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Sammanfattning

Denna studie handlar om hur företag använder sig 
av greenwashing på sina förpackningar med utgångs-
punkt Årets Matbluff mellan 2015 – 2018. Syftet 
med undersökningen var att se hur varumärken an-
vänder sig av greenwashing för att visuellt kommuni-
cera hållbarhet. En semiotisk bildanalys har gjorts på 
vinnarna av Årets Matbluff från 2015 till 2018. Detta 
för att se hur förpackningar förmedlar produkter 
samt vad produkterna egentligen innehåller. Resul-
tatet visar att företagen som vann Årets Matbluff i 
respektive år inte tog etiskt ansvar över hur korrekt 
information inte visades på förpackningarna.
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Inledning

1.1
Greenwashing är inget nytt fenomen. Sedan mitten 
av 1980-talet har termen fått stor igenkännande och 
acceptans till att beskriva oberättigad eller överdriven 
påståenden av hållbarhet eller miljövänlighet i ett 
försök att skapa högre marknadsvärde (Dahl, 2010, 
s. 247). Även fast greenwashing har funnits i flera år, 
har användandet skarpt eskalerat under de närmsta 
tio åren för att företag vill nå konsumenters efterfrå-
gan för grönare produkter och tjänster (ibid.). Detta 
går att se hos Lätta som marknadsför sitt smör med 
att ha rapsolja och kärnmjölk på flera ställen på deras 
förpackning men i verkligheten är det palmolja som 
smöret består för det mesta av (Äkta Vara, 2019). 
Även i Oatlys havredryck har det kommit fram att 
benmjöl har använts som gödsel på det havre som 
dem använder (Carlén, 2016). Ett stort resultat av 
greenwashing är allmän förvirring (Dahl, 2010, 
s.248). Kritiker säger att fenomenet är ett hot mot 
miljön och vår hälsa (ibid.). 

Reklam är ett av de vanligaste använda mekanismer 
för att kommunicera ett grönt meddelande till kon-
sumenter. Faktumet är att det har varit en markant 
ökning i grönt meddelande i reklam sedan 1960-talet 
(Easterling et al., 1996). Denna ökning har inte alltid 

översatts till en gynnsam consumer brand attitude 
formation. Istället har konsumenter blivit mer och 
mer skeptiska över de miljöpåståenden som de olika 
företagen har (GfK, 2010). Även fast företags försök 
att kapitalisera på konsumenternas ökade intresse i 
hållbarhet via branding, blir många anklagade för att 
ha misslyckats att ta viktiga steg att reducera de nega-
tiva miljö-inverkan av deras produkter (Bakalarska & 
Dahl, 2018). 

I butikerna kan man se att de flesta förpackningarna 
är i plast. Man kan se apelsiner i nät, ekologisk avo-
kado i plast, ekologiskt bröd förpackad i en plastpåse, 
inplastad gurka, med mera (Jönsson, 2019). Produk-
terna är förpackade i plast för att man vill skydda 
dem så länge som möjligt (ibid.). I de baleariska 
öarna, som Mallorca, Menorca, och Ibiza, har deras 
parlament bestämt att engångsartiklar i plast som till 
exempel sugrör, plastpåsar, och engångsrakhyvlar ska 
förbjudas (Storkaas, 2019). 2021 ska engångsartiklar 
i plast och plastförpackningar bytas ut mot alterna-
tiv som är nedbrytbara (ibid.) I WWFs plastrapport 
framkom det att åtta miljoner ton plast årligen släpps 
ut i haven och omkring 100 kilo plast per svensk 
riskerar att hamna ute i naturen (Enekvist, 2019). 
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1.2 Syfte

1.3 Frågeställningar

1.4 Bakgrund

Enligt Metta Wiese måste våra konsumtions- och 
produktionsmönster ändras, minska på engångsar-
tiklar och satsa på plast som går att brytas ner (ibid.). 
Bioplast tillverkas bland annat av majs, potatis och 
soja med nedbrytbara egenskaper för att mildra 
användningen av oljebaserade plaster (Klimchuk, 
2012, s.108). Material och naturresurser borde 
granskas i relation till dess hållbarhet och effekten 
den har på vår hälsa (ibid.). Hållbarhet i det här fallet 
är ansträngningen med hänsyn till social jämlikhet, 
miljön, och ekonomin (ibid.). När det gäller hållbar-
het inom förpackningsdesign tar det i åtanke med 
användningen av de naturresurser som behövs för 
produktspecifika förpackningsmaterial (ibid.). Detta 
innefattar allt från energi och produktionsprocessen 
till slutprodukten av förpackningen (ibid.). 

Syftet är att undersöka hur varumärken använder 
sig av greenwashing för att visuellt kommunicera 
hållbarhet.

Äkta Vara
Äkta Vara är en ideell medlems- och konsumentför-
ening men började som en tanke på en ny märkning 
av varor (Äkta Vara, 2019). Märkningen skulle visa 
att varan innehåller det som den ska innehålla, t.ex. 
i glass ska det vara grädde, socker och ägg och inte 
andra kemiska ingredienser som ska efterlikna dem 
(ibid.). 2006 bildades föreningen och ett skydd om 
märkningen söktes hos Patent och registreringsverket 
(ibid.). Sedan 2012 är Äkta Vara medlem i Sveriges 
Konsumenter (ibid.).  

