
produkter är med hjälp av illustrationen som några respondenter tycker liknar lattekonst (Danesi, 
2013:469). Då Baristas logotyp använder sig av en cirkel vilket är en geometrisk form betyder detta att 
logotypen dessutom kan kategoriseras till geometriska logotyper (aa., 470). Det är därför problematiskt 
att kategorisera Baristas logotyp till enbart en kategori.  

Espresso Houses logotyp innehåller, precis som Baristas, en cirkel vilket leder till att den kan tillhöra 
kategorin geometriska kategorier (Danesi, 2013:470). Då logotypen dessutom innefattar en kaffeböna 
vilket visar konsumenter vad deras produkt är, kan logotypen även vara en beskrivande logotyp (aa., 
469). Några konsumenter på Espresso House säger att de tänker på just kaffe när de ser logotypen, 
vilket är en del av kaféets utbud och som kan länkas till kaffebönan i logotypen. 

Wayne’s Coffees logotyp innefattar inte någon bild eller form vilket innebär att den inte kan tillhör 
någon av de kategorier som Espresso Houses och Baristas logotyp tillhör. Wayne’s Coffees logotyp kan 
kategoriseras som bokstavslogotyp på grund av att den inte går att skilja från varumärkesnamnet; det 
är med färg och typsnitt som logotypen blir till en visuell symbol, vilket stämmer in på 
bokstavslogotyper (Danesi, 2013:469).   

6.1.2 Material och struktur 
De material som förekommer i de undersökta förpackningarna är kartong, papper och hårdplast. En 
faktor som måste tas i beaktande vid materialval är hållbarhet, det vill säga huruvida materialet 
påverkar social rättvisa, miljö och ekonomi på ett långsiktigt plan (Klimchuk & Krasovec, 2012:108). 
En respondent från Barista är inte positivt inställd till engångsartiklar, men uttrycker att det är bra att 
det går att återvinna materialet som användes i take away-muggen för kaffe. Respondenterna från 
Espresso House tycker det är bra att kaffemuggen är miljövänlig. Wayne’s Coffees konsumenter 
uttrycker inga tankar kring materialets återvinningsbarhet, kanske för att där inte finns någon symbol 
för detta. Baristas smoothiemuggs plast är gjord av majsstärkelse och går att kompostera och är 
därmed ett materialalternativ till plast gjord av olja. Detta kan vara en följd av att förpackningar i dag 
är sedda som en bidragande faktor till skräptillväxten och att företag därför letar efter alternativa 
material (Meyers & Gerstman, 2005:211). I resultatet från den semiotiska analysen går det att finna att 
materialet i Wayne’s Coffees kaffemugg väcker associationer till engångsbruk och konsumtion. Hade 
den gjorts helt i plast hade den inte uppfattats lika miljövänlig som den gör nu, och den hade fått lägre 
kvalitetskänsla. Respondenterna på Wayne’s Coffee uttrycker dock att de tycker att materialets kvalitet 
är bra, stadigt och stabilt. Det finns blandade åsikter om huruvida materialet skyddar bra mot kaffets 
värme, men en brist i kvaliteten, uttrycker Finn, 44, är att materialet i vissa fall kan bli mjukt av 
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värmen. Klimchuk och Krasovec skriver dock att kartong som material är funktionellt (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:113), men ibland upplevs det dock brista i sin duglighet. 

Samtliga take away-kaffemuggars material får kommentarer om standardiserad känsla. Daniel, 26, 
tycker kvaliteten på Espresso Houses take away-kaffemugg är som alla andra, vilket också 
framkommer i resultatet från den semiotiska analysen. Baristas kaffemugg får en liknande kommentar 
från Linda, 22, som också tycker att kvaliteten är som alla andra take away-muggar, vilket också går 
att finna i resultatet från den semiotiska analysen. I den semiotiska analysens resultat om kaffemuggen 
från Wayne’s Coffee återfinns även här en känsla av standardisering från materialet. Plast som 
material har många olika kvalitéer och egenskaper som erbjuder designern otaliga möjligheter för 
innovativa idéer (aa., 119). Trots detta har inte någon av de tre undersökta kaffekedjorna arbetat 
nyskapande med plast i någon av de undersökta förpackningarna.  

Kartongen på samtliga analyserade take away-kaffemuggar är matta och jämna i strukturen, medan 
plastlocken varit åt det blankare hållet med jämn yta. Linda, 33, får en varm känsla av materialet i 
Wayne’s Coffees mörkblåa kaffemugg. Detta går emot vad Wastiels med flera kom fram till om ytors 
ojämnhet, att en jämn yta ger en kallare känsla som förstärks av en kall färg (Wastiels et al., 2012:441). 

6.1.3 Färg 
Wayne’s Coffee använder färgen blå som bakgrundsfärg och vit som tryckfärg på take away-
kaffemuggen och take away-påsen, vilket enligt Madden, Hewett & Roth innebär  fridfullt, varsamt 
och lugnande i flera länder (Madden, Hewett & Roth, 2000:98). Dessa känslor motsäger dock några 
av de tillfrågade respondenternas svar när de talar om vilka känslor de får av färgerna på 
kaffemuggen. Några av de känslor som de tar upp är nämligen effektiv, kall, pigg, deprimerande och 
klar. Vissa respondenters svar stämmer dock in på de känslor Madden, Hewett & Roth talar om, då 
respondenterna nämner känslor som mysig, varm och lugn. Detta tyder på att det kanske inte går att 
uttala sig om att hela länder har en gemensam uppfattning om vilken innebörd färger har. Detta då 
det genom några intervjuer framkommer att respondenterna får känslor som är motsägelsefulla till 
andra respondenters känslor av samma färg, trots att de till och med bor i samma stad. Resultatet från 
respondenterna på Espresso House och Barista, visar att respondenterna får överensstämmande 
känslor av färgerna på dessa kedjors take away-kaffemuggar. Anledningen till att repondenter är mer 
överens om Espresso Houses och Baristas kaffemuggar kan vara att de färger (såsom benvit, beige och 
brun) som används på dessa muggar upplevs mer naturliga och är länkade till produkten kaffe. På så 
vis förstärker de produktens kommunikation och är så kallade funktionella färger (Bergström, 
2012:256). Wayne’s Coffees take away-kaffemugg färger, blå och vit, stärker  egentligen inte 
produktens kommunikation, utan de används snarare på grund av kosmetiken. Det innebär att dessa 
färger tillhör gruppen icke-funktionella färger (Ibid.). Detta kan vara anledningen till att Wayne’s 
Coffees färger väcker motsägelsefulla känslor, då produkten i sig (kaffe) kan länkas till att den gör 
konsumenten pigg medan färgen i sig egentligen skapar en lugn känsla.    

