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Sammanfattning 
I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett 

universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval 

förpackningar från ICA:s egna varumärken. I den semiotisk bildanalysen analyserade vi förpackningar på en 

denotativ och konnotativ nivå. Därefter analyserades dem utifrån princip 4 i universell utformning. I början 

av undersökning utgick vi även utifrån designprincip 1 men principen hade otillräcklig relevans för den här 

undersökningen och ingick därför inte i denna studie. Analysens resultat sammanfattades sedan där 

förpackningarnas grafiska särdrag jämfördes utifrån ett universellt designperspektiv samt med NDA:s 

rekommendationer för vad som gynnar människor med synsvaghet. Resultatet visar att samtliga 

förpackningar inte är i enlighet med princip 4 då samtliga förpackningar innefattar text som har lägre 

teckengrad än vad som rekommenderats. Två av fyra förpackningar har tydliga kontraster men 

designattributet har ändå frångåtts i stor utsträckning.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion & problemformulering 
Universell utformning är ett begrepp som på senare tid har kommit att uppmärksammas mer och mer. I 

dagens samhälle finns en stor, och växande grupp med konsumenter som har speciella behov och som 

förlitar sig på olika hjälpmedel för att navigera och hantera produkter, både vid köptillfället och efter köp. 

Att tillgodose de olika behoven hos konsumenterna har och bör vara av prioritet. Trots det finns det många 

som stöter på problem och som finner svårigheter med vardagliga aktiviteter, såsom att handla livsmedel, 

just för att de möter en miljö som inte är anpassad till deras behov (Kostyra m.fl, 2017, s.14). Detta visas 

både i butiksmiljön och dess utformning samt hur förpackningarna är utformade.  

 

En stor del av dagens produkter och dess förpackningar är inte utformade efter universella 

utformningsprinciper och blir därför exkluderande. Problemet blir att människor med synsvaghet inte ges 

likvärdig tillgång till livsmedelsförpackningarna då förpackningarna inte är utformade efter den breda 

massans behov. Att använda sig av Universella utformningsprinciper gynnar inte bara de som har särskilda 

behov utan även konsumenter som inte nödvändigtvis upplever särskilda hinder i vardagliga aktiviteter. Det 

som är bra för en är oftast bra för alla och bidrar till att främja individens självständighet (Björk 2009, s.117). 

 

Antalet personer med synnedsättning och blindhet ökar i samhället på grund av åldrandet och den drastiskt 

stigande populationen. Trots detta är forskningen på hur de med synsvaghet hanterar sitt behov av 

införskaffandet av mat väldigt liten (Kostyra m.fl, 2017, s.14). De flesta inom denna målgrupp föredrar att 

handla sina varor på internet och undviker ofta den lokala matmarknaden (ibid, 2017). Tidigare studier visar 

att vid inköp fattar synsvaga personer ofta sina köpbeslut baserat på assistans av butikspersonal, punktskrift 

på förpackningarna och scanners som läser upp förpackningens etikett. Konsumenterna förlitar sig också 

ofta på en permanent hyllplats för vissa produkter (ibid, 2017).  

 

Ur ett  inomvetenskapligt perspektiv kan vår undersökning eventuellt bidra med ökad förståelse kring 

problemet. Det ger även en aktuell och uppdaterad analys över hur vissa förpackningar ser ut och är 

utformade idag i enlighet med universell utformning. Att använda visuella strategier som underlag vid 

utformningen av förpackningar kan leda till att allt fler konsumenter kan ta del av dem på ett likvärdigt sätt. 

 

Undersökningar om hur några av dagens förpackningar förhåller sig till universell utformning kan bidra 

med underlag till förändringar i hur man utformar en lättillgänglig förpackning som möjligt, samtidigt som 

den bibehåller attraktiva och tilltalande element. Att förhålla sig till universell utformning är ett steg för att 
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skapa ett samhälle som är mer utformat efter individen istället för att individen ska tvingas anpassa sig till sin 

miljö.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur livsmedelsförpackningar kan utformas för synsvaga utifrån ett 

universellt designperspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig valda förpackningar till universell utformning? 

2. Vad har förpackningarna gemensamt gällande universell utformning? 

1.4 Avgränsningar 

För att utforma miljöer och produkter appliceras sju olika designprinciper (se bilaga 1) i den universella 

designprocessen (Boduroğlu, 2014, s.41-42). Boduroğlu menar att principerna definierar konceptet och 

täcker omgivning, produkter och kommunikation vid utformningen för att skapa en design för alla 

användargrupper. I den här studien har vi valt att fokusera på princip 1: Likvärdig användning och princip 

4: Uppfattbar information. Vi har valt de principerna för att de i högre grad går att koppla till grafisk design 

än övriga principer som i större utsträckning handlar om industriell design, alltså att fokuset ligger mer på 

produktens funktionella utformning. 

1.5 Definition av begrepp 

1.5.1 Synsvaghet 

Synsvaghet omfattar personer som inte kan läsa vanlig text utan hjälpmedel och som har svårigheter att 

urskilja former. De förpackningar som är svåra att uppfatta är de med dåliga kontraster i färg och 

komposition samt förpackningar med liten text (Götesson, 2018).  
  

1.6 Bakgrund 

1.6.1 Synskadades riksförbund (SRF) 

Synskadades riksförbund är en intresseorganisation som grundades 1889 och gick då under namnet De 

blindas förening. 1976 ombildades organisationen till Synskadades Riksförbund och har idag runt 610 000 

medlemmar. SRF är en ideell förening och är verksam på tre plan, lokalföreningar, distrikt och riksförbund. 

SRF:s vision är att främja synskadades rätt till jämlikhet och delaktighet i samhället och har ett 
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principprogram, ett jämställdhetsprogram samt en jämnställdhetsvision som antagits av kongressen. 

(Synskadades Riksförbund, 2017) 
 
Av SRF:s medlemmar är cirka 90 procent synsvaga, vilket utgör en stor population som potentiellt kan ha 

problem med förpackningars grafiska element. Statistiken tar endast hänsyn till medlemmarna i 

organisationen och räknar därmed inte in de som lever med någon grad av synsvaghet men som ej är 

registrerade, det finns alltså ett stort potentiellt mörkertal (Götesson, 2018). 

1.6.2 ICA Gruppen  

ICA är en dagligvaruhandel som har cirka 1300 butiker och är Sveriges ledande dagligvaruaktör.  Företaget 

grundades 1938 och blev år 1972 en koncern som företaget än är idag. ICA gruppen har som vision att göra 

var dag lite enklare och har som mål att befästa en position som Sveriges ledande detaljhandelsföretag med 

fokus på mat och hälsa. Koncernen har dagligvaruhandel som kärna (ICA Gruppen, 2018). 