Årets Matbluff
Årets Matbluff är en tävling framtagen av Äkta Vara 

Hur använder sig ett urval varumärken av 
greenwashing i sin förpackningsdesign?

Hur kommuniceras hållbarhet visuellt?

•

•
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för att lyfta fram fuskprodukter i dagsljuset (ibid.). 
Med hjälp av en allmän nominering och omröstning 
utsågs för första gången Årets Matbluff för året 2015 
i januari 2016 (ibid.). Inspiration för tävlingen hitta-
de de i liknande tävlingar som hålls av de tyska och 
nederländska organisationerna av Foodwatch (ibid.).  
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Teori

2.1 Greenwashing

2.2 Förpacknings-
design

Fenomenet att använda sig av greenwashing före-
kommer allt mer och mer med åren. Greenwashing 
definieras som att med avsikt vilseleda eller lura kon-
sumenter på falska anmärkningar om ett varumärkes 
miljöval och inverkan (TerraChoice, 2010). Konsu-
menter blir allt mer skeptiska på företag generellt då 
många säger att de skyddar miljön men misslyckas 
att visa det i deras produkter och handlingar (ibid.). 

Termen greenwashing började förekomma allt mer 
och mer inom miljömarknadsföring när Greer och 
Bruno, 1996, diskuterade termen i deras bok i 
samma ämne (Seele & Gatti, 2015, s.240). Därefter 
har litteraturen om greenwashing ökat, dock har det 
inte funnits någon generellt accepterad definition 
existerat och termen har tvetydigt och vagt definie-
rats (ibid.). Även fast det inte finns någon enighet i 
litteraturen om en allmänt accepterad definition av 
greenwashing, håller många forskare med om att fö-
retag engagerar sig i miljö- och socialmarknadsföring 
för att uppnå stor marknadsvärde (ibid., s.241). 

Förpackningen i sin helhet kan kommunicera ett 

Primary Display Panel (PDP)
Primary Display Panel är den yta på förpackningen 
som anses som framsidan. Sidan är till för att visa 
märkesidentiteten samt alla primära kommunika-
tions element (Klimchuk, 2012, s. 64). Storleken 
och formen är viktig då PDP:n har ett stort ansvar 
att kommunicera märkets marknadsstrategi. I en 
konkurrenskraftig marknad måste framsidan fånga 
konsumenternas uppmärksamhet (ibid.). Primära 
och sekundära element på PDP:n kan vara märkesi-
dentitet, produktnamn eller beskrivning, produktsor-
timent, copy (annonstext), och nettovikt (ibid.). 
 

budskap som inte kan hänföras till ett enda element 
(Wagner, 2015, s.198). Organisk mat associeras av 
många människor med positiva kvalitéer som natur-
ligt och hälsosamt (ibid.). Vissa produkter är basera-
de på syntetiska ingredienser som försöker förknippa 
sig i samma stil med hjälp av “grön” förpackningsde-
sign (ibid.). 
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Typografi
Typografi är användningen av bokstavsformer för att 
visuellt kommunicera ett verbalt språk. Typografi är 
det primära medel som används för att kommuni-
cera produktens namn, funktion, och andra viktiga 
uppgifter till en bred konsumentgrupp (Klimchuk, 
2012, s. 65). 
 
Färg
Inom förpackningsdesign är färg kritisk för en 
förpacknings överlevnad på hyllan. Människans öga 
ser färg innan hjärnan uppfattar bilder i olika former 
(Klimchuk, 2012, s.83). Att förstå färg hjälper med 
hur man kommunicerar med det effektivt. Eftersom 
människor associerar vissa färger med vissa känslor, 
kan färg på så sätt kommunicera olika meddelanden 
(ibid.). 

Bild
När bilder är använda på ett passande sätt kan det 
skapa visuell spänning, minnesvärda upplevelser, och 
igenkännanden. Illustrationer, fotografi, ikoner, sym-
boler, och tecken kan användas i flera olika former 
för att skapa ett stort visuellt språk och förse med 
visuell stimuli (Klimchuk, 2012, s.91). Enkla bilder 

får åskådaren att känna igen ett koncept snabbt med-
an en mer komplex eller sublim bild kräver en längre 
stund att tas in (ibid.). Bilder ska alltid kommunicera 
märket och produktens attributer direkt och lämpligt. 

2.3 Hållbarhet
Enligt Brundtland rapporten, publicerad 1987 av 
United Nation’s World Commission on Environme-
nt and Development, definieras hållbarhet som den 
utveckling som uppfyller nutida behov utan att kom-
promissa framtida generationers förmåga att uppfylla 
deras (ibid., s.108). 

Ekologisk hållbarhet handlar om allt som har med 
jordens ekosystem att göra som bland annat klimat-
systemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, 
landanvändning och jorderosion, biodiversitet, och 
ekosystemtjänster (KTH, 2018). 

Social hållbarhet handlar om individen och om dess 
välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter, och behov 
(ibid.). Att tillgodose dessa på en global nivå är vad 
social hållbarhet handlar om då en individ har behov, 
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2.4 Etik

fysiska och psykologiska, och egna mål och drömmar 
(ibid.).