Bland de tillfrågade konsumenterna på Wayne’s Coffee säger en konsument att denne tänker på 
den blå muggen när hen tänker på kaffekedjan. Detta går hand i hand med forskning som säger att en 
specifik färg kan ge starka associationer till ett specifikt varumärke (Hoek & Gendall, 2010:321). Dock 
är det endast en person som tänker på just den blå muggen, ingen annan respondent nämner en färg. 
Dessutom tänker respondenten på den blå muggen och inte specifikt på färgen blå, vilket kan betyda 
att det visuella objektet i sin helhet är det hen tänker på och att färgen och muggen i detta fall inte går 
att skilja på.  
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Nästan alla analyserade take away-förpackningar använder sig av tydliga övergångar mellan 
färgerna, förutom delar av Espresso Houses kaffemugg, matförpackning och påse. I den konnotativa 
nivån går det att se att de tydliga färgövergångar i Espresso Houses förpackningar skapar en hård 
känsla i jämförelse med de tonade färgövergångarna som känns obearbetade, varma och naturliga.  

Samtliga analyserade take away-förpackningar på Espresso House har en ljus bakgrundsfärg eller 
transparent i smoothiemuggens fall. Detta är något som är typiskt för tillgängliga och prisvärda 
produkter som ofta länkas till ljusa färger menar Ampuero och Vila (Ampuero & Vila, 2006:103). 
Baristas take away-kaffemugg och take away-smoothiemugg  har även de en ljus eller transparent 
bakgrundsfärg vilket stämmer överens med Ampuero och Vilas forskning. Dock är Baristas övriga två 
analyserade förpackningar bruna vilket inte kan betecknas som en ljus färg. Detsamma gäller Wayne’s 
Coffees samtliga analyserade förpackningar förutom take away-smoothiemuggens transparenta 
bakgrundsfärg. Detta stämmer dock in i beskrivningen för vad som kan länkas till icke-selektiva 
produkter, där det inte är någon specifik färg som är mer kopplad till dessa än någon annan (aa., 108). 
Det är svårt att tilldela take away-förpackningar någon av de här kategorierna då de passar in i båda, 
då de är en del av produkter som är tillgängliga med rimligt pris och för att konsumenter inte väljer 
produkt efter förpackning. Några av de tillfrågade konsumenterna på Wayne’s Coffee påpekar att just 
den mörkblå färgen på kaféets take away-kaffemuggar skiljer den från andra take away-muggar. Andra 
respondenter menar att Espresso House och Baristas ljusa take away-kaffemuggar ser likadana ut som 
alla andra take away-kaffemuggar. Detta tyder på att färgerna som respondenterna länkar till take 
away-kaffemuggar är ljusa färger. Enligt Ampuero och Vilas forskning betyder det då att människor 
ser take away-förpackningar som tillgängliga och prisvärda produkter (jämför Ampuero & Vila, 
2006:103).  

6.1.4 Form 
På Baristas take away-kaffemugg är de rundade tryckta formerna mest framträdande. Larson, Aronoff  
och Stearns menar att rundade linjer förmedlar ett positivt budskap (Larson, Aronoff  & Stearns, 
2007:526) Även på Espresso Houses take away-förpackningar är de rundade linjerna mest 
framträdande, medan det på Wayne’s Coffees förpackningar inte förekommer några rundade tryckta 
linjer. Där är det istället endast en rak linje som förekommer i logotypen. V-linjer förekommer sällan i 
de undersökta förpackningarna, vilket kan bero på att dessa linjer kan uppfattas som hotfulla vilket 
inte går att länka till fika (Ibid.). I Espresso Houses logotyp förekommer dock en taggig sicksack-ram, 
men då dessa inte är mest framträdande framkommer inga känslor som hör till hotfullhet eller fara, 
varken i resultatet från de semiotiska analyserna eller från intervjuerna. Anledningen till att de runda 
linjerna är mest framträdande i förpackningarna från Espresso House, kan bero på att människor 
oftare dras till rundade linjer än kantiga (Westerman et al., 2013:14). Det kan även bero på att dessa 
linjer brukar länkas till positiva budskap vilket fika i enlighet med undersökningens resultat också 
länkas till (Larson, Aronoff  & Stearns, 2007:526). 

Baristas take away-kaffemuggs form ger känslan av standardisering och känns mjuk och enkel. Det 
tycker även flera av de intervjuade konsumenterna. Även kaffemuggarna från Espresso House och 
Wayne’s Coffee väcker associationer till andra take away-muggars liknande form, och en respondent 
svarar uttryckligen att formen hos Espresso Houses take away-kaffemugg är tråkig och som alla andra. 
Det kan tyckas konstigt att inte mer har hänt i formen på locken hos take away-kaffemuggarna, som 
alla i den här studiens urval är gjorda i plast och erbjuder designern många möjligheter för innovativa 
idéer (Klimchuk & Krasovec, 2012:119). Istället syns variationer i formerna hos de undersökta 
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kaffekedjornas smoothiemuggar. Samtliga undersökta smoothiemuggar har formen av en cylinder som 
smalnar av nedåt, dock är formerna mer annorlunda jämte varandra än vad de är hos kaffemuggarna. 
Bland matförpackningarna är det den från Wayne’s Coffee som differentierar sig mest. Istället för en 
påse i papper väljer Wayne’s Coffee att använda en förpackning av kartong vars form som för 
tankarna till asiatiska take away-förpackningar och som upplevs unik. När det gäller påsen gör 
Wayne’s Coffee inget från det ordinära, med en form som ett vanligt liggande rätblock när påsen är 
öppen. Även Baristas påse har denna form, medan Espresso House har en stående variant. 

6.1.5 Storlek och kontrast 
På samtliga undersökta take away-förpackningar arbetas det med storlek (för att leda konsumenters 
blick) där det som är placerat överst är störst och de element som är placerade längre ner på 
förpackningen blir mindre till storleken, vilket leder blicken i just den riktningen. Detta stämmer in på 
Dahlén och Langes tankar om att olika grafiska element i en design kan ges olika mycket plats för att 
på så vis vägleda konsumenten till de viktiga delarna i materialet (Dahlén & Lange, 2009:408).  

Det framkommer att samtliga take away-smoothiemuggar på de tre kaffekedjorna liknar varandra 
med den transparenta plasten som material och med den snarlika formen. Dessutom har samtliga 
analyserade smoothiemuggar en likartad design med en framträdande logotyp på framsidan. Det som 
synbart skiljer Baristas smoothiemugg från konkurrenternas är mönstret som löper runt muggen.  