 

Koncernen säljer även egna livsmedelsvarumärken med olika utbud och karaktär. Som en enklare och 

billigare variant finns varumärket ICA Basic, om man vill införskaffa ekologiska varor finns ICA:s I love 

eco. Har man efterfrågan efter hälsosammare varianter kan man köpa ICA Gott liv och om man är ute efter 

en mer exklusiv vara kan man handla från ICA Selection (ICA, 2018).  

1.6.3 NDA 

NDA, även kallat National Disability Authority är ett lagstadgande organ baserat i Irland som förser råd och 

information till regeringen kring frågor och policys som berör personer med funktionshinder. NDA tar på 

sig rollen att assistera justitie- och jämställdhetsministern i politik som gäller funktionshinder och deras 

funktioner. Organisationen inkluderar bland annat forskning, framtagning av statistik samt bevakar hur 

implementeringen av uppförandekoder efterföljs. NDA utgår från universella designprinciper och jobbar 

för att främja universell utformning i samhället med visionen att människor med funktionshinder ska ges 

samma villkor och möjligheter att delta i ett rikt socialt, ekonomiskt och kulturellt liv (NDA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

6 
 
 
 
 



 

2. Teori 
Nedan visas teorier och tidigare forskning som kan ge underlag och förståelse för den kommande studien. 

2.1 Universell utformning 

Universell utformning är ett begrepp där man utgår ifrån allas behov i samhället i designprocessen där målet 

är att produkter ska vara lättillgängliga och kunna användas av så många som möjligt (Blasko m.fl., 2016, 

s.304). För att lyckas med universell utformning skriver Blasko m.fl. vikten av att identifiera allas behov, 

förstå sig på användarnas varierande kapacitet samt att ta hänsyn till relationen mellan användaren och 

produkten. När en användare ska hantera en produkt behöver man oftast sensoriska förmågor (såsom syn 

och hörsel), motoriska förmågor (såsom fingerfärdighet, rörelse, förmåga att nå och böja) samt kognitiva 

förmågor (såsom minne, inlärningsförmåga och förståelse) (ibid, 2016). 

 

Idag designas ofta produkter med den ”genomsnittliga människan” i åtanke. I dagens moderna samhälle 

framkommer det dock att det finns en mängd olika människor med en bred variation av behov och det är 

därför av stor relevans att förhålla sig till de universella designprinciperna vid utformning av produkter 

(Boduroğlu, 2014, s.38). Vidare menar Boduroğlu också att vi kan tjäna på att designa produkter som kan 

användas av alla istället för att göra separata utformningar för separata behov (ibid, 2014). Detta i enlighet 

med punkt 1a och 1c inom den första designprincipen för universell utformning som handlar om likvärdig 

användning (se bilaga 1). 

2.1.1 Princip 1: Likvärdig användning 

Likvärdig användning handlar om att utformningen ska vara användbar samt marknadsmässig för personer 

med varierande förmågor. Detta är inte bara begränsat till utformningen av fysiska produkter utan gäller 

också tjänster av olika slag. Riktlinjerna för principen behandlar aspekter som att undvika att stigmatisera 

användare samt att göra utformningen identiskt när det det är möjligt och likvärdigt när det inte är det. 

Principen behandlar också områden som trygghet och sekretess samt att utformningen ska vara tilltalande 

för alla användare (Boduroğlu, 2014, s.42). 

2.1.1 Princip 4: Uppfattbar information 

Principen innebär att effektivt kommunicera information till alla användare, oberoende av deras förmågor 

(Boduroğlu, 2014, s.45). Informationen kommuniceras i varierande utföranden för att alla användare ska ha 

åtkomst till informationen på ett enkelt sätt. Enligt Boduroğlu är användning av olika uttryck i 

designutformning en viktig faktor samt att denna ger maximal förståelse. Vidare är definierade 
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designelement ett viktigt attribut då det ger vägledning och att designelementen inte kräver något form av 

verktyg för att kunna hanteras (ibid, 2014, s. 46).   

2.2 NDA 
National Disability Authority behandlar och delar med sig av utveckling kring forskningsområden inom 

universell utformning. Organisationen påvisar och delar teorier för hur universell utformning kan gynna 

informationsupptagandet för synsvaga genom särskilda visuella attribut (NDA, 2018). En texts storlek är ett 

betydelsefullt attribut där teckenstorleken har en rekommendation att minimum vara 12 pkt, något som ska 

gynna människor med synsvaghet. Vidare påvisas att medelstor och fet text är att föredra och att den 

tunnare varianten är svårläst. Andra attribut som främjar informationsupptagandet är tydliga kontraster 

mellan färgelement och en designlayout som vägleder läsaren med tydliga block och hierarkier av bild, färg, 

rubriker och brödtext. Vänsterställd text med ojämn högerkant är också ett attribut som ger fördel till 

informationsupptagandet (ibid, 2018).   

2.3 Typografi  
Med typografi menas konsten att utforma texter med fokus på att underlätta för läsaren att ta del av 

informationen. Vad som gör en text lättläst kontra vad som försämrar läsbarheten är något som har 

undersökts under en längre tid samtidigt som det är något som ständigt behöver uppdateras som en följd av 

en allt mer digitaliserad värld. Det som stämde för 100 år sen behöver inte nödvändigtvis stämma idag. Trots 

det finns det ett antal generella typografiska riktlinjer som har starka argument till varför de bör användas. I 

boken Typografisk handbok (Hellmark, 2006, s.26) tar Hellmark upp ett antal typografiska riktlinjer för att 

öka en texts läsbarhet. Principerna behandlar typsnitt, bokstavsstorlek, radlängd, radavstånd och papperets 

tryckkvalité. Hellmark menar på att det finns fyra faktorer som står till grund för hur vi uppfattar något som 

lättläst: Ögat, hjärnan, vanan och kulturen (2006, s.23). Mycket av underlaget för teorin bakom typografi 

har uppkommit genom att studera hur ögat rör sig vid läsning samt hur vi uppfattar ord genom så kallade 

”ordbilder”, vilket uppstår när hjärnan lagrar ord och baserat på ordets yttre konturer kopplar vi samman 

dem med en innebörd (ibid, 2006).  

 

När vi läser använder vi oss också av fixeringspunkter, alltså de ställen som ögat stannar på i en text, detta 

eftersom ögat inte kan ta emot sinnesintryck när det rör på sig (Hellmark, 2006, s.23). Vidare menar 

Hellmark att vid varje fixeringspunkt uppfattar vi normalt sett tre till fyra ord men för människor med 

synnedsättning kan det variera. Detta beror också på hur bokstavsstorleken, radlängden och radavståndet 

samverkar med varandra (ibid, 2006). Det är med denna kunskap om läsprocessen som det går att, till viss 

del, avgöra vad som kan klassas som bra och dålig typografi. 
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Ytterligare en aspekt inom teorin kring typografi är läran om att olika typsnitt har olika karaktärer och 

personligheter samt att de genom sitt estetiska uttryck kan ge läsaren associationer och subliminal 

information. Detta är något som i allra högsta grad kan användas för att stärka ett varumärkes identitet, eller 

när ett företag vill förmedla en känsla kring en viss produkt (Ambrose & Harris, 2011, s.159). Typsnitt delas 

upp i två huvudgrupper:  Sanserif och antikva där de två har en kontrasterande karaktär i hur bokstäverna i 

grunden ser ut (Hellmark, 2006. s. 26). Antikvabokstäverna har serifer medan sanseriferna är mer statiska 

och raka i sin utformning. Med serifer menas de små utstickande fötter som antikvabokstäverna “står” på. 