Ekonomisk hållbarhet har flera definitioner. Här 
är två av dessa och om deras skillnader. Den för-
sta definitionen ser ekonomisk hållbarhet som en 
ekonomisk utveckling (ibid.). Denna utveckling 
medför inte några negativa konsekvenser för den eko-
logiska eller sociala hållbarheten, alltså får en ökning 
av ekonomiskt kapital inte ske på bekostnad av en 
minskning i naturkapital eller socialt kapital (ibid.). 
Andra definitionen ser ekonomisk hållbarhet som 
ekonomiskt tillväxt (ibid.). Detta anses vara hållbar 
så länge det finns en ökning på den totala mängden 
kapital (ibid.). Till skillnad från första definitionen 
kan denna definition ske på bekostnad av en minsk-
ning av andra tillgångar som till exempel naturresur-
ser, ekosystemtjänster eller välfärd (ibid.). 

Ett exempel på en diskussion kring hållbarhet är 
om palmolja. Det tillkommer många problem med 
produktionen av palmolja, så som avskogning och 
förlust av biologisk mångfald (Sundquist, 2019). Att 
bojkotta palmoljeproduktion är dock inte en hållbar 
lösning då väldigt många personer i Sydostasien är 

Etik går att definieras på flera olika sätt (Newton, 
2011, s. 432). När någon är etisk menar vi att den 
personen gör sina val beroende på vad som är rätt 
och god mer än vad som är fel och dåligt (ibid.). 
Problemet med vad som är “rätt” och “god” är att 
det måste ställas mot en viss standard (ibid.). Vem är 
det som sätter standarden? Om någons standard är 
det etiska, betyder det att det motsatta är oetiskt? Till 
exempel röstar vissa amerikaner på republikanerna då 
de anser att det är det etiska valet medan andra röstar 
på demokraterna för att de anser att det är det etiska 
valet (ibid.). I exemplet bestäms vad som är etiskt av 
kulturella och sociala aspekter som har tolkats som 
rätt och fel av individer och den grupp de tillhör 
(ibid.). Många tror att etik är högst personligt och 
individuellt som bestäms bäst genom ens egna pro-
cess (ibid.). Dock är etik också väldigt allmänt och 

beroende av palmoljan för sin överlevnad (ibid.). 
Fler exempel på diskussioner kring hållbarhet tar Ivar 
Nilsson upp på hemsidan Äkta Vara. Diskussionerna 
är för det mesta kring vinnarna av Årets Matbluff.
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Semiotik är läran om hur betydelse skapas genom att 
se allt som tecken (Ekström & Larsson, 2010, s.235). 
Det som går att observera tolkas som uttryck (ibid.). 
Ett tecken är när någon tolkar något som ett tecken 
i ett bestämt sammanhang och ett tecken får också 
betydelse genom sin motsats till andra tecken vilket 
betyder att det då ingår i ett teckensystem (ibid.). 
Men för att tecken ska kunna tolkas måste det finnas 
en kod, utan koder finns inga tecken. Koder kan ses 
som regler eller normer i syfte att tolka tecken (Hans-
son, Karlsson, Nordström, 2006, s.16). 

Betydelsen går att delas upp i två former, denotation 
och konnotation (Ekström & Larsson, 2010, s.235). 
Denotation är den objektiva tolkningen och kon-
notation är den subjektiva där de associationer som 
tecknet bildas hos oss människor (ibid.). 

2.5 Semiotikoffentligt då det både påverkar och påverkas av andra 
människor och aktiviteter (ibid.).

I ett projekt från Lapplands universitet kollade man 
på Nestlé och deras oetiska beteende där de sålde 
mjölkpulver till obildade kunder som bor i en miljö 
med minskade hygieniska möjligheter (Hardt, 2009). 
Mänskliga rättsaktivister la skulden på varumärket 
för de tusentals döda barnen på grund av felaktig 
portionering och användningen av smutsigt vatten i 
samband med mjölkpulvret (ibid.). Nestlé försvarade 
sig själva med att säga att de gav ut all viktig informa-
tion men kan inte hålla sig ansvariga om instruktio-
nerna inte följs (ibid.). Diskussionen visade att själva 
kampanjen mot Nestlé var i sig själv inte etiskt med 
användandet av falska eller ensidiga argument (ibid.). 
Lagligt är företaget inte ansvariga för dödsfallen i 
relation med användandet av pulvret (ibid.) Men 
istället för att förstå det etiska ansvaret gömmer dem 
sig bakom lagen (ibid.). 
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Jag har använt mig av semiotisk bildanalys för att 
analysera de förpackningar som visar på att de är 
hållbara.

Första steget blev en denotativ bildanalys, som är 
den objektiva tolkningen (Ekström & Larsson, 2013, 
s.235). En denotativ analys beskriver vad man ser 
och hur detaljer förhåller sig gentemot varandra 
(ibid, s.181). Föremålen, placering, linjer och färger 
är några delar som man kollar på (ibid & Johnsson, 
2012).

Andra steget blev en konnotativ bildanalys, där man 
måste ställa frågan om vilka underliggande betydelser 
som blir synliga när man studerar alla viktiga element 
(Ekström & Larsson, 2013, s.182). Att ta med de 
olika elementen är viktigt för att se hur vi skapar en 
mening av bilden (ibid.).

En bildanalys handlar alltså om att bryta ned olika 
viktiga element för att sedan sätta ihop dem igen 

Visuell research är forskningen av bilder, former, och 
objekt i både visuell och materiell kultur (Muratov-
ski, 2016, s.158). Denna typ av forskning kan handla 
om allt från typografi, illustrationer, och reklam till 
produktdesign och arkitektur (ibid.). 