Samtliga analyserade take away-påsar följer samma stil; papperspåsar med en liknande form och 
handtag. Det är inget mer än utseendet på påsarna som skiljer kaffekedjorna åt, men om en påse ska 
utses som skiljer sig mest är det Wayne’s Coffees på grund av den mörkblå färgen som skiljer sig från 
de andra kaféernas naturliga färgschema.  

Take away-matförpackningarna hos Barista och Espresso House ser ut som deras respektive take 
away-påsar, fast i en mindre storlek och av ett tunnare material. Wayne’s Coffee däremot har en helt 
annan typ av matförpackning, en låda av kartong. Här är det tydligt att Wayne’s Coffees take away-
matförpackning skiljer sig från de andra kaffekedjornas matförpackningar.  

I fråga om take away-kaffemuggen följer Barista, Espresso House och Wayne’s Coffee ett liknande 
mönster när det kommer till form, material och mörkt lock. Här är det återigen den tryckta designen 
som gör att de skiljer sig åt. Som nämnt ovan under Färg, skiljer sig Wayne’s Coffee från de andra med 
sin mörkblå färg mot Baristas och Espresso Houses naturliga och jordnära färger. Både Baristas och 
Wayne’s Coffees take away-kaffemugg har ett större textstycke på baksidan av muggen, vilket inte 
Espresso Houses mugg har. Detta är dock inte något som får Espresso Houses kaffemugg att 
differentiera sig nämnvärt. Espresso Houses take away-kaffemugg innehåller en del illustrationer i 
samband med text samt illustrationer i bakgrunden. Dessa illustrationer är dock inte framträdande 
utan smälter obemärkt in i designen. Den kaffemugg som är mest annorlunda från de andra är således 
Wayne’s Coffees, på grund av färgen och frånvaron av illustrationer. 

Baristas och Espresso Houses logotyp använder båda en cirkel och illustrationer, till skillnad från 
Wayne’s Coffees vars logotyp inte innehåller något av dessa element. I Baristas logotyp går det att 
finna två färger medan Espresso House har fler. Wayne’s Coffee som endast använder en färg i 
logotypen skiljer sig markant från de övriga på grund av den avskalade designen.  

6.1.6 Typografi 
Respondenterna från Barista svarar att typsnitten på take away-kaffemuggen bland annat känns 
handskrivna, varma och gammalmodiga vilket inte stämmer in på några av de känslor som 
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framkommer i resultatet från den semiotiska analysen. Från Espresso Houses take away-kaffemugg får 
respondenterna en professionell känsla, att företaget hållit på länge, och att det känns trevligt, neutralt 
och kvalitativt. Känslan av att företaget hållit på länge återfinns i resultatet från den semiotiska 
analysens konnotativa del, där en association som väcks är flerårig kunskap. Både Barista och Espresso 
House har en script på sin kaffemugg, men respondenterna på Espresso House får inte samma tydliga 
känsla av det ”handskrivna” som respondenterna på Barista får. Wayne’s Coffees kaffemugg har ingen 
script som typsnitt, utan använder endast sans-serifer och en antikva. Ampuero och Vila menar att 
dessa typer av typsnitt associeras till tillgängliga och prisvärda produkters förpackningar (Ampuero & 
Vila, 2006:105), men några sådana associationer av typsnitten har inte kommit fram i varken 
semiotiska analyser eller intervjuer. Antikvan och sans-seriferna hos Wayne’s Coffee menar 
respondenterna känns professionella, gamla, historiska och simpla, vilket stämmer överens med den 
semiotiska analysens resultat. Både Espresso Houses och Wayne’s Coffees typsnitt ger konsumen- 
terna känslor av professionalism, vilket inte framkommer genom Baristas typsnitt enligt respon-
denterna. Den handskrivna känslan som återfås från Baristas kaffemuggs typsnitt fås också från 
Wayne’s Coffees påse, där en script används som känns glad, genuin och väcker associationer till 
handskrivet och handritat.  

6.1.7 Layout 
På samtliga kaffekedjors analyserade take away-förpackningar har logotypen en framträdande roll och 
är placerad väl synlig på framsidorna. På Baristas smoothiemugg får logotypen dock konkurrens av ett 
mönster som går runt muggen. Rettie och Brewer skriver att en förpacknings varumärkesnamn med 
fördel bör placeras i centrum, för att öka konsumenternas ihågkomst av produkten i fråga (Rettie & 
Brewer, 2000:65), vilket kanske är anledningen till varför alla undersökta take away-kaffemuggar har 
en centrerad logotyp. I de fall där logotypen ej är centrerad (på Baristas matförpackning och påse), är 
logotypen det enda grafiska element vilket kanske är anledningen till att den får avvika från 
centreringen. Här är logotyperna placerade på vänster halva av förpackningarna, vilket enligt Rettie 
och Brewer är den plats som grafiska textelement bör vara placerade på om de inte ska hjälpa 
konsumenter att komma ihåg produkten (Ibid.). 

Layoutmässigt är det bara Espresso House som har en tydlig röd tråd, men med brister i färgernas 
överensstämmelse mellan förpackningarna. Baristas förpackningar skiftar från asymmetrisk till 
symmetrisk layout, med mönster på smoothieförpackningen som inte förekommer någon annanstans, 
med olika färger och så vidare. Wayne’s Coffee arbetar kontinuerligt symmetriskt med sin logotyp, 
men den illustration som förekommer på take away-påsen återfinns ingen annanstans. Utöver detta 
varierar färgernas användning. 