Enligt Hellmark lämpar sig antikvor i löpande text medan sanserifer passar bättre till rubriker och material 

som läses på långt håll som affischer och reklam (ibid, 2006, s. 26-27).  

2.4 Färglära 
I boken Understandning color: An introduction for designers  skriver Holtzschue om hur färger kan vara 

visuella koder som kommunicerar ideér och känslor samt influera hur ideér presenteras (2011, s.57). Färger 

har precis som ord vissa innebörder, de kan också förändras, försvinna eller bli ersatta av nya betydelser över 

tid. Något som hon beskriver som ” Color is a living language” syftar till att färg har samma egenskaper  som 

språk som fortsätter att utvecklas. Vidare skriver Holtzschue om färgers kulturella innebörder och 

associationer. De utomstående kulturella sammanhangen formar betydelsen av en färg, en grupp av färger 

och hur färger formas hierarkiskt. Det är enligt Holtzschue viktigt att vara medveten om kulturella 

skillnader och de olika uppfattning kulturer har om en färg eller flera färgers betydelse. Detta spelar stor roll 

i en framgångsrik utformning (ibid, 2011).   

 
Färg har stor betydelse då den skapar en mer visuellt intressant och estetisk innebörd och ger betydelsefulla 

element i designen (Lidwell, Holden & Butler, 2003, s.38). Enligt Lidwell m.fl. bör man dock beakta att 

färger kan skada bilden om färger används slarvigt. Färg har även stor betydelse för att skapa associationer, 

budskap och betydelser hos en användare (Ambrose & Harris, 2011, s.107). Vissa färger kan enligt Ambrose 

och Harris exempelvis referera till särskilda smaker, som att rosa och rött indikerar till något som är sött. 

Färg kan även kommunicera en känsla, som att vitt indikerar till renhet och något oskuldsfullt. Det beskrivs 

av Ambrose och Harris som att med hjälp av färg ”plantera specifika ideér av en produkt i konsumenters 

tankar” (ibid, 2011).  

 

En färg som exempelvis röd används ofta för att väcka uppmärksamhet då vi människor i den västerländska 

kulturen ofta associerar färgen med värme, passion, eld och kärlek och vilket i sin tur kan leda till ökad puls 

och höjning av blodtrycket (Klimchuk & Krasovec, 2012,s. 84). En annan färg som också väcker 

uppmärksamhet är gul då färgen indikerar till energi, lekfullhet och positivitet, men kan å andra sidan också 

användas för att markera fara (ibid, 2012). Detta är i enlighet med vad Lidwell m.fl. skriver om hur färger är 
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betydelsefulla element i designen då de väcker känslor och associationer (Lidwell, Holden & Butler, 2003, 

s.38).   

2.5 Semiotik 

Teorin om semiotik handlar om en bilds visuella uttryck och betydelsen bakom dem. En tydlig 

karakterisering i semiotiken är dess tolkning av tecken (Ekström & Larsson, 2013, s.181). Ekström och 

Larsson menar att allt som ger möjlighet för tolkning ses som tecken, vilka läggs upp i teckensystem som 

kallas koder. Vidare skriver de hur viktigt det är att betrakta alla detaljer i innehållet såsom text, bilder, linjer, 

kroppshållning, färger och blick i syfte att klarlägga föreställningar om något med tecknen och koderna. 

Enligt Ekström och Larsson innefattar det även att relatera till en bilds kulturella associationer och kontext 

(ibid, 2013).  

 

I teorin finns två huvudformer av tolkning  som betraktaren utgår från, denotativ och konnotativ tolkning 

(Ekström & Larsson, 2013, s.235). Den denotativa tolkningen är enligt Ekström och Larsson identifiering av 

vad bilden faktiskt föreställer, då däremot den konnotativa tolkningen har en djupare innebörd och 

identifierar de underliggande betydelser som kan tolkas i dess visuella uttryck (2013, s.181-182).  
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3. Metod & material 
Utförandet av studien skedde genom en semiotisk bildanalys. Nedan följer beskrivning av metoden, urval 

och tillvägagångssätt av studiematerial. 

3.1 Semiotisk bildanalys 
Vi valde att analysera ett urval av livsmedelsförpackningar för att se hur förpackningarna förhåller sig till ett 

universellt designperspektiv, i studiens första steg utgår vi från princip 1: Likvärdig användning och 4: 

Uppfattbar av information. Vi valde också att se på förpackningarnas likheter och olikheter i sin 

utformning. 

 

För att se och få förståelse över förpackningarnas utformning på ett djupare plan utfördes en semiotisk 

bildanalys. Metoden är lämplig vid analyser av visuella uttryck och ger en detaljerad inblick över hur 

uttrycken har utformats (Ekström & Larsson, 2013, s.181). Analysen skedde i två tolkningsmoment, 

denotation och konnotation utifrån ett kodschema (se bilaga 2). I det första momentet är det essentiellt att 

se över vad det är för genre, kontext, färg, komposition och betrakta relationen mellan bild och text. I det 

konnotativa momentet gick vi djupare för att tolka tecken och skapa teckensystem (koder) där vi 

interpreterade förmedlade budskap och känslor. Det handlar om att skapa mening i bilden och granska vilka 

associationer som ges till uttryck (Ekström & Larsson, 2013, s.181-182). 

 

Bildanalysen besvarade hur förpackningarna har utformats enligt de universella designprinciper vi utgick 

ifrån. Det gav en tydligare inblick till hur förpackningarna förhåller sig till designprinciperna.  

3.1.1 Material & urval 

Vi valde att studera en förpackning i vardera sortimentkategori ICA Basic, I love eco, ICA Selection och 

ICA Gott liv. Totalt studerades alltså fyra förpackningar, en från varje sortimentkategori. Urvalet skedde i 

första hand genom val av de mest köpta livsmedlen och utifrån det valde vi förpackningar av  olika material. 

Detta för att var för att få en så bred överblick på ICA:s egna sortiment som möjligt samt för att se hur de 

olika designlösningarna såg ut beroende på förpackningens material och form. Det var intressant att kolla på 

just ICA:s och deras egna märkesvaror (EMV) eftersom ICA är Sveriges ledande dagligvarukedja och har 

idag en marknadsandel på 50,8 procent, mer än dubbelt så högt som sin konkurrent Coop vars 

marknadsandelar ligger på 19,4 procent (konkurrensverket, 2018, s.277).  