Det första man gör i en visuell research är insamling 
av data (ibid.). Man undersöker de bilder, former, 
och objekt som redan finns runt om i världen (ibid.). 
Sitt urval kan variera från väldigt strängt och objek-
tivt till subjektivt, då är det bra att man förhåller sig 
inom de ramar som är relevanta till sin forskning 
(ibid.). Genom att avgränsa sig till det som är rele-
vant kommer det ge en starkare utgångspunkt och 
gör det enklare med insamlingen av data (ibid.). 

Andra delen i processen är analysen av data (ibid.). 
Efter att man har samlat sin data ska man analysera 

Metod & Urval

3.1 Semiotisk 
bildanalys

3.2 Visuell Research

(ibid.). För att göra en bildanalys kommer ett kods-
chema behövas för att veta vad man ska förhålla sig 
till när man analyserar (se bilaga 8.1).
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Vad framställer urvalet? (What does my selec-
tion depict?)

Vilka är målgruppen? (Who is the audience?)

Hur ser folk på det? (How do people look at 
this?)

Hur är dessa kopplade till en större kulturell 
kontext? (How are these things embedded in a 
wider cultural context?)

Vad är kopplingen mellan bilden, formen, eller 
objektet med den medföljande texten (om den 
finns)? (What is the interrelation between the 
image, the form, or the object and the accom-
panying text (if any)?)

Vad framställer urvalet?

Vilka är målgruppen?

Hur ser folk på det?

Hur är dessa kopplade till en större kulturell 
kontext?

Vad är kopplingen mellan bilden, formen, eller 
objektet med den medföljande texten (om den 
finns)?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

På min visuella research använde jag mig av Googles 
bildsökning. Jag ville samla in data på produkter där 
varumärken har använt sig av greenwashing. De sök-
ord som jag hade var; greenwashing, gröntvättning, 

“greenwashing packages”, “greenwashing varumär-
ken”, och “greenwashing produkter”.

När jag hade fått in den data som jag behövde börja-
de jag med analysen. Här använde jag mig utav fem 
frågeställningar:

och undersöka sitt urval noggrannare (ibid.). Här är 
fem frågor som man kan utgå ifrån i analysen (ibid.):
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Valio Kefir (Årets Matbluff 2015)

Eriks Bearnaise Tryffel (Årets Matbluff 2016)

Polaricas Kronhjortskav (Årets Matbluff 2017)

Lätta (Årets Matbluff 2018)

•

•

•

•

Inom vetenskapen krävs det tillräckligt goda skäl för 
att något ska kunna vara sant (Ekström & Larsson, 
2013, s.14). De slutsatser som görs krävs att de ska 
vara giltiga och tillförlitliga (ibid.). Begreppen vali-
ditet och reliabilitet används iställer för giltiga och 
tillförlitliga inom vetenskapen (ibid.). Ett argument 
har validitet om det är relevant med ämnet och relia-
bilitet är om uppgifterna som anges är riktiga (ibid.).

Min undersökning anser jag har validitet då mitt 
urval, Årets Matbluff, har en koppling till mina frå-
geställningar. Undersökningen har viss reliabilitet då 
den semiotiska bildanalysen var vad jag själv såg och 
analyserade utifrån vad jag uppfattade uppgifterna 
som.

3.3 Validitet &
Reliabilitet

Jag har undersökt de produkter och varumärken 
som har fått mest uppmärksamhet för deras gre-

I metoden har det uppkommit problem då tävlingen 
Årets Matbluff bara har fyra vinnare, ett för varje år 
från 2015 då den startade, vilket betyder att jag inte 
har fått tillräckligt med data för att få ett genomför-
ligt resultat. Då tävlingen handlar om fuskprodukter 
(se Bakgrund) betyder det att alla varumärken som 
har vunnit inte nödvändigtvis har använt sig av 
greenwashing. 

3.4 Urval

3.5 Metodproblem

enwashing. Det har jag fått fram genom att kolla på 
vinnarna av Årets Matbluff, mellan 2015 – 2018, på 
hemsidan Äkta Vara (Äkta Vara).

De produkter som har undersökts:
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I den visuella researchen fanns det problem i insam-
lingen av data då jag använde mig av Googles bilds-
ökning och försökte få fram produkter, helst svenska, 
där varumärken använder sig av greenwashing. Resul-
tatet visade mest bilder på ordet greenwashing och 
bilder relaterade till färgen grön. Vid en sökning på 
gröntvättning visade liknande resultat. Produkterna 
som jag valde är för det mesta inte svenska och resul-
tatet blev inte lika bred som jag hade velat. På min 
analys kunde jag inte heller svara på sista frågan (Vad 
är kopplingen mellan bilden, formen, eller objektet 
med den medföljande texten (om den finns)?) då 
bilderna inte hade någon medföljande text.
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(Valio Kefir, Årets Matbluff 2015)

4.1 Valio Kefir
(Årets Matbluff, 2015)

Resultat & Analys

Äkta Varas motivering: Företaget har sålt laktosfri 
kefir dyrt till laktosintoleranta, samtidigt som man i 
hemlighet sålt exakt samma laktosfria kefir billigt i det 
vanliga sortimentet. Vad som inte framgick på förpack-
ningen var dock att innehållet i de båda produkterna 
var identiskt. På förpackningen hade man dolt detta, 
bland annat genom att utelämna ”laktasenzym” i ingre-
diensförteckningen och samt laktoshalten. Prisskillnaden 

på fem kronor stack i ögonen på många laktosintoleran-
ta. Bluffen avslöjades efter att magasinet Hunger skickat 
in dem på labbtest. De aktuella produkterna är: Valio 
Kefir och Valio Eila Kefir. (Äkta Vara, 2016)