Westerman med flera skriver att människor föredrar att textelement är placerade till vänster om 
grafiska element, då detta upplevs som mindre störande och tillfredsställande (Westerman et al., 
2013:15). På Baristas kaffemugg går det att se att ett textelement är placerat bredvid 
produktmarkeringar för ekologi och Fairtrade, och på smoothiemuggen är ett textelement placerat 
nedanför, till vänster om logotyp. Espresso House placerar däremot fortlöpande sina textelement 
nedanför varandra och arbetar symmetriskt. Denna typ av välbalanserad design menar Westerman 
med flera är fördelaktig (Ibid.). På förpackningarna från Wayne’s Coffee är textelementen på 
kaffemuggen och smoothiemuggen placerade på motsatt sida från logotypen. Illustrationerna på påsen 
finns på båda kortsidorna, och logotypen är även den placerad på båda långsidorna. Därför är dessa 
designer också mer symmetriska i sina utföranden, samt välbalanserade. 
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6.1.8 Bilder 
De bilder som förekommer i de undersökta förpackningarna från Barista består endast av logotypen 
eller av symboler som utgår från logotypen. Denna symbol ger känslor av kärlek, naturlighet och 
lättsamhet, och respondenterna svarar att den känns varm, mysig och gullig. Det som några 
respondenter tänker på, men som inte framkommer i resultatet från semiotiska analysen, är att 
symbolen liknar lattekonst och skummet från kaffe, däremot framkommer det i resultatet från den 
semiotiska analysens konnotation att symbolen på kaffemuggen väcker associationer till kaffe. 
Smoothiemuggens illustrationer väcker inte samma association, då symbolen nu är vit och 
transparent. Nu väcks associationer till snö eller såpbubblor vilket går emot det varma intrycket som 
respondenterna får från symbolen på kaffemuggen. Vad Baristas symbol föreställer är inte helt tydligt 
då respondenternas svar och resultatet från den semiotiska analysen visar olika slags tankar. Till 
exempel säger Sven, 64, att den liknar händer som sträcker sig mot hjärtat medan Maria, 29, inte 
tycker den säger så mycket.  

Forskarna Bar och Neta menar att människor föredrar alla typer av bilder som föreställer verkliga 
objekt jämfört med abstrakta mönster och bilder, att dessa bilder av verkliga objekt uppskattas mer 
(Bar & Neta, 2006:647). På Wayne’s Coffees påse finns en illustration som föreställer ett verkligt objekt, 
då det är en karta som föreställer en stadsdel i Vancouver. Huruvida någon som inte studerar bilden 
noggrant kan veta att det är en verklig karta är dock svårt att säga, då personen i fråga måste ha 
studerat Vancouvers karta sedan tidigare. Espresso House har ett verkligt objekt i sin logotyp, en 
kaffeböna, som ger känsla av värme och mjukhet. De svaga illustrationer som finns i bakgrunden på 
kaffemuggen från Espresso House har respondenterna svårt att urskilja, men Viktoria, 19, tänker på 
stämplar när hon ser dem vilket också framkommer genom den semiotiska analysen. Dessa 
illustrationer är därmed också av verkliga objekt, men kan upplevas abstrakta om observatören inte 
studerar dem noggrant. Fler abstrakta illustrationer finns på påsen och matförpackningen från 
Espresso House, vilket då kan innebära att de kanske inte uppskattas lika mycket som de illustrationer 
av blad och växter som också finns på dessa (Ibid.). Bladen och växterna har både rundade och V-
formade linjer som förmedlar både positiva och negativa budskap, samtidigt som V-linjerna bäst 
fångar människors uppmärksamhet (Larson, Aronoff  & Stearns, 2007:526). 

6.2 Etiska ståndpunkter via take away-förpackningar 
Barista förmedlar sina etiska ståndpunkter i sin logotyp där det fullständiga varumärkesnamnet Barista 
Fair Trade Coffee finns med. Texten ”Fair Trade Coffee” tar liten plats i jämförelse med namnet 
Barista, men för respondenterna framkommer det ändå tydligt att Barista tar ansvar för människors 
levnadsvillkor. Inte bara genom logotypen utan också via texterna på kaffemuggen och Fairtrade-
märkningen på baksidan. Deras ståndpunkt i miljöfrågor kommunicerar Barista på liknande sätt, 
nämligen genom texter på kaffemuggen och smoothiemuggen samt med märkning på kaffemuggen. 
Påsen och matförpackningen saknar information om miljö och klimat utanför det som ingår i 
Fairtrade-certfieringen. Det faktum att förpackningarna är engångsprodukter menar vissa går emot ett 
miljötänk. En respondent får nämligen inget tydligt intryck från take away-kaffemuggen huruvida 
Barista tar ansvar för miljö och klimat, eftersom förpackningarna ska slängas efter användning. Till 
skillnad från Barista, finns det ingenting på förpackningarna från Wayne’s Coffee som kommunicerar 
om företagets etiska ståndpunkter. Fastän Wayne’s Coffee på sin hemsida skriver att de har ekologiskt 
fika och Rainforest Alliance-certifiering (www.waynescoffee.se, 2015a). Trots att det i den semiotiska 
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analysen inte framkommer några etiska ståndpunkter från Wayne’s Coffee, menar vissa av de 
intervjuade konsumenterna att det visas via take away-kaffemuggen. Då via färger eller grundarnas 
autografer, och att materialet går att återvinna, medan andra menar att färgerna på muggen talar 
emot ett ansvar för miljö. Espresso House kommunicerar om sina etiska ståndpunkter via 
återvinningssymboler på sina förpackningar. Något om människors levnadsvillkor hittades inte i den 
semiotiska analysen, medan de intervjuade konsumenterna får en känsla från take away-kaffemuggen 
att Espresso House tar ansvar för människors levnadsvillkor. Av de analyserade kaffekedjorna är det 
därför Barista som har tydligast etisk ståndpunkt i fråga om människors levnadsvillkor samt miljö och 
klimat. Det är vanligt att etiska produkter brukar riktas till toppskiktet i samhället då dessa produkter 
är dyrare än andra (Johnston, Szabo & Rodney, 2011:294), men någon känsla av att Baristas 
förpackningsdesign skulle vara mer exklusiv eller lyxig framkommer varken från semiotiska analysen 
eller från intervjuerna av konsumenter.  

6.3 Visuell konsumtion och kaffekedjor 
Schroeder menar att konsumenter blir påverkade av varumärkens visuella kommunikation då den 
skapar meningsbilder oavsett om ett köpbeslut tas (Schroeder, 2002:13). Detta är något som bekräftas i 
resultatet från intervjuerna. Många respondenter uttrycker att de oftast väljer att fika på ett särskilt 
kafé för att det har de bästa produkterna. Tareq, 38, säger till exempel att han alltid fikar på Barista 
och aldrig på Espresso House. Detta är något Schroeder menar att människor ofta gör, det vill säga att 
de definierar sig i fråga om vad de inte konsumerar (Ibid.).  