 

Anledningen till varför vi valde att studera ICA:s egna märkesvaror var främst kopplat till ICA:s storlek och 

popularitet vilket gjorde det intressant att studera hur just ICA har valt att förhålla sig till 
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designperspektiven på sina förpackningar. ICA:s  EMV produkter utgör idag cirka 28 procent av deras 

sortiment och just EMV är en trend inom dagligvaruhandeln som blir allt vanligare och något som förutspås 

fortsätta öka (konkurrensverket, 2018, s.278). Eftersom det är produkter som når en stor mängd människor 

är det relevant att se om de också är anpassade efter den breda massan. 

3.1.2 Genomförande 

Vid genomförandet analyserades de valda livsmedelsförpackningarna en och en där vi utifrån ett kodschema 

ställde frågor kring förpackningarnas förhållningssätt till de universella designperspektiven. Kodschemat 

användes för att försäkra oss om att vi tittade efter samma sak vid den semiotiska bildanalysen. Vi 

analyserade förpackningarna var för sig och därefter jämförde vi resultaten tillsammans för att se om vi hade 

kommit fram till liknande resultat.  Anledningen till att vi utförde analysen var för sig var för att undvika att 

påverkas av varandra. Detta gjorde det möjligt att jämföra våra analyser för att se likheter och skillnader i 

resultaten, vilket bidrog till högre validitet till det sammanställda resultatet som presenteras i den här 

undersökningen.   

3.2 Metodproblem 

I den semiotiska analysen märkte vi  att vi endast kunde utgå från princip 4: Uppfattbar information. Vi 

kunde alltså inte analysera livsmedelsförpackningarna utifrån Princip 1: Likvärdig användning då analysen 

inte gick att koppla till principen. För att kunna utgå från likvärdig användning skulle det krävas åsikter och 

synpunkter från personer med synsvaghet då användarupplevelsen är det som ger svar för hur personen i 

fråga upplever produkten. Eftersom vi som utförde studien inte är synsvaga kunde vi inte dra slutsatser om 

hur förpackningarna upplevs av personer med synsvaghet. Därmed kan vi inte ge ett rättvist svar på 

huruvida förpackningarna är likvärdiga eller inte. Vi valde därför att bortse från den första principen i den 

semiotiska bildanalysen då resultatet annars skulle bli missvisande.  

3.3 Validitet & reliabilitet 
Validitet innebär att uppgifterna i undersökningen har med undersökningens syfte att göra och reliabilitet 

innebär att uppgifterna som anges är riktiga (Ekström & Larsson, 2013, s.14). I vår undersökning utfördes 

en analys där vi gjorde analysen var för sig på ett urval av ICA:s livsmedelsförpackningar. Detta hjälpte oss 

att undvika att våra analyser färgades av varandra och på så sätt kunde vi granska och jämföra våra enskilda 

resultat på ett mer objektivt sätt i efterhand. Därefter kunde vi komma fram till det sammanställda 

slutresultatet på livsmedelsförpackningarnas visuella utformning. I analysen tog vi upp ICA:s egna 

beskrivning av varumärkena men vi tog inte del av beskrivningarna förrän efter analysen för att se om våra 

associationer stämde med deras beskrivning. Vi gjorde så för att inte påverkas av beskrivningarna i syfte att 

behålla våra egna associationer och objektivitet genom hela analysen. Analysen utfördes utifrån ett 

kodschema vilket gav tydliga riktlinjer och säkerställde att vi tittade på samma visuella förpackningstattribut. 
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Detta ger högre reliabilitet då undersökningen, under liknande förhållanden, kan replikeras med liknande 

resultat.  

4. Resultat & analys 

4.1 Resultat & analys av semiotisk bildanalys 

Följande kapitel  presenterar det första steget i studien, den semiotiska bildanalysen. För varje förpackning 

presenteras först ICA:s egna beskrivning av respektive sortimentkategori och därefter följer vår analys av de 

utvalda förpackningarna. Analysen inleds med vår denotativa beskrivning och följs av vår konnotativa 

tolkning av förpackningarna och deras grafisk element. Följande analys utgår från princip 4 i universell 

utformning. För större bilder där samtliga sidor av förpackningen finns med, se bilaga 3.  

4.1.1 ICA basic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bild 1 
 

4.1.1.1 ICA:s egna beskrivning 

”Ibland vill man ha det lilla extra. Ibland inte alls. ICA Basic är det billigaste sortimentet bland våra egna 
ICA-varor. Självklart lever de upp till våra högt ställda ICA-krav, men tack vare enkla förpackningar, stora 
volymer och en kvalitet som räcker gott för vardagen kan vi hålla priset nere. Inga finesser alltså, bara 
bra mat.” (Ica om deras Ica Basic sortiment, 2018) 
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4.1.1.2 Denotativ nivå 

Förpackningen är en glasburk med rött innehåll och omges av en etikett. Etiketten går i färgerna vitt, rött 

och mindre detaljer i svart. Samtlig text är sanserifer och majoriteten av texten ser ut att vara satt i 7-8 pkt. På 

sida 1a finns en bild som föreställer en skål med röd röra och bredvid skålen till vänster ligger två hela 

tomater med två vitlöksklyftor framför. Samtliga motiv ligger på ett vitt fat.  Snett till höger ovanför 

fotografiet finns en röd pratbubbla med produktnamnet ”Pastasås 690 g” och varumärket ”ICA Basic*”. 

Dessa har samma teckengrad, är satt i vitt och ser ut att vara 18-20 pkt. Under fotografiet finns en text som 

kortfattat beskriver ICA Basic. 

 

 Överst på sidan 1b finns produktnamn och varumärket i röd text med mindre teckengrad, runt 10 pkt, och 

under följer kolumner med näringsdeklaration. Högst upp i deklarationen finns en rubrik i en röd ruta med 

vit text. Under följer information i fem vita och rött inramade kolumner med svart text. Längst ner finns en 

streckkod. På sida 1c finns innehållsförteckningen samt övrig information. Dessa förekommer i fem stycken 

med inledningsord i fet stil.  

4.1.1.3 Konnotativ nivå 

De grafiska elementen på förpackningen ger ett enkelt intryck. Texten har inga speciella attribut och 

färgkomponenterna består i stor del av rött och vitt med en 50/50 fördelning. Det valda typsnittet har inga 

detaljer och är av standardkaraktär. Det ger en känsla av simplicitet och lågt pris vilket är något som ICA 

Basic vill förmedla. Färgvalen tillsammans med textens utformning tolkar vi som något enkelt och klart och 

kan göra att den blir lätt att känna igen på butikshyllan. Detta förstärks även av den röda färgen som drar 

uppmärksamhet då vi associerar rött med spänning och fara (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.86), men som i 

det här sammanhanget fungerar det också som en identifierande faktor för ICA Basic sortimentet.  

