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Syftet med studien är att undersöka hur butiker använder sig av visuell 
kommunikation vid försäljning av rosor. Syftet är också att undersöka hur 
medvetna konsumenter är om etiska märkningar på rosor. Sex butiker i 
Sundsvall har undersökts med hjälp av en kvalitativ fotodokumentation och 
en semiotisk analys för att utröna den visuella kommunikationen. Även en 
kvantitativ enkätundersökning har genomförts för att utröna  
konsumenternas uppfattning om den visuella kommunikationen i butik, 
samt för att undersöka medvetenheten om etiska märkningar på rosor.  
Resultatet av båda metoderna visar enhetligt att informationen i butik är 
för låg. Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen är inte  
medvetna om att etiska märkningar på rosor existerar. 
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I Sverige konsumerar vi cirka 100 miljoner rosor per år (Sundh, 2016, 
14 maj). Endast under den 14 februari, på alla hjärtans dag, konsumerar 
svenskarna ca 4,5 miljoner rosor (Blomsterbranschens Riksorganisation, 
2015, 3 februari). Majoriteten av rosorna, 80 procent, odlas i Östafrika 
(Sundh, 2016, 14 maj). Vidare är Kenya det land med störst och mest 
lukrativ export av snittblommor (Lowthers, 2018). År 2000 var blomster-
industrin en av Kenyas viktigaste ekonomiska sektorer och har sedan dess 
fortsatt att växa med en årlig hastighet på cirka 200 hektar, vilket är en av 
de snabbaste expansionerna i världen (ibid). Idag är trädgårds- och  
blomsterindustrin den näst största näringen och skapar mellan 50 000 och 
100 000 direkta arbetstillfällen (Fair Trade Center, 2011). Expansionen 
av industrin med snittblommor har därför en stor ekonomisk betydelse för 
låglöneländer som Afrika, där den bidrar till ökad sysselsättning och handel 
med omvärlden (ibid).

Trots den blomstrande expansionen av industrin i Kenya rapporterar f lera 
organisationer om missgynnsamma arbetsförhållanden (War on Want, 
2007; Fair Trade Center, 2011; Kenya Human Rights Commission, 2012). 
Organisationen Fair Trade Center, som verkar för rättvis handel med låg-
löneländer, rapporterar att arbetarna på växthusen ofta är kvinnor som har 
f lytt från fattigdomen på landsbygden (Fair Trade Center, 2011). Vidare, 
skriver de i sin rapport, är kontrakten korta, sällan längre än 6 månader 
och att lönen inte täcker grundläggande omkostnader (ibid). 

Även arbetarnas hälsa påverkas negativt då de ständigt utsätts för giftiga 
kemikalier eftersom blomproduktionen är en kemikalieintensiv process 
(Fair Trade Center, 2011). Fair Trade Center (ibid) rapporterar att vanligt 
förekommande förgiftningssymptom bland annat är andningsproblem, 
kronisk astma och hudskador. Det är heller inte ovanligt med missfall 
eller spädbarn som föds med missbildningar (ibid). Det rapporteras också 
att rätten till att organisera sig fackligt ofta nekas, vilket leder till att de 
anställda har svårt att påverka sin situation (ibid). Kenya Human Rights 
Commission (2012) rapporterar också om en könsdiskriminering, där 
kvinnorna oftast arbetar f ler antal timmar per dag (12.9 timmar) än män 
(8.9 timmar). Trots det, tjänar kvinnorna mindre då de inte får betalt för 
övertid (ibid). Vidare uppger Kenya Human Rights Commission att  
arbetsdagarna inom blomsterindustrin ligger långt över det nationella  
genomsnittet med arbetsdagar på 16 timmar under högsäsong (ibid).

Blomsterindustrin pekas också ut genom att ha en negativ inverkan på 
miljön (Holt & Watson, 2008). Holt et al. (ibid) menar att exportindustrin 
av snittblommor ofta förknippas med den negativa inverkan transporterna 
av blommorna har, ur en global miljöhänsyn. Författarna menar dock att 
skadorna på lokala ekosystem är ett minst lika stort problem (ibid). Odling 
av blommor kräver mycket vatten, vilket i torra länder som Kenya kommer 
på bekostnad av småskaliga bönders kapacitet att odla andra grödor  
(War on Want, 2007).