För att ett varumärke ska lyckas bli ett framgångsrikt varumärke måste det komma nära kulturen de 
vill få kontakt med, i det här fallet fikakulturen. Det handlar om att lära känna kulturens grundsyn på 
djupet (Holt, 2003:49). Flera respondenter säger att de fikar på kafé för att samtidigt arbeta eller för att 
studera. Några personer tar upp att anledningen till varför de fikar på specifikt Espresso House är på 
grund av att det finns gott om plats att sitta, eluttag och WiFi så att det går att arbeta. Många andra 
säger sig ”att gå och fika på kafé” för dem innebär något mysigt och socialt, där de får en möjlighet att 
”släppa vardagen”. På Barista, Espresso House och Wayne’s Coffee menar respondenter att dessa 
kaféer är mysiga miljöer att vara på. En annan detalj i resultatet visar är att det finns många som fikar 
på kafé flera gånger per månad och därför uppskattar stamkundskort, något samtliga analyserade 
kaféer har. Dessa resultat tyder på att samtliga kaféer har arbetet med att försöka lära känna 
fikakulturen på riktigt och insett att den består av flera subkulturer som fikar på olika vis och ger fika 
på kafé olika betydelser. Det bekräftar Holts tankar om att skapa associationsrika och trovärdiga myter 
för dessa subkulturers anhängare, i det här fallet att kaffekedjorna har skapat myter om vad fika är för 
något för olika fikasubkulturer (Ibid.). Dessa resultat innebär också att olika människor ser på ett kafé 
på olika vis, men grundidén om vad kaféet står för är likadan för alla medlemmar i fikakulturen i 
helhet. Det handlar i första hand inte alltid om att produkten i sig (fikat) är det som konsumeras, utan 
snarare hela fikasituationen. Vilket då kan kopplas till vad Cassinger skriver om att det bör ses på 
image utifrån den position ett varumärke har i kulturen och inte utifrån konsumentens medvetande 
(Cassinger, 2011:162). Resultatet överensstämmer även med det Cassinger säger om att beroende på 
vilken person som talar om varumärket blir framställningen av varumärket olika då respondenterna 
inte har en enstämmig mening om en beskrivning av ett särskilt kafé (Ibid.). 
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7. SLUTSATS 
Uppsatsen har genomgående arbetat kring dess syfte: 

”Syftet med uppsatsen är att studera hur nationellt utbredda varumärken kommunicerar visuellt på lokal nivå 
till konsumenter.” 

Genom att studera de tre kaffekedjornas visuella kommunikation studerar uppsatsen därmed 
nationellt utbredda varumärkens visuella kommunikation på lokal nivå. Och genom att intervjua 
konsumenter på kaffekedjorna studerar uppsatsen hur denna kommunikation mottas av konsumenter. 
Dessutom kretsar inte studien endast kring vad varumärkena kommunicerar, utan uppsatsen ger även 
insikt i hur konsumenters konsumtion hos kaféerna är en del av deras vardagliga liv för att på så vis att 
kunna förstå hur den visuella kommunikationen utifrån konsumtionen mottas. 

Resultatet visar att de tydligaste likheterna mellan kaffekedjorna är de materialval och former som 
förekommer samt att samtliga tydligt kommunicerar kaffe. Kaffekedjornas logotyper används som ett 
tydligt och centralt grafiskt element på samtliga take away-förpackningars framsidor. Som Dahlén och 
Lange skriver behöver varumärken göra motsatsen till det som finns runt om för att få konsumenter att 
reagera på det och tränga igenom bruset som finns i samhället (Dahlén & Lange, 2009:408-409). Med 
hjälp av resultatet att uttrycka att Wayne’s Coffee lyckas bäst i det här avseendet genom sina färgval 
och logotypens utförande, men även med en annorlunda take away-matförpackning. Dock finns det 
stor potential för utveckling genom att vara mer kreativ i val av material och form på övriga take 
away-förpackningar för att differentiera sig mer. 

Trots att samtliga kaffekedjor i studien arbetar med etiska ståndpunkter, är det något som inte 
framkommer tydligt genom deras take away-förpackningar. Barista är den kaffekedja i studien som gör 
detta tydligast genom att använda frasen ”FAIR TRADE COFFEE” i varumärkesnamnet samt med hjälp 
av textstycken som uppmärksammar om att produkten bland annat är ekologisk. I resultatet 
framkommer det att fika på kafé fyller olika funktioner i olika människors liv, exempelvis en 
arbetsplats, en social aktivitet eller en paus i vardagen. 

Resultaten från den här uppsatsen är ett fall av vad nationellt utbredda kaffekedjor kommunicerar 
på lokal nivå till konsumenter. Utifrån detta resultat ges en större förståelse för hur kaffekedjor 
kommunicerar visuellt och hur konsumenter uppfattar denna kommunikation, samtidigt som 
uppsatsen ger större förståelse för fikakulturen i Sundsvall. 

Då resultatet bygger på strategiska urval går det inte att göra någon statistisk generalisering. 
Resultatet i den här studien bygger på att få en djupare förståelse och lyfter vilka uppfattningar som 
finns hos konsumenter kring take away-förpackningar och fikakulturen samt vad förpackningarnas 
olika delar kommunicerar. Även om det inte går att generalisera, går det att säga något väsentligt om 
populationen som är bra att veta då det ger en ökad kunskap inom området (Esaiasson et al., 
2012:159).  

För att sätta den här uppsatsen i anknytning till tidigare forskning går det att se närmare på Chen 
och Huddlestons artikel, där de skriver att små företag bör använda sig av prova på-erbjudanden för 
att locka konsumenter, eftersom dessa gör att konsumenterna kan bilda sig en tydligare uppfattning 
om vad de tycker om kaffet. (Chen & Huddleston, 2009:342). Den här uppsatsen undersöker istället 
nationellt utbredda kaffekedjor, som bör ha tillräckligt med kapital för att göra större kampanjer än 
vad ett enskilt kafé har. Trots detta använder sig ingen av de undersökta kaffekedjorna av exempelvis 
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kända personer som ambassadörer i sin visuella kommunikation på de undersökta take away-
förpackningarna, som Chen och Huddleston menar inte är effektivt för små företag (Ibid.). 

I en artikel från Lange med flera skriver författarna att det i sina resultat går att se hur konsumenter 
i dagens samhälle blir mer villiga att betala för etiska produkter jämfört med motsatsen (Lange et al., 
2015:323). Bland uppsatsens respondenter svarar bara ett fåtal att de väljer ett specifikt kafé på grund 
av dess etiska ståndpunkter, men det betyder ändå att dessa uppfattningar finns i samhället.  