 

Fotografiet ger ett fräscht intryck då det är fotat mot en vit bakgrund och motiven är väl upplysta, den vita 

skålen och fatet tillsammans med de hela råvarorna förstärker enkelheten. På grund av hur fotografiet är 

komponerat tillsammans med pratbubblans texten tolkar vi det som att såsen innehåller råvarorna som 

förekommer bredvid såsen. Vitlöken är placerad framför tomaterna vilket ger en antydan om såsens 

smaksättning. Bildens betydelse kommuniceras genom råvarorna och förstärks med pratbubblan och dess 

text. Det indikerar till att den röda såsen är densamma som det röda innehållet som syns genom glasburken, 

pastasås.  Målgruppen är troligtvis de som söker ett budgetalternativ. 

4.1.1.4 Analys 

Förpackningen följer princip 4 i avseende med kontrastrika färger som rött och vitt, vilket är ett tema som 

följer hela etiketten och delar upp informationen på ett tydligt sätt med hjälp av färgfälten (Lidwell, Holden 

& Butler, 2003, s.38). De röda attributen skapar även uppmärksamhet (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.86). 
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De kontrastrika elementen finns även i det vita produktnamnet och varumärket som kontrasteras mot en 

röd bakgrund, dessa har även en läsvänlig teckengrad, runt 18-20 pkt. Samtlig text är sanserifer vilket lämpar 

sig bra för kortare textgrupper (Hellmark, 2006, s.27)  och föredras av synsvaga (NDA, 2018). 

Förpackningen visar även innehållet med både text och bild.  

 
Förpackningen följer inte princip 4 i avseende med att informationstexten har en teckengrad på ca 7-8 pkt 

vilket är under rekommendationerna (12 pkt) för läsbar text för synsvaga (NDA, 2018).  

 

4.1.2 I love eco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 
 

4.1.2.1 ICA:s egna beskrivning 

”ICA I love eco är vårt eget fina ekologiska sortiment: mat och saker till ditt hem som vi tagit fram i 
balans med naturen – utan att tumma på smak eller kvalitet.” (Ica om deras I love Eco sortiment, 2018) 

4.1.2.2 Denotativ nivå 

Förpackningen har grafiska element med färgerna orange och cerise som är satta mot en vit bakgrund. 

Överst på sida 2a finns två apelsiner och kring apelsinerna finns gul vätska. På underkanten av ena apelsinen 

finns en stämpel med texten ”100% procent frukt”. På mitten finns varumärket ”ICA i love eco” skrivet 

med sanserifer i stor teckengrad och ges större utrymme än övrig text på förpackningen. Under varumärket 

följer produktnamn och sammanfattande beskrivning av innehållet följt av en beskrivande text om 

produkten, dessa textstycken delas upp av svarta linjer. Texten är i sanserifer och är satt i färgen cerise. I 
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texten har ordet ”Apelsinjuice” en fetare stil än den övriga texten.  Teckengraden på texten trappas ned  för 

varje stycke. Längst ner till vänster finns en EU - jordbruks symbol, förpackningens volym och en till 

apelsinhalva. Motsatt sida på förpackningen ser likadan ut.  

 

På sida 2b finns innehållsförteckningen, näringsdeklarationen samt övrig information där rubrikerna ligger i 

cerisa kolumner med vit text. Teckengraden ser ut att vara 7-8 pkt. Underst finns information om I love eco 

samt streckkod. Överst på sida 2c finns titeln ”Lilla juiceskolan” med teckengrad 13-15 pkt som följs av fem 

textstycken med varsin rubrik. Titeln och rubrikerna har färgen cerise. Underst finns märkningar för FSC 

och Tetra Pak. 

4.1.2.3 konnotativ nivå 

De grafiska elementen på förpackningen ger ett fräscht, positivt och livligt intryck. Den vita bakgrunden ger 

associationer till fräschhet och ärlighet (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.85) och gör att omgivande färger 

sticker ut och skapar den livliga och positiva känslan. Typografin på sida 2a är i  hierarkisk ordning och 

indikerar till vilken ordning texten ska läsas samt vilken information som är viktigast.  Varumärket (I love 

eco) ges mest fokus då det är störst och vi tolkar det som en faktor som skapar attraktivitet, då varumärken 

spelar stor roll i produktval. Detta kan man se då produktnamnet förekommer i den beskrivande texten och 

inte ges lika stort fokus.  

 

Produktnamnet ”Apelsinjuice” är satt i fet stil för att särskilja ordet och förtydligar dess innebörd som 

produktnamn. På förpackningen förekommer romantext, exempelvis texten på sida 2c. Textens berättande 

om juice ger känslan av hög kvalité just för att producenten har lagt ner möda på att skriva ut extra 

information vilket medför en känsla av mervärde. Märkningarna har också getts stort utrymme för att visa 

på legitimitet och kan tänkas förstärka I love eco:s image som ett ansvarsfullt varumärke. Känslan av 

legitimitet förstärks ytterligare av stämpeln vid apelsinerna, då det kan tolkas som att produkten har passerat 

en kontroll för validitet, texten i stämpeln är seriffer och bidrar ytterligare till detta.  

 

Apelsinerna som finns kring stämpeln indikerar till produktens innehåll men ger också ytterligare ett 

färgattribut. Det förstärker den positiva och livliga känslan, inte bara med färgen utan också hur apelsinerna 

är komponerade då det ser ut som att de flyger i luften med fruktjuice runtomkring. Målgruppen är 

förmodligen människor som värnar om miljö och hälsa. 

4.1.2.4 Analys 

Förpackningen följer princip 4 i avseende med kontrastrika färger som cerise och orange mot vit bakgrund 

som indikerar till renhet och ärlighet (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.85). Varumärket har en hög 

teckengrad och visas tydligt med att täcka en stor del av framsidan. Det cerisa produktnamnet visas också 

tydligt med fet stil och kontrasteras mot vit bakgrund. Förpackningen använder sig även av sanserifer. 
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Förpackningen följer inte princip 4 i avseende med att informationstexten har en teckengrad på ca 7-9 pkt 

vilket är under rekommendationerna (12 pkt) för läsbar text för synsvaga (NDA, 2018).  

 

4.1.3 ICA Gott liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3  
 

4.1.3.1 ICA:s egna beskrivning 

”Det ska vara enkelt och gott att må bra. Därför finns ICA Gott liv – en serie produkter för alla tillfällen 
med mer av sådant du rekommenderas äta mer av. Den goda smaken får du på köpet.” (Ica om deras Ica 
Gott liv sortiment, 2018) 

4.1.3.2 Denotativ nivå 

På förpackningen finns stora färgfält med färgerna orange, rosa, och gult. På sidan 3a utgörs bakgrunden av 

de tre färgerna i fält som löper kors och tvärs över förpackningen. Nertill finns två genomskinliga fält som 

visar förpackningens innehåll. Överst till vänster finns varumärket ”ICA Gott liv” och till höger finns 

information om förpackningens material. På mitten av sidan finns text i sanserifer med stor teckengrad 

kring 35-40 pkt. Det första ordet ”Ekologiska” är satt i light och texten ”naturella solroskärnor” som följer är 

satt i fet stil. Under finns text i mindre teckengrad runt 20 pkt. Stor del av texten är vit men vissa har en färg 

som gul eller orange. Längst ner till höger finns en EU- jordbrukssymbol och produktvikt.  