1 . 1  P R O B L E M F O R M U L E R I N G
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Trots de tidigare nämnda problemen är efterfrågan på etiskt märkta 
snittblommor svag enligt organisationen Fair Trade Center (2011). Cliath 
(2007) menar att då produkter ses som enda bärare av värde, deltar konsu-
menter i stödjandet av processer som de annars skulle känna sig obekväma 
med att stödja, om de visste vad de var. Konsumenter ser vanligtvis bara 
den skimrande slutprodukten, dess pris och dess tillhörande status som kan 
uppfylla efterfrågan och behov (ibid). De ser inte den långa kedja av pro-
cesser som produkten genomgår innan den är i butik. Cliath (ibid) menar 
att konsumenter sällan granskar produktinformation i detalj, utan istället 
skannar hyllan slumpmässigt och skapar sig därefter ett helhetsintryck. 
Etiketter och dess kommunikation är därmed avgörande i processen för att 
konsumenter snabbt ska hitta lämpliga och tillräckligt bra produkter (ibid).

Tidigare forskning kring rosplantager berör främst ekonomiska aspekter 
och marknadsandelar (Holt & Watson, 2008. Dolan, 2007). Det finns även 
artiklar och rapporter som berör arbetarnas hälsa, vilket har tagits upp i 
problemformuleringen (Lowthers, 2018. War on Want, 2007). Emellertid 
saknas kunskap om visuell kommunikation och dess påverkan på konsu-
menters köpbetende kopplat till rosor. Detta är viktigt att söka kunskap om 
då efterfrågan på etiskt märkta snittblommor är svag enligt organisationen 
Fair Trade Center (2011). 

Fram till 2018 fanns det endast två märkningar på den svenska markna-
den som gällde etiskt märkta snittblommor och som riktade sig direkt till 
konsumenter (Råd & Rön, 2011). Dessa omfattade miljö- och sociala frågor 
och märkningarna i fråga var Fairtrade (2016) och Fair Flowers Fair Plants 
(FPP) (2018). FPP-märkningen meddelar däremot på sin hemsida att märk-
ningen inte längre är aktiv (Fair Flowers Fair Plants, 2018).  
FPP-märkningen lades ner 2017, då de meddelade att det var för svårt att 
skapa en tillräckligt stor marknad för certifieringen. På grund av för låg ef-
terfrågan anslöt inte tillräckligt många odlare och blomsterhandlare (ibid).

Det är viktigt att undersöka problemet utomvetenskapligt då vi i Sverige är 
digra konsumenter till importerade rosor (Sundh, 2016, 14 maj). Vidare, 
att undersöka problemet ur ett inomvetenskapligt perspektiv är intressant 
för att söka svar på varför de etiska märkningarna inte har tillräckligt stort 
intresse från konsumenter (Fair Flowers Fair Plants, 2018). Detta genom 
att koppla undersökningen till den visuella kommunikationen om rosor 
i butik. Uppsatsen tar i ansats att undersöka hur den visuella kommunika-
tionen ser ut och om den är tillräcklig för att konsumenten ska kunna ta ett 
ansvarsfullt beslut om vilka rosor denne ska konsumera. En ansats att under-
söka om konsumenter är medvetna om etiska märkningar på rosor kommer 
också att göras. Uppsatsen kommer att beröra flera av FN:s 17 hållbarhetsmål 
men kommer att fokusera främst på mål nummer 8: anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt (UNDP, 2015).

P R O B L E M F O R M U L E R I N G  1 . 1
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Syftet är att söka svar på hur butiker använder sig av visuell kommunikation 
vid försäljningen av rosor. 

1 . 2  S Y F T E
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• Vad kommuniceras visuellt till konsumenter i butiker som säljer 
rosor? 

• Hur medvetna är konsumenter om etiska märkningar på rosor?

F R Å G E S T Ä L L N I N G A R  1 . 3



I Fairtrades kommunikationsguide (2016) framgår att butikerna själva 
ansvarar för kommunikationen kring Fairtrade-märkta produkter. I guiden 
återfinns verktyg och förslag på budskap och hur de kan kommuniceras 
och användas i butik. Riktlinjer kring hur Fairtrade-märket får användas i 
butikernas egenproducerade material finns också. Fairtrade tillhandahåller 
även färdiga pluggannonser och banners som företag kan ladda ner, dessa 
är däremot en övergripande information om Fairtrade och inte utformad 
för att kommunicera någon specifik produkt (ibid). Då återförsäljare själva 
ansvarar för att en korrekt och tilltalande kommunikation förs i butik 
är marknadsföring och information viktiga komponenter för att påverka 
konsumentbeslutet. Majoriteten av de köpbeslut en kund gör, genomförs 
nämligen inte förrän konsumenten är på plats i butiken  
(Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, Li & Krisjanous, 2011). 