Lin skriver i sin forskningsartikel att konsumenter som handlar på Starbucks uppfyller behov på 
flera plan, där känslomässiga behov är ett av dem (Lin, 2012:126). För Sundsvalls intervjuade 
konsumenter är fika något som bland annat är mysigt, socialt och avslappnande vilket därmed 
stämmer in på Lins forskning. Lin skriver också att konsumenterna på Starbucks är övertygade om att 
globala varumärken håller högre kvalitet än icke-globala (Ibid.). Utifrån resultaten i den här uppsatsen 
kan det utläsas att konsumenter väljer specifika kaffekedjor på grund av att de har bra kvalitet, dock 
går det inte att säga huruvida konsumenterna upplever att de har högre kvalitet än de kaféer som ej 
tillhör en kaffekedja. 
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8. SLUTDISKUSSION 
Eftersom samtliga analyserade kaffekedjor har väldigt lika erbjudanden skulle det vara fördelaktigt att 
inte göra det ”förväntade” med den visuella kommunikationen utan istället arbeta mer med unika 
former, material eller layout för att differentiera sig. Det framkommer dock i den här studien att 
konsumenter inte lägger särskilt stort fokus på att fundera kring vad olika kaffekedjor står för på ett 
djupare plan och att de inte på ett djupare plan försöker läsa eller tolka visuella budskap på take away-
förpackningar.  

Cassinger menar att vi istället för att se på image som den position ett varumärke har i en 
konsuments medvetande, bör vi nu istället se image som den position ett varumärke har i kulturen 
(Cassinger, 2011:162). Om en kaffekedjas position i fikakulturen i Sundsvall handlar om att ha en 
trevlig arbetsmiljö eller en social mötesplats, bör kanske kaffekedjorna positionera sig för att tilltala just 
den funktion som kaféet har i konsumenternas vardagliga liv och inte koncentrera sig på aspekter som 
miljövänlighet och Fairtrade. Detta kan vara ett område för fortsatta studier att undersöka, att med 
hjälp av fokusgrupper komma fram till hur den effektivaste visuella kommunikationen för kaffekedjor 
bör se ut. 

En intressant observation var att Espresso House och Wayne’s Coffee hade betydligt fler gäster på 
kaféerna i Sundsvall än vad Barista hade under intervjutillfällena. Detta trots att Lange med flera 
menar att konsumenter är mer villiga att betala för etiska produkter än vanliga (Lange et al., 
2015:323), tillsammans med att  Barista är den kaffekedja som har tydligast visuella kommunikation 
om sina etiska ståndpunkter via de undersökta take away-förpackningarna. Därför kan vi anta att det 
är någon annan bidragande faktor som är mer avgörande i valet av kaffekedja, vilket kan vara ett 
intressant område att undersöka för framtida studier.  

I den här uppsatsen har vi inte kunnat urskilja huruvida konsumenter upplever att stora kaffekedjor 
håller högre kvalitet än vad mindre, lokala kaféer gör, därför är det ett intressant område för framtida 
uppsatsskrivande att ta sig an. Det kan även vara intressant att gå in i detta forskningsområde från en 
strategisk synvinkel, och då studera hur de olika kaffekedjornas kommunikationsstrategier ser ut i 
förhållande till varandra. 

Ett problem under uppsatsskrivandet är resultatets omfattning. Genom att analysera fyra 
förpackningar från tre kaffekedjor, det vill säga tolv förpackningar sammanlagt, har det medfört ett 
väldigt långt resultatkapitel. Detta problem hade kunnat åtgärdats genom att minska antalet 
analysenheter, men med risken att kvalitén på uppsatsen skulle bli lägre på grund av ytligt resultat. 
Genom att undersöka fyra olika förpackningar har vi kunnat få en bättre helhetsbild av take away-
sortimentet och på så vis kan en större och djupare förståelse för den visuella kommunikationen nås.  
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10. BILAGOR 

Bilaga 1: Barista Fair Trade Coffee 

! !

! !

! ! !  
Från högst upp vänster i läsriktning: Kaffemugg framsida, kaffemugg baksida, kaffemugg undersida, 
smoothiemugg framsida, smoothiemugg baksida, matpåse långsida, påse långsida.  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Bilaga 2: Espresso House 

! ! !

! ! !

! ! !  
Från högst upp vänster i läsriktning: Kaffemugg framsida, kaffemugg baksida, smoothiemugg framsida, 
smoothiemugg baksida, matförpackning framsida, matförpackning sida, matförpackning baksida, påse 
framsida, påse baksida. 
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Bilaga 3: Wayne’s Coffee 

! !  

! ! !  

! !  
Från högst upp vänster i läsriktning: Kaffemugg framsida, kaffemugg baksida, smoothiemugg framsida, 
smoothiemugg baksida, matförpackning framsida, påse från snedden, påse långsida. 
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Bilaga 4: Analysmall semiotiska analyser 

Denotativ nivå 

1. Varumärkesnamn och logotyp 
1.1 Vilka/vilket slags ord används i varumärkesnamnet? 
1.2 Hur ser logotypen ut? 

2. Material och struktur 
2.1 Vilket/vilka material består förpackningen av? 
2.2 Hur används materialen?  
2.3 Vilken struktur har materialen?  
2.4 Har något grafiskt element en speciell struktur?  
2.4.1 Om ja: Vad för slags struktur? 

3. Färg 
3.1 Vilka färger går att finna i förpackningsdesignen?  
3.2 Vilka är de dominerande färgerna? 
3.3 Hur samspelar färgerna med varandra? 
3.4 Används komplementfärger i förpackningsdesignen? 
3.5 Hur används färger i de olika grafiska elementen?  

4. Form 
4.1 Hur ser förpackningen ut formmässigt? 
4.2 Vilken typ/vilka typer av tryckta linjer används? 
4.2.1 Om flera: Vilken typ upplevs mest framträdande? 
4.3 Vilka geometriska former används i förpackningsdesignen?  

5. Storlek och kontrast 
5.1 Vilka grafiska element tar störst plats på förpackningen? 
5.2 Hur har det arbetats med storlek?  
5.3 Finns det kontrastskillnader i förpackningens grafiska element?  

6. Typografi 
6.1 Hur många olika typsnitt används? 
6.2 Vilken typsnittsfamilj tillhör typsnittet/typsnitten? 
6.3 Hur används de olika typsnitten? 
6.4 Var används de olika typsnitten?  
6.5 Vilket är det mest frekvent använda typsnittet på förpackningen? 
6.6 Vilket typsnitt tar mest plats? 
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7. Layout 
7.1 Finns det en tydlig röd tråd i layouten genom varumärkets samtliga undersökta förpackningar? 
7.2 Var är eventuella grafiska element i form av illustrationer och bilder placerade på förpackningen? 
7.3 Var är logotypen placerad på förpackningen? 
7.4 Vilken plats tar logotypen i förhållande till andra element på förpackningen? 
7.5 Åt vilken riktning är layouten uppbyggd?  
7.6 Var är eventuella textelement placerade? 
7.7 Vilken information ges på förpackningen? 