 

På sida 3b finner vi varumärket på samma höjd som på framsidan. Bakgrunden är orange med ett rosa hörn i 

högra kanten. Högst upp till höger mot den rosa bakgrunden finns en ”riv här” text bredvid en flik i 

förpackningen. Till höger står centerjusterad text i vitt med en teckengrad kring 12 pkt. På mitten av sida 
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ligger Ingredienser, samt övrig information till vänster och till höger finns ett smoothie recept i form av en 

lista. Rubriken på listan är gul med teckengrad kring 13-14 pkt  och följer med svart text med teckengrad 

kring 9 pkt där inledningsorden har fetare stil. Ingredienser och övrig information är strukturerade i fem 

segment där rubrikerna är textade med vitt i rosa rektanglar. Samtlig text har en teckengrad kring 8 pkt. 

Ovanför segmenten finns texten något större vit text med teckengrad kring 12 pkt. I förpackningens 

nederkant finns en varningstext satt i större teckengrad och därefter kommer streckkoden och bäst före 

datum. 

4.1.3.3 Konnotativ nivå 

De gula och orangea färgerna på förpackningen är starka och klara och kommunicerar sundhet, vitalitet och 

energi (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.84). De oregelbundna fälten på framsidan som sannolikt är ett 

medvetet val rör upp energin med sin ostruktur och ger ett lekfullt och sportigt intryck. Färgfälten skapar 

ledande linjer som leder blicken vidare ner till de genomskinliga fälten där man kan se förpackningens 

innehåll. ”Riv här” texten är liten och otydlig då den i hög grad smälter in i den rosa bakgrunden och känns 

inte intuitivt i sin användning. På sidan får vi  intrycket av att fokus läggs på orden ”Naturella solroskärnor” 

då den texten utmärker sig med störst teckengrad och kontrasterar sig mot den orangea bakgrunden med vit 

färg i fet stil.  På grund av detta tolkar vi det som produktnamnet. 

 

I texten får vi även intrycket av att vissa ord uttrycks som nyckelord då de särskiljer sig med hjälp av annan 

färg såsom gul eller orange, beroende på bakgrundsfärgen. Nyckelorden visar ytterligare på det sunda med 

produkten då samtliga ord kopplade till hälsa. Receptet på baksidan medför mervärde och därav kvalité då 

det är ett extra tillägg som skapats med omsorg. Målgruppen är förmodligen människor med sund livsstil 

och som bryr sig om hälsa. 

4.1.3.4 Analys 

Förpackningen följer princip 4 i avseende med stort produktnamn som utmärker sig i fet stil och skapar 

därmed kontrast. Förpackningens innehåll visas och kompletterar texten. Samtlig text är även satt i 

sanserifer. Förpackningen väcker uppmärksamhet med de gula och orangea färgerna då de associeras med 

lekfullhet och energi (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.84), något som även vi fick intryck av. 

 

Förpackningen följer inte princip 4 i avseende med att informationstexten har en teckengrad på ca 7-9 pkt 

vilket är under rekommendationerna (12 pkt) för läsbar text för synsvaga (NDA, 2018).  Texten, förutom 

produktnamnet urskiljer sig dåligt från bakgrunden då texten antingen är för tunn eller har liknande färgton 

vilket gör att texten blir kontrastlös och svår att uppfatta.  
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4.1.4 ICA selection 

Bild 4 

 

4.1.4.1 ICA:s egen beskrivning 

”ICA Selection är våra bästa varor – utvalda av oss och av högsta kvalitet. De görs av producenter som 
arbetar med förstklassiga råvaror och som inte kompromissar ens ett kryddmått med smak och kvalitet.” 
(Ica om deras Ica Selection sortiment, 2018) 

4.1.4.2 Denotativ nivå 

Förpackningen har en pastell blå/grön bakgrund med gula element och röda detaljer. I bakgrunden finns 

smala vita linjer. Överst på sida 4a (framsidan) finns varumärket ”ICA Selection” där ”selection” är i 

skrivstilskaraktär och har en blank silvrig färg. Detta följs av svarta textstycken med seriffer i ett typsnitt av 

typewriterkaraktär. Texten”Pappardelle all’ouvo” är satt i en större teckengrad (ca 32 pkt) samt ett annat 

typsnitt med sanserifer. Vissa ord är satta i rött som ” från ITALIEN” och ”Särskilt utvalt av ICA”.  Höger 

sida täcks av ett fönster med gult innehåll. Hela framsidan ramas in av två svarta linjer som löper längs 

kanterna varav den ena är smalare.  

 

Till vänster På sida 4b (Baksidan) finns romantext med produktbeskrivning, tillagningsanvisning i 

punktform samt till vänster en kolumn med innehållsförteckning och övrig information. Textstyckena med 

produktbeskrivning  och tillagningsanvisningen har något större teckengrad än övrig text, kring 10 pkt. 

Typografin är satt med stort radavstånd. Kolumnen har sex textfält i en teckengrad kring 8-9 pkt  med 
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rubriker i fet stil. Ovanför finns texten ”Pappardelle med ägg 500g” i större teckengrad, kring 10 pkt På 

förpackningens övriga sidor återkommer varumärket och på två av dom även texten ”Pappardella all’ uovo”.  

4.1.4.3 Konnotativ nivå 

Förpackningens bleka färg medför en gammaldags och huslig känsla, de smala vita linjerna bidrar med textur 

och gör att förpackningen känns stilfull. Den överlag minimalistiska utformningen tolkar vi i det här fallet 

som ett tecken på kvalité och exklusivitet på grund av de små välgjorda detaljerna  exempelvis de inramande 

linjerna, typografins utformning samt fönstret som visar innehållet. Den luftiga typografin med sitt stora 

radavstånd och något glesa intryck förstärker den minimalistiska känslan. 

 

Typewritertypsnittet som majoriteten av texten på förpackningen är satt i ger en strikt och gammaldags 

känsla, medan skrivstilstypsnittet och den blanka silvriga färgen på ”Selection” indikerar till något �nare och 

exklusivt. Tillsammans ger det en känsla av högre klass och subtilitet. Kopplingen  görs i och med att 

gammaldags ofta associeras med hantverk och hållbarhet vilket medför kvalité. Den största texten 

”pappardelle allúovo” förekommer på flera sidor av förpackningen i samband med varumärket, vilket 

tillsammans med dess avvikande utformning indikerar till att texten syftar på produktnamnet. Detta 

förstärks även med fönstret som visar produkten som i det här fallet är en pastasort. Ordet ”pasta” 

förekommer inte någonstans i texten som indikation till produktinnehållet, men kan visas genom fönstret. 