Denotativ
Båda förpackningarna ser nästan identiska ut. Båda 
förpackningarna har ett mönster på överdelen men 
den ena har en blå bakgrund istället för vit. Mönstret 
fortsätter runt på båda förpackningarna. Loggan Va-
lio är mindre på första och har även en liten ruta där 
det står Eila Laktosfri som den andra inte har. På den 
andra förpackningen är ordet Naturell i en färgad 
ruta vilket den första inte har samt är texten lite stör-
re på första. Ordet Kefir sitter lite längre ner på första 
förpackningen på grund av rutan med Eila Laktosfri 
och den andra förpackningen är Kefir närmare ordet 
Valio. På nedre delen av båda förpackningarna är en 
bild på en skål som är identiska på båda. 

Konnotativ
Förpackningarna visualiserar innehållet på samma 
sätt och det är genom bilden på nedre delen av fram-
sidan. Detta visar också hur produkten ska förtäras 
och det är genom att äta det med en sked ur en skål. 



16

Det som urskiljer förpackningarna från varandra är 
minimalt vilket går att se på övre delen av framsidan 
samt hur ordet Naturell är satt och typsnittsstor-
leken på den. Båda har en genomgående blå och 
vit färgskala som inte sticker ut eller krockar med 
varandra.  

Analys
Eftersom vi uppfattar färg före bilder har förpack-
ningen en väldigt vag färgskala och skulle nästan 
försvinna på butikshyllan (Klimchuk, 2012, s.83). 
Färgerna anser jag passar bra med produkten och det 
färgval varumärket har på deras förpackning asso-
cierar bra med själva produkten. Färger förknippar 
vi med vissa känslor och därför kan denna färg ge 
ett annat meddelande än min association med kefir 
(ibid.).

Från Äkta Varas motivering är den enda skillnaden 
på själva produkten priset, den som marknadsförs 
som laktosfri säljs dyrare än den som inte gör det 
(Äkta Vara, 2016). Det här kan anses som att vara 
oetiskt då det är samma produkt men säljs dyrare 
till laktosintoleranta. Valios svar på frågan var att de 
följer lagen och att det inte finns något krav på att 

ange att en produkt är laktosfri om det inte medför 
några hälsorisker (Nilsson, 2015). Det här är ett 
liknande fall som med Nestlé och deras mjölkpulver 
(se Etik under Teori). Precis som med Nestlé väljer 
Valio att gömma sig bakom lagen och inte ta något 
etiskt ansvar. I detta fall, i jämförelse med Nestlé, 
är varumärket direkt ansvariga för att sätta priset på 
deras produkter. 
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4.2 Eriks Bearnaise
Tryffel
(Årets Matbluff, 2016)

(Eriks Bearnaise Tryffel, Årets Matbluff 2016)

Äkta Varas motivering: Nog för att tryffel är drygt, 
men mer än ett hundradels gram borde man kunna 
förvänta sig i en sås smaksatt med denna delikatess. 
De 0,005 procent som såsen innehåller borde närmast 
beskrivas som en gisslan, för att kunna säga att det är 
’äkta tryffel’ i, samtidigt som det mesta av smaken kom-
mer från ett syntetiskt aromämne. En normalstor tryffel 
(50 gram) räcker med detta recept till ett helt ton sås. 
Att stjärnkocken Erik Lallerstedt kallar såsen för ’min 

finaste’ och pryder dess förpackning med namn och bild, 
minskar inte direkt konsumentens förväntan. ’Bearnai-
sen’ är dessutom gjord utan smör. (Äkta Vara, 2017)

Denotativ
Runt hela förpackningen är det en senapsgul bak-
grund. All text är i svart. På locket står det ERIKS 
MIN FINASTE BEARNAISE TRYFFEL – “Korta 
recept och långa middagar – aldrig tvärtom” – AV 
STJÄRNKOCKEN ERIK LALLERSTEDT. Nedre 
delen av locket har en svart illustration på en person 
och bredvid på vänster sida kan man se tre cirklar 
med vardera illustrationer inuti.  På framsidan av för-
packningen står det ERIKS BEARNAISE TRYFFEL. 
På vänster sida av framsidan ser man ett rött avlångt 
parallellogram. 