8. Bilder 
8.1 Används bilder/illustrationer på förpackningen? 
8.1.1 Om ja: Vad föreställer bilden/illustrationen? 
8.1.2 Om ja: Hur stor plats tar bilden/illustrationen? 

9. Etisk ståndpunkt 
9.1 Finns det något grafiskt element som upplyser om varumärkets eventuella etiska ståndpunkter? 
9.1.1 Om ja: Vad/vilka? 
9.1.2 Om ja: Hur ser dessa ut?  

Konnotativ nivå 

1. Varumärkesnamn och logotyp 
1.1 Vilka slags känslor framkommer vid uttalandet av varumärkesnamnet? 
1.2 Vilka känslor ger logotypen? 
1.3 Vilka associationer väcks vid synen av logotypen? 

2. Material och struktur 
2.1 Vilken kvalitetskänsla ger materialet?  
2.2 Vilka associationer väcker materialen? 
2.3 Har materialet en framträdande roll i förpackningsdesignen?  

3. Färg 
3.1 Vilken känsla ger de olika färgerna? 
3.2 Vilken känsla ger samspelet av färger? 
3.3 Vilka associationer väcker färgerna? 

4. Form 
4.1 Vilka känslor framkommer av de tryckta formerna på förpackningen?  
4.2 Vilka associationer väcker de tryckta formerna på förpackningen? 
4.3 Vilka känslor ger förpackningens form? 
4.4 Vilka associationer väcker förpackningens form? 
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5. Storlek och kontrast 
5.1 Upplevs förpackningsdesignen unik? 

6. Typografi 
6.1 Vilka känslor väcker typsnitten? 
6.2 Vilka associationer väcker typsnitten? 

7. Bilder 
7.1 Vilka känslor ger eventuella bilder/illustrationer? 
7.2 Vilka associationer väcks av eventuella bilder/illustrationer? 
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Analysinstruktioner till analysmall 
För att inga missuppfattningar av frågemallen ska ske, finns här tolkningsregler som klargör frågornas innebörd för de 
frågor som kan upplevas som otydliga.  

Denotativ nivå 

Varumärkesnamn och logotyp 
Typer av ord som till exempel personnamn, sakord, verb och så vidare. Hur logotypen ser ut i form, 
färg och utförande. Den plats logotypen tar i fråga om uppmärksamhet, ej mått. 

Material och struktur 
Material så som hård eller mjuk plast, papper, kartong, etcetera. Struktur så som grov, ojämn, sträv, 
blank, räfflig, matt eller slät yta. Hur materialen används i fråga om vilken del av förpackningen som 
är i vilket material. Om materialet har en funktion, exempelvis genomskinlig plast som fönster. Speciell 
struktur på grafiska element så som embossing (inåt- eller utåtbuktningar i materialet) eller gravering 
(ristningar i materialet). 

Färg 
Vilken färg i fråga om mättnad och nyans, exempelvis en klar, blå färg. Med dominerande menas 
vilken eller vilka färger som tar till synes mest plats. Det kan vara två färger som tar lika mycket plats. 
Med att ta plats menas i fråga om uppmärksamhet, ej mått. I samspelet mellan färgerna handlar det 
om huruvida det exempelvis finns luft mellan färgerna, om övergången mellan färgerna är skarp 
(tydliga block av färger), eller har en mjuk, övergående toning. Med komplementfärger menas 
motsatsfärger som förstärker varandra, exempelvis blått och orange eller rött och grönt. Hur färger 
används handlar om var de finns. 

Form 
Vilken form förpackningen har i fråga om att den är exempelvis rund, kantig, trubbig, geometrisk, 
symmetrisk, asymmetrisk. I fråga om de tryckta linjernas form menas exempelvis rundade linjer eller 
raka V-linjer som finns i layouten. Linjer som är del av en illustration räknas inte. En kombination av 
flera typer av linjer kan förekomma på en förpackning. 

Storlek och kontrast 
Hur stor plats de grafiska elementen tar i fråga om uppmärksamhet, ej mått. Arbete med storlek i 
fråga om att dra ögonen till specifika delar med hjälp av storleksskillnader. När kontrastskillnader 
efterfrågas menas till exempel om något element är stort i förhållande till ytan eller om ett material är 
slätt medan ett annat är grovt/ojämnt. 

Typografi 
I fråga om typsnittsfamiljer innebär vilken kategori typsnitten tillhör, exempelvis antikva, sans-serif  
eller script. Hur typsnitten används, i vilket utförande, exempelvis i versaler eller gemener, kursiv eller 
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fet stil. Vilka grafiska element som använder olika typsnitt. Med plats menas vilket typsnitt som drar 
mest uppmärksamhet till sig, alltså inte i fråga om mått. 

Layout 
Med röd tråd menas ett sammanhang, att förpackningarna upplevs höra ihop design- och 
varumärkesmässigt. Riktningen på designen betyder att den till exempel är symmetrisk, asymmetrisk, 
uppåtgående, nedåtgående. I fråga om textelement ingår ej logotypen. Med information på 
förpackningen menas exempelvis olika märkningar, varningstexter, eller hur förpackningen ska 
återvinnas. 

Bilder 
Hur stor plats bilden/illustrationen tar i fråga om uppmärksamhet, ej mått. 

Etiska ståndpunkt 
Hur de ser ut i fråga om det exempelvis är text som beskriver, en märkning eller något annat. Om det 
är text beskrivs vad den innehåller. Vad det är för färger som används i det grafiska elementet och så 
vidare. 

Konnotativ nivå 

Varumärkesnamn och logotyp 
I fråga om känslor menas till exempel kyla, värme, sorg, kärlek, glädje. Med associationer som väcks 
menas vad hjärnan förknippar med det som ses, exempelvis kaffe, snabbhet eller den produkt 
varumärket erbjuder. 

Material och struktur 
Kvalitetskänsla betyder här om materialet känns till exempel lyxigt eller billigt. Med associationer som 
väcks menas vad hjärnan förknippar med det som ses eller känns, exempelvis kaffe, miljömedvetenhet 
eller nybakat. En framträdande roll i fråga om material i förpackningsdesignen menas om 
förpackningen skulle kunna ha haft en annan struktur men fortfarande leverera en likadan 
helhetskänsla. 

Färg 
I fråga om känslor menas till exempel kyla, värme, sorg, kärlek, glädje. Med associationer som väcks 
menas vad hjärnan förknippar med färgen i fråga, exempelvis grönt för miljö eller blått för hav. 
Känslan av samspelet av färger handlar om vad eventuella tonövergångar eller intilliggande färgblock 
ger för intryck. 