Detta kan ge intrycket till att personen som köper produkten behöver veta att produkten är pasta och har 

förmodligen förkunskap i matlagning. Konsumenten vägleds även av framsidans hierarki då vi i den 

västerländska kulturen läser texter från vänster till höger. Något som framsidan utformats efter  med text till 

vänster följt av ett fönster till höger som visar innehållet, vilket skapar en vägledning till produktens 

huvudsakliga innehåll (NDA, 2018). 

 

Texten som är satt i rött tolkas som viktig information och förstärker i det här fallet känslan av exklusivitet 

med nyckelord som ”från Italien” och ”särskilt utvalt av Ica”. Dessa ord, tillsammans med ”ICA” är de enda 

elementen med den röda färgen. Det lyfter som sagt orden som särskiljande information men vi tolkar det 

även som att det lyfter ICA som något exklusivt då orden kopplas med den röda färgen. På sidan 4b 

(Baksidan) Ger texten en känsla av hantverk som en följd av typewritertypsnittet. Romantexten skapar ett 

mervärde med att beskriva produktens härkomst och smaker. Det ger en känsla av romantik men också 

validitet då texten beskriver hur produktens skapats och att den givits ”högsta betyg”.  Målgruppen är 

förmodligen finsmakare och människor med matglädje som är ute efter hög kvalité.  
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4.1.4.4 Analys 

Förpackningen följer princip 4 i avseende med stort produktnamn som utmärker sig och skapar kontrast 

mot den ljusa pastellfärgade bakgrunden som ger ett professionellt och seriöst intryck (Lidwell, Holden & 

Butler, 2003, s.38). Förpackningens innehåll visas med hjälp av ett stort fönster och tydliggör 

produktnamnet. Vidare är produktnamnet även satt i sanserifer. 

 
Förpackningen följer inte princip 4 i avseende att informationstext såsom innehållsförteckning och 

innehållsdeklaration har en lägre teckengrad (7-8 pkt) än den rekommenderade (12 pkt) för läsbar text för 

synsvaga ( NDA, 2018).  Läsbarheten försämras på grund av den tunna och glesa typografin i kombination 

med den texturerade bakgrunden. Detta försämrar även kontrasten mellan bakgrund och text. 

4.1.5 Sammanfattning resultat & analys 

Efter att  ha analyserat förpackningarna semiotiskt, visas det att samtliga förpackningar har tydliga särdrag 

men att de även har vissa likheter. Samtliga förpackningar har attribut som följer men också bortser från den 

fjärde universella designprincipen.  

 
 

 

 

 

4.1.5.1 Tydliga skillander mellan förpackningarna 

I förpackningarnas utformning  finns olikheter i hur varumärket ges olika stort utrymme i relation till 

produktnamnet. I love ecos varumärke har märkbart större varumärke än produktnamnet samtidigt som 

ICA basic ger likvärdigt utrymme för produktnamn och varumärke. På de andra förpackningarna ICA 

Selection och ICA Gott liv är fördelningen tvärtom med ett mindre varumärke. Det finns dessutom 

romantexter på alla förpackningar utom den billigaste, ICA Basic, då de andra förpackningarna har mer 

ambition till att skapa mervärde. Förpackningarna har även egna särdrag som förstärks med hjälp av 

färgvalen och därmed de olika innebörder som färgerna symboliserar (Klimchuk & Krasovec, 2012, s.84). 

ICA Basic är simpel och ren, inga detaljer, I love eco har vitt, fräscht och färgglatt, ICA Gott liv har starka 

färger, energi, vitalitet, sportigt och ICA Selection är subtilt, gammaldags och stilfullt. Dessa olikheter visar 

att förpackningarna utformats med ett tydligt karakteriserat budskap som varumärkena förmedlar.  
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4.1.5.2 Tydliga likheter mellan förpackningarna 

Generella likheter mellan förpackningarna är användningen av sanserifer, vilket enligt undersökningar 

verkar föredras av synsvaga (Russel-Minda m.fl, 2007, s.410-411),  förutom ICA Selection som använder sig 

av seriffer. På samtliga förpackningar är teckengraden kring 7-8 pkt på informerande text exempelvis 

innehållsförteckning, näringsdeklaration och ingedienser. En text under 12 pkt är enligt National disability 

authority (NDA, 2018) under den rekommenderade teckengraden för att göra en text mer läsbar för 

synsvaga, samtliga förpackningar utgår alltså inte efter punkt 4b under rubriken ”Perceptible information”. 

Genom användning av kontraster i den grafiska utformningen på förpackningarna Ica Basic och I love eco 

kommuniceras informationen tydligare vilket enligt (ibid, 2018) skapar tydlighet i att urskilja elementen och 

utgår i detta fall från den ovanstående punkten. Detta uppnås på dessa förpackningar genom användningen 

av bokstäver i en fet stil mot en kontrasterande bakgrund, exempelvis ICA basics vita text mot en röd 

bakgrund eller en cerise färg mot vit bakgrund som används på I love eco.   

 

Gemensamt för Gott Liv och ICA Selection förpackningarna är att de misslyckas med att maximera 

läsbarheten. I ICA gott livs fall handlar det om för kontrastlös skillnad mellan text och bakgrund vilket gör 

att viss text smälter samman med bakgrunden. God kontrast krävs för att ge tydligare urskiljning för 

synsvaga (NDA, 2018) , och dåliga kontraster är något som inte bara försämrar läsbarheten för synsvaga 

utan även för majoriteten (O’Connor, 2015, s. 86). I ICA Selections fall är det det valda typsnittet av 

typewriterkaraktär med en tunn gles stil och seriffer som försämrar läsbarheten. Enligt NDA så föredras text 

utan seriffer samt att den tunna texten ger svårighet att läsa och därför bör undvikas (NDA, 2018). 

Bakgrunden har en linjerad textur vilket medför ett tunnare utseende på texten och distraherar läsaren.  