Konnotativ
Ordet Bearnaise är satt i en större teckengrad än res-
ten av copyn, vilket förtydligar att det är produkten. 
Förpackningen har en senapsgul bakgrund som inte 
ger en kontrast till innehållet som är i en ljusgul färg. 
Illustrationerna i samband med antikvan som är satt 
på texten ger produkten en mer lyxig känsla. Själva 
förpackningen är i plast vilket inte känns så hållbart.
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Analys
Denna förpackning har sitt fokus i typografin som 
är det primära medlet att förmedla produkten på 
(Klimchuk, 2012, s. 65). Typsnittet är satt i en 
antikva som i samband med den senapsgula bak-
grunden ger en mer lyxig bild på produkten. Även 
att produkten innehåller tryffel ger den ett intryck 
på att den ska vara mer lyxig. Men enligt Äkta Varas 
motivering innehåller bearnaisesåsen bara 0,005 
procent tryffel och är även gjord utan smör (Äkta 
Vara, 2017). Detta kan anses vara oetiskt då det står 
Tryffel under ordet Bearnaise fast i någon teckengrad 
mindre, vilket gör det till det näst största som syns 
på förpackningen. Tillverkaren Kavli har svarat med 
att de inte tycker att det vilseleder konsumenter och 
även att det inte går att massproducera tryffelsås med 
riktig tryffel i (Nilsson, 2017). Uttalandet motsägs 
då själva produkten marknadsförs som bearnaise med 
tryffel. I deras pressmeddelande vid lanseringen skröt 
de om att produkten var “gjord på äkta tryffel” även 
fast smaken kommer från 2,4-Ditiapentan, vilket är 
ett kemiskt framställt ämne (ibid.). 

Äkta Varas motivering: Tillverkarens namn till trots 
kommer köttet i denna skav varken från vilda djur 
eller från polartrakterna. Istället kommer råvaran från 
farmade kronhjortar som fötts upp på Nya Zeeland, 
vilket framgår av ingrediensförteckningen. Trots detta 
berättar förpackningen snarare om vilda djur och den 
svenska vildmarken. Lapplands natur verkar av allt att 

4.3 Polaricas
Kronhjortskav
(Årets Matbluff, 2017)

(Polaricas Kronhjortskav, Årets Matbluff 2017)
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döma ha fått stå motiv för bilden som pryder den. På 
baksidan står dessutom stort: ”Mat från vildmarken”. 
(Äkta Vara, 2018)

Denotativ
Texten på framsidan ligger lite åt vänster och där står 
det Polarica WILD FOOD KRONHJORTSKAV – 
Tunnskuret, magert med fin viltsmak. Bakgrunden 
är en bild på ett par stenar och i mitten av dem kan 
man se något som ser ut som purpurtimjan. På högra 
sidan av förpackningen kan man se en tallrik med 
pasta, broccoli, och antagligen själva produkten. I 
nedre hörnet av tallriken står det Serveringsförslag 
och precis under kan man se nyckelhåls-ikonen samt 
texten 240g DJUPFRYST. 

Konnotativ
Bilden i bakgrunden på förpackningen visar på att 
produkten har en koppling till vildmarken vilket 
förstärks med copyn Tunnskuret, magert med fin 
viltsmak. Färgskalan är dov och ger detaljerna, som 
växten i mitten, mer plats och fångar ögat. Produk-
tens namn är satt i vitt framför en färgad bakgrund 
vilket inte är optimalt men kontrasten är stark nog 
att det går att läsa. 

Analys
Hela PDP:n (framsidan) har en bild som bakgrund 
och blir den primära kommunikations elementet 
för produkten (Klimchuk, 2012, s.64). Att ha en 
heltäckande bild som bakgrund kan också fånga kon-
sumentens uppmärksamhet då den sticker ut vilket 
är viktigt i en konkurrenskraftig marknad (ibid.). 
Bilden har inga komplexa element utan är enkel nog 
för att åskådaren snabbt ser vad det är för något och 
den kommunicera även produkten och kopplar den 
med vildmark. 

I Äkta Varas motivering står det att köttet i pro-
dukten kommer från farmade kronhjortar från Nya 
Zeeland även fast det framstår på förpackningen att 
köttet kommer från vilda djur eller från polartrakten 
(Äkta Vara, 2018). På förpackningens framsida under 
ordet Kronhjortskav står det Tunnskuret, magert 
med fin viltsmak och detta kan verka vilseledande då 
det sistnämnda ordet kan misstolkas som att det är 
kött från vilda djur men på baksidan av förpackning-
en (se bilaga 8.5) står det att köttet är från farmade 
kronhjortar. Polarica har påpekat att hjortarna som 
hamnar i produkten föds upp i stora hägn och anses 
då leva som vilda (Nilsson, 2018). Detta påstående 
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stämmer inte överens med branschorganisationen 
Deer Industry New Zealands hemsida (ibid.). Hur 
det verkligen ser ut på de farmar som Polarica använ-
der sig av är oklart (ibid.). Precis som med Nestlé (se 
Etik) kan denna diskussion anses vara oetiskt då det 
inte är riktigt klart hur Polaricas farmar ser ut och 
argumenten kan anses vara ensidiga eller felaktiga.

Äkta Varas motivering: Vinnare av antipriset Årets 
matbluff blev bordsmargarinet Lätta. 

4.4 Lätta
(Årets Matbluff, 2018)

(Lätta, Årets Matbluff 2018)

– Lätta är ett väldigt känt varumärke, som många har 
en relation till. Därför tror jag att det sticker desto mer 
i ögonen på folk att de bluffar på det här sättet, säger 
Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.
     På förpackningen lyfter tillverkaren på flera ställ-
en fram rapsolja, i både text och bild. I själva verket 
innehåller den dock mer palmolja än raps, vilket endast 
framgår med liten text i ingrediensförteckningen på 
produktens baksida.
     – Det är uppenbart att tillverkaren vet att konsu-
menter av olika skäl inte vill köpa palmolja. Därför 
undviker man in i det längsta att nämna detta, säger 
Björn Bernhardson. (Äkta Vara, 2019)

Denotativ
På förpackningens lock står det stort på mitten 
LÄTTA och under kan man se en bild eller illustra-
tion på en rapsblomma samt ORIGINAL – GJORD 
MED SVENSK RAPS OCH SMAKRIK KÄRN-
MJÖLK. På förpackningens övre vänstra hörn samt 
nedre högra hörn ser man gula och orangea färgfält. 
Bakgrunden är vit. På sidorna av förpackningen ser 
man samma text som på locket samt ett gult färgfält 
på nedre högra hörnet. 
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lar ett budskap och innehållet något annat. Eftersom 
varumärket vet om att konsumenter inte vill ha 
palmolja försöker de bara lyfta fram det positiva på 
förpackningen (ibid.). 