Form 
Tryckta former på förpackningen betyder linjer och liknande. I fråga om känslor menas till exempel 
kyla, värme, sorg, kärlek, glädje. Med associationer som väcks menas vad hjärnan förknippar med det 
som ses, exempelvis kaffe, snabbhet eller den produkt varumärket erbjuder. 
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Storlek och kontrast 
Med förpackningsdesignens unikhet menas huruvida den upplevs sticka ut ur bruset eller har en 
speciell särprägel eller originalitet. 

Typsnitt 
I fråga om känslor menas till exempel kyla, värme, seriöst, lekfullt, hemtrevligt och glädje. 
Associationer som väcks av typsnitt innebär vad hjärnan förknippar med det som ses, exempelvis jul, 
gammaldags eller hem. 

Bilder 
I fråga om känslor menas till exempel kyla, värme, seriositet, lekfullt, glädje. Associationer som väcks 
av bilderna innebär vad hjärnan förknippar med det som ses, exempelvis jul, familj eller avkoppling. 
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Bilaga 5: Intervjumall 

1. Inledande frågor 
1.1 Vad heter du? 
1.2 Hur gammal är du? 
1.3 Var bor du?  
1.4 Hur många gånger fikar du ute per månad? 
1.5 Var brukar du då oftast välja att fika? 
1.5.1 Varför väljer du att fika där? 

2. Visuell konsumtion 
2.1 När du fikar ute på staden, i vilket sällskap brukar du fika? 
2.2 När brukar du fika på kaféer? (Alltså i vilket sammanhang/situation?) 
2.3 Vilken innebörd har ”fika på kaféer” för dig? 
2.4 Hur skulle du beskriva ____? 

3. Upplevelser av förpackningsdesign 
3.1 Vad tänker du när du hör kaféets namn? 
3.2 Vad tänker du när du ser kaféets logotyp? 
3.3 Vad tycker du om materialets kvalitet på muggen? 
3.4 Vilka eller vilken färg tycker du är mest framträdande på muggen? 
3.5 Vad känner du när du ser muggens färger? 
3.6 Vad tycker du om muggens form? 
3.7 Hur tycker du att den här muggen skiljer sig från andra take away-muggar? 
3.8 Vad tycker du är mest framträdande på koppen?  
3.9 Vilken känsla tycker du att muggens typsnitt förmedlar (i helhet)? 
3.10 (Om muggen har någon illustration) Vilken känsla får du av bilderna/bilden på förpackningen?  

4. Förpackningar och etiskt ståndpunkt  
4.1 Tycker du att ____s take away-mugg visar att de tar ett ansvar för människors levnadsvillkor? 
4.1.1 Om ja: Hur visas det? 
4.2 Tycker du att ____s take away-mugg visar att de tar ett ansvar för miljön och klimatet? 
4.2.1 Om ja: Hur visas det? 

5. Avslutande frågor 
5.1 Är det något vi inte tagit upp som du tänker på kring det vi pratat om? 

Intervjuinstruktioner 
____ = den aktuella kaffekedjans namn. 
”Fika på kaféer” innebörd: Till exempel lugn och ro, en paus i vardagen. 
Ansvar för människors levnadsvillkor: Att inte bidra till sämre levnadsstandarder och arbetsvillkor, att 
producera varor på ett hållbart sätt för människor och samhälle.  
Förmedlar: Vad förpackningen säger.  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Bilaga 6: Intervjuformulär 

1. Inledande frågor 
1.1 Vad heter du? ___________________ 
1.2 Hur gammal är du? ___________________ 
1.3 Var bor du? ___________________ 
1.4 Hur många gånger fikar du ute per månad? ___________________ 
1.5 Var brukar du då oftast välja att fika? 
__________________________________________________________________________________ 
1.5.1 Varför väljer du att fika där? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Visuell konsumtion 
2.1 När du fikar ute på staden, i vilket sällskap brukar du fika? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2.2 När brukar du fika på kaféer? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2.3 Vilken innebörd har ”fika på kaféer” för dig? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2.4 Hur skulle du beskriva ____? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Upplevelser av förpackningsdesign 
3.1 Vad tänker du när du hör kaféets namn? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.2 Vad tänker du när du ser kaféets logotyp? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.3 Vad tycker du om materialets kvalitet på muggen? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.4 Vilka eller vilken färg tycker du är mest framträdande på muggen? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.5 Vad känner du när du ser muggens färger? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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3.6 Vad tycker du om muggens form? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.7 Hur tycker du att den här muggen skiljer sig från andra take away-muggar? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.8 Vad tycker du är mest framträdande på koppen?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.9 Vilken känsla tycker du att muggens typsnitt förmedlar (i helhet)? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.10 (Om muggen har någon illustration) Vilken känsla får du av bilderna/bilden på förpackningen?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Förpackningar och etiskt ansvar  
4.1 Tycker du att ____s take away-mugg visar att de tar ett ansvar för människors levnadsvillkor? 4.1.1 
Om ja: Hur visas det? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4.2 Tycker du att ____s take away-mugg visar att de tar ett ansvar för miljön och klimatet? 4.2.1 Om 
ja: Hur visas det? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. Avslutande frågor 
5.1 Är det något vi inte tagit upp som du tänker på kring det vi pratat om? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7: Respondenter 
Här nedan följer en lista över de respondenter som ingick i intervjuerna på de utvalda kaféerna. 

Barista Fair Trade Coffee 
Maria, 29, Sundsvall 
Tareq, 38, Sundsvall 
Marcus, 22, Sundsvall 
Linda, 22, Sundsvall 
Sabrina, 24, Sundsvall 
Catarina, 49, Sundsvall 
Nathalie, 18, Sundsvall 
Felicia, 21, Sundsvall 
Signe, 19, Sundsvall 
Sven, 64, Malmö 

Espresso House 
Loviza, 17, Sundsvall 
Viktoria, 19, Sundsvall 
Malin, 44, Sundsvall 
Ali, 28, Uppsala 
Linnéa, 18, Sundsvall/Kramfors 
Andreas, 43, Sundsvall 
Patricia, 18, Nordanstig 
Peter, 49, Sundsvall 
Daniel, 26, Sundsvall 
Tarek, 41, Sundsvall 

Wayne’s Coffee 
James, 68, Sundsvall 
Elina, 21, Los Angeles 
Mika, 50, Sundsvall 
Anna, 13, Sundsvall 
Arthur, 66, Sundsvall 
Kaan, 16, Sundsvall 
Finn, 44, Sundsvall 
Emilia, 22, Sundsvall 
Isabell, 25, Sundsvall 
Linda, 33, Sundsvall
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