 

Samtliga förpackningar har en majoritet av vänsterställd text, lämplig uppdelning av grafiska element och 

tydlig typografi på produktnamnen. Detta visas då samtliga informerande texter har vänsterställd text vilket 

främjar läsbarheten (Hellmark, 2006, s. 26). Den lämpliga uppdelningen kommer av att textblock och 

bilder/illustrationer/fotografier delas upp i en logisk uppdelning av information vilket underlättar för 

konsumenten att ta till sig informationen (NDA, 2018). Ytterligare tydlighet över produkten främjas av stor 

typografi på produktnamnen vilket är i enlighet med NDA:s rekommendation om att använda fet stil för att 

betona textens innebörd. Vi ser också  att samtliga förpackningar har en tydlig avsändare, ICA. Den 

förekommer högst upp på förpackningarna och kontrasterar sig med sin röda färg, men förekommer även i 

förpackningens informationstext, vilket ger ett sätt att förtydliga avsändaren och gör det tydligt för 

konsumentens val. Alla förpackningar använder sig även av färger som stämmer överens med de attribut 

som ICA själv använder i sin beskrivning av varumärkena. Exempelvis vill ICA Selection ge intryck av 

exklusivitet och professionalism vilket återspeglas i det avmättade färgvalet förpackningen, detta stämmer 

överens med Lidwell, Holden och Butlers beskrivning om avmättade färger (2003, s.38). 
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5. Slutsats & slutdiskussion 

5.1 Slutsats 
I denna studie var syftet att undersöka hur livsmedelsförpackningar kan utformas för synsvaga utifrån ett 

universellt designperspektiv. Detta följdes av två frågeställningar ”Hur förhåller sig valda förpackningar till 

universell utformning?” och ”Vad har förpackningarna gemensamt gällande universell utformning?” som 

besvarades med hjälp av en semiotisk bildanalys. För att besvara frågeställningarna utfördes en undersökning 

där vi, utifrån ett universellt designperspektiv, studerade hur utvalda livsmedelsförpackningar kan 

kommunicera visuellt med sin grafiska utformning. Resultatet av den semiotiska bildanalysen visade att 

samtliga förpackningar använde en textstorlek som var under NDA:s rekommendationer för ökad läsbarhet 

för synsvaga (2018). ICA Basic och I love eco hade i enlighet med princip 4 fler designelement som främjade 

informationsupptagandet, till exempel användningen av kontraster och teckenstorlek. Resterande 

förpackningar hade dock fler attribut som inte följde principen. Slutsatsen är att teckengraden för 

informationstexten på livsmedelsförpackningarna inte har utformats på ett sätt som underlättar för synsvaga 

att uppfatta och ta del av all information. Detta förstärks även av de kontrastlösa element som två av de fyra 

förpackningarna har då kontraster gynnar uppfattningsförmågan och tydlighet (O’Connor, 2015, s. 86).  

5.2 Slutdisskussion 
Under bildanalysen uppmärksammade vi att det fanns en markant skillnad i den grafiska utformningen 

mellan ICA:s billigaste och dyraste varumärke (ICA Basic och ICA Selection). Vi upptäckte att den dyra 

förpackningen, ICA Selection, hade allt färre attribut som var i enlighet med den den fjärde designprincipen 

för universell utformning än den billiga, ICA Basic. Det tyckte vi var intressant då den dyra kan tänkas visa 

på högre kvalité med en mer påkostad förpackning, dock verkar det som att det sker på bekostnad av 

tydligheten. Detta går inte bara emot den fjärde designprincipen utan kan också tänkas gå emot den första 

som handlar om likvärdig användning (se bilaga 1). Är det inte möjligt att göra en grafisk utformning som är 

tilltalande för alla samtidigt som den inkluderar så många människor som möjligt? Kanske är det en 

omöjlighet att utforma en förpackning som passar alla då vi människor i stor grad  har olika behov och 

preferenser, men bör vi inte sträva efter att åtminstone underlätta för så många som möjligt, när det är 

möjligt, till exempel genom att använda något större teckengrad. Detta speciellt när det handlar om 

livsmedel, något som vi alla behöver. Alla borde ha rätt till att fritt kunna välja från ett stort utbud och att 

det inte ska finnas några hinder i urvalsprocessen, oavsett produktens pris. 

 

I studien kunde vi även konstatera att ICA har utformat en tydlig grafisk profil för varje varumärke där det 

finns tydliga särdrag som skapar gemenskap för förpackningarna i respektive sortiment. Något som väcker 
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en fundering är hur deras beskrivningar stämmer med de associationer som kunder har av dessa sortiment 

samt vad förpackningarna grafiska språk kommunicerar visuellt. Detta är en fråga som kan studeras 

ytterligare.  

 

Det hade också varit av intresse att se hur människor med synsvaghet upplever förpackningarna samt deras 

associationer till vad förpackningarna försöker kommunicera. I det här skulle vi kunna få ytterligare 

förståelse och konkreta svar kring hur de upplever förpackningarna och vad som kan förbättras. Att arbeta 

med målgruppen redan från början kan resultera i bättre lösningar då det kommer från individers 

användarupplevelser. I framtiden kan studien vidareutvecklas i den praktiska aspekten genom att använda 

sig av fokusgrupper och på så sätt få förståelse kring användarens egna upplevelser. Denna metod skulle även 

framför allt kunna stärka validiteten men också reliabiliteten då resultaten från fokusgrupperna kan jämföras 

med den semiotiska bildanalysen. Detta är något som kan vara önskvärt i framtida studier för att förstärka 

det nämnda undersökningsområdet. Vidare hade det också varit relevant att genom individuella intervjuer 

kunna få ICA:s egna synpunkter kring förpackningarna. Detta för att få djupare förståelse för 

förpackningarnas utformning och få ytterligare material att jämföra med. 

 

Vi har förhoppningar om att universell utformning i framtiden kommer utvecklas och bli en naturlig del i 

samhället och att det inkluderas redan från början av designprocessen. Vi hoppas även på att det blir 

naturligt för framtidens formgivare att tillämpa universal design. För en hållbar värld krävs hållbar design.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Universella designprinciper 
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Bilaga 2. Kodschema för semiotisk bildanalys 
 
3.1 Beskrivning av bilden 

3.1.1 Vad är det för färg? 

3.1.2 Hur ser typografin ut? (typsnitt, teckengrad, hierarki) 

3.1.3 Vart riktas uppmärksamheten? (Av de grafiska elementen) 

3.1.4 Vad föreställer bild/illustrationen? 

3.1.5 Hur är de grafiska elementen komponerade? (Hur elementen är utplacerade. Tex.överst på sidan av 

förpackningen är det stor text) 

 

3.2 Tolkning av bilden 

3.2.1 Vad förmedlar färgerna? 

3.2.2 Vad förmedlar typografin? 

3.2.3 Vad är det som gör det grafiska elementet framträdande? 

3.2.4 Hur framställs bild/illustration? 

3.2.5 Vilken betydelse har kompositionen? (Hur vi tolkar placering av element. Tex. den stora texten som är 

överst tolkas som viktig och gör att man läser den först) 

3.2.6 Hur samverkar text, färg, och bild? (Samtliga element på förpackningen vägs in, tex färgen på texten 

återkommer någon annanstans på förpackningen och bildar en helhet) 

3.2.7 Vilken målgrupp är förpackningen troligtvis riktad till? Varför? 
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Bilaga 3. Bilder - Livsmedelsförpackningar 
 

 Bild 1 ICA Basic 
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 Bild 2 ICA I love eco 
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  Bild 3 ICA Gott liv 
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 Bild 4. ICA Selection 
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