Konnotativ
Förpackningen förmedlar starkt att den innehåller 
raps med färgerna och bilden på en rapsblomma. 
Ordet Original är överstruket med en gul färg vilket 
ögat fångar upp snabbt. Färgerna gör förpackningen 
behaglig att kolla på och passar bra med varumärkets 
namn Lätta.

Analys
På förpackningen står det Gjord med svensk raps 
och smakrik kärnmjölk och det finns även en 
rapsblomma på flera ställen. Enligt Äkta Varas 
motivering innehåller smöret mer palmolja än raps, 
vilket förpackningen inte förmedlar förutom på 
baksidan med liten text i ingrediensförteckningen 
(Äkta Vara, 2019) (Se bilaga 8.7). Detta kan anses 
som greenwashing då palmolja främst produceras i 
Sydostasien (Sundquist, 2019). Påståendet att Lätta 
är gjord med svensk raps och kärnmjölk blir inte bara 
vilseledande och oetiskt utan får det att låta som att 
produkten är enbart gjord på dem ingredienserna. 
Tillverkaren av Lätta, Upfield, kommenterar att 
den palmolja som används i produkten är spårbar 
och certifierad enligt RSPO (Nilsson, 2019). Dock 
kommenterar de inte om hur förpackningen förmed-
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4.5.1 Urval

4.5 Visuell Research

(Jämförelse mellan tre produkter; Ajax, McDonalds, och 
Bonux)

(Två förpackningar på McDonalds produkter; Filet-O-
Fish och Fish McBites)

(Bregott Normalsaltat)
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(Fem produkter; Bic, Huggies, Ariel, Bio True, Coca 
Cola Life, och Vim)

(Danone Activia)
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4.5.2 Analys
Vad framställer urvalet?
Urvalet framställer bilder på produkter och varumär-
ken. 

Bild ett – Jämförelse mellan tre produkter; Ajax, 
McDonalds, & Bonux

Bild två – Två förpackningar på McDonalds produk-
ter; Filet-O-Fish & Fish McBites

Bild tre – Bild på Bregott Normalsaltat

Bild fyra – Fem produkter; Bic, Huggies, Ariel, Bio 
True, Coca Cola Life, & Vim

Bild fem – Bild på Danone Activia

Vilka är målgruppen?
Målgruppen kan anses vara konsumenter mellan 18-
40+. Undantaget är McDonalds där de själva säger 
att deras produkter är för alla (McDonalds, 2019). 

Hur ser folk på det?
Majoriteten av urvalet har produkterna färgen grön 

och även på första bilden går det att se hur företag 
ändrar sina produkter och varumärke för att fram-
ställas som gröna. Eftersom vi associerar färger med 
vissa känslor och tankar kan färgen grön ge associ-
ationen att varumärket är hållbart eller ekologiskt 
(Klimchuk, 2012, s. 83). Andra bilden visar på två av 
McDonalds produkter. Här används färgen blå i sam-
band med deras produkter som innehåller fisk på ett 
eller annat sätt. Precis som i första bilden associerar 
vi färgen på ett visst sätt. I detta fall, i samband med 
själva produkten, går färgen att förknippa sig med 
hav och vatten. Bild tre, fyra och fem har produkter 
som är i grönt och även här går det att se varumärke-
na försöker förmedla hållbarhet med färgen. 

Hur är dessa kopplade till en större kulturell kontext?
Kopplingen till en större kontext ligger i färgvalet på 
de olika varumärkena. Som nämnts tidigare är färg 
något vi starkt associerar med olika känslor och valet 
kan också skicka vissa budskap (ibid.). 

Vad är kopplingen mellan bilden, formen, eller ob-
jektet med den medföljande texten (om den finns)?
Bilderna i sig har inga medföljande texter. 
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För att besvara den första frågeställningen, Hur an-
vänder sig ett urval varumärken av greenwashing i sin 
förpackningsdesign?, gjordes en semiotisk bildanalys 
på de fyra vinnarna av Årets Matbluff mellan 2015 
– 2018. Slutsatsen är att mitt urval inte nödvändigt-
vis använde sig utav greenwashing, utan handlade 
mer om etik och om ett varumärke kan påstå att en 
produkt innehåller något och visar det på förpack-
ningen men innehållet visar något annat. Här pekar 
slutsatsen mot att företagen hade vetskap om hur 
produkterna och förpackningarna framställs som och 
använde sig utav kryphål i lagen eller erkände inte 
faktumet att förpackningarna är vilseledande.

Den andra frågeställningen, Hur kommuniceras håll-
barhet visuellt?, besvarades också genom den semiotis-
ka bildanalysen och den visuella researchen. 