1 . 4  B A K G R U N D
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T E O R I  2 .

Studien syftar till att tolka den visuella kommunikationen om rosor, därför är 
det av vikt att undersöka tidigare forskning om visuell kommunikation.

Bergström (2016) förklarar begreppet visuell kommunikation som ett 
samlande begrepp för olika discipliner, vilket används för att skapa föränd-
ring. Maneesh, Wilmot och Berthouzoz (2011) förklarar begreppet visuell 
kommunikation som grundläggande för processen att utforska koncept och 
sprida information. Bergström (2016) menar att det råder olika uppfatt-
ningar om visuell kommunikation och dess resultat samt effekt. Vidare 
menar författaren att visuell kommunikation innehåller ett övergripande 
arbete för en sändare att med hjälp av en budbärare nå fram till en  
mottagare, i ett upplägg där bild, text, form, film och färg är avgörande 
(ibid). Bergström (ibid) bryter ner begreppet visuell kommunikation i tre 
perspektiv; intentionsperspektiv, närperspektiv och receptionsperspektiv. 
Samtliga av dessa tre perspektiv är involverade och sammanf lätade i arbetet 
med och bearbetningen av kommunikationsprocessen (ibid).

Intentionsperspektivet är det perspektiv sändaren arbetar utifrån, där 
analys, mål och budskap är viktiga punkter enligt Bergström (2016).  
I närperspektivet verkar budbäraren som engageras, detta omfattar främst 
det visuella men även samspelet med det verbala (ibid). Den valda motta-
garen agerar däremot från sitt egna receptionsperspektiv, vilket omfattar 
perception, tolkning och upplevelse. Detta relaterar sedan tillbaka till 
sändaren (ibid). 

VISUELL KOMMUNIKATION 2.1 
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Mottagaren uppfattar visuell kommunikation kopplat till sina egna tolkningar 
och upplevelser. Därför bör en undersökning om tidigare forskning om  
perceptionsteori utföras.

Genom förstå hur hjärnan mottar information, bearbetar det, applicerar 
mening till det och använder det, bidrar perceptionsteorin att utveckla och 
förbättra visuell kommunikation (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 
2011). Det perceptuella förhållningssättet belyser det primära i de känslor 
som uppstår hos mottagaren vid behandling och bearbetning av all  
kommunikation (ibid). Författarna menar att förhållningssättet inriktar sig 
särskilt på visuell kommunikation som en jämförande perceptuell process, 
beroende av grundläggande känslomässiga responssystem (ibid). Neurolo-
giskt, utan att vi medvetet förstår det, förekommer känslomässig inlärning 
som fungerar som ramar för attityder, tänkande och beteende (ibid).

Enligt Lindgren och Nordström (2009) sker människans perception av 
världen direkt. Perceptionen är därmed inte beroende av någon intellektuell 
process, enligt författarna. Vidare menar de att synen och de andra sinnena 
ger oss direkt tillgång till information om världen (ibid). Författarna fram-
håller även farhågor då de menar att den synliga världen och informatio-
nen om densamma tycks smälta samman och utgör en alltmer oklar gräns 
mellan perception, information och maktutövning (ibid). De lyfter proble-
met med individers förhållande till verkligheten, eller till det “naturliga”, 
enligt medier. Att riktningen i dagens moderna samhälle är att medieringen 
träder i verklighetens ställe (ibid).

Visuella medier med sina ofta återkommande handlingsmönster och  
tematiska utveckling är nämligen speciellt lämpade för känslomässiga  
uppfattningar (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2011). Författarna 
(ibid) kopplar fenomenet till den nazistpropaganda som pågick i Tyskland 
innan andra världskriget, vilket inte startade med kontroll över det sagda 
ordet, utan med arkitektur, konst och film. Detta fångade människor emo-
tionellt och avsiktligt kringgick motivet till det annalkande kriget (ibid).

Avslutningsvis menar författarna att den neurologiska forskningen som 
kartlägger sinnet således kan ses som