Efter min denotativa och konnotativa analys kunde 
jag se att de olika varumärken använde sig utav bild 
och text för att på något sätt förmedla hållbarhet. 
Ord som Naturell, gjord med svensk raps, och bilder 

Slutsats

5.1 

5.2

på naturen och rapsblommor är några exempel på 
hur företagen försöker få deras produkter att verka 
mer hållbara. 

En tydlig slutsats från den visuella researchen är att  
de flesta produkterna använder sig av färgen grön 
för att kommunicera hållbarhet. Varumärken har 
även ändrat sina färger som till exempel McDonalds 
ikoniska gula M framför en röd bakgrund ändrades 
till en grön bakgrund. Det går också att se att andra 
företag har ändrat färgerna på deras produkter för att 
verka mer hållbar. 
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I denna rapport undersöktes hur greenwashing an-
vänds hos varumärken och frågan är om det är etiskt 
att visa konsumenter en förpackning som förmedlar 
hållbarhet men i verkliga fallet bidrar till en icke 
hållbar utveckling. Här har det varit intressant att se 
hur företagen tar ett etiskt ansvar och hur vilseledan-
de deras produkter verkligen är. De flesta gömde sig 
bakom lagen medan andra inte alls erkände proble-
met med förpackningarna. 

Har företag ett ansvar att visa konsumenterna vad 
som verkligen är i innehållet på deras förpackningar? 
I fallet om Valios Kefir fanns det ingen lag på att 
varumärket behövde skriva att produkten var lakto-
sfri då det inte medför några hälsorisker. I Lättas fall 
om att marknadsföra och visa på förpackningen att 
produkten är gjord på raps och mjölk, men i verkliga 
fallet är den största ingrediensen, efter vatten, palm-
olja (Nilsson, 2018) är inte bara oetiskt men också 
vilseledande för konsumenter. 

Resultatet från denna rapport har visat att företag 
oftast försöker få deras produkter att se bättre ut än 
vad den verkligen är för att de själva är medvetna om 

Slutdiskussion

6.1
att det inte skulle säljas om produkterna marknads-
förs eller visades mer ärligt till konsumenter. 

Det metodval som jag valde gav mig mycket infor-
mation kring de olika förpackningarna och per-
sonligen har jag blivit mer kunnig och tror att jag 
kommer bli mer vaksam när jag går och handlar. 
Informationen som jag fick ut kändes relevant men 
det var för det mesta från Äkta Varas motiveringar 
som visade på hur produkterna försökte vilseleda 
konsumenter med förpackningsdesignen. 

Förbättringar på metoden skulle kunna vara att leta 
upp de verkliga förpackningarna och göra en semi-
otisk bildanalys utifrån de istället för bilderna som 
fanns på Äkta Varas hemsida. Även på den visuella 
researchen hade det möjligtvis visat bättre resultat om 
insamlingen av datan skedde inne på en butik istället 
för en bildsökning på Google.

Sammanfattningsvis hoppas jag att företag i framti-
den tar det etiska ansvaret att vara ärliga mot konsu-
menter och att företagen som har anklagats för att ha 
vilselett ändrar på deras förpackningar. 
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Konnotativ – tolkning av vad man ser
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Konnotativ
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Bild
Form
Typografi
Designelement
Innehåll

Valio Kefir
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https://www.aktavara.org/upl/images/556352.png 
(hämtad 2019-03-02)

Bilagor

8.1 Bilaga 1 8.2 Bilaga 2

8.3 Bilaga 3

8.4 Bilaga 4
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8.5 Bilaga 5

8.6 Bilaga 6 8.8 Bilaga 8

8.7 Bilaga 7
Polaricas Kronhjortskav (baksida)
https://www.aktavara.org/upl/images/555409.jpg 
(hämtad 2019-03-02)

Lätta
https://www.aktavara.org/upl/images/599510.png 
(hämtad 2019-03-02)

Jämförelse mellan tre produkter; Ajax, McDo-
nalds, & Bonux
https://aneventfullblog.files.wordpress.com/2015/03/
greenwash.png?w=640
(hämtad 2019-03-02)

Lätta (fram- och baksida)
https://www.aktavara.org/upl/images/599756.jpg 
(hämtad 2019-03-02)
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8.9 Bilaga 9 8.12 Bilaga 12

8.10 Bilaga 10

8.11 Bilaga 11

Två förpackningar på McDonalds produkter; 
Filet-O-Fish & Fish McBites
https://i2.wp.com/thegreenwashingblog.com/
wp-content/uploads/2013/02/mcdonalds-mcbi-
te-fastfood.jpg?fit=900%2C599
(hämtad 2019-03-02)

Danone Activia
http://4.bp.blogspot.com/-CZYlqRI7hYE/TtatnX-
x0M7I/AAAAAAAAAEs/lt6Ouo28Jm0/s1600/Ger-
man+Activia+container.jpg 
(hämtad 2019-03-02)

Bregott Normalsaltat
https://kurera.r.worldssl.net/wp-content/uplo-
ads/2016/04/bregott_460.jpg
(hämtad 2019-03-02)

Fem produkter; Bic, Huggies, Ariel, Bio True, 
Coca Cola Life, & Vim
http://www.diamondsandspikes.com/wp-content/up-
loads/2018/09/greenwashing-product-packaging.jpg 
(hämtad 2019-03-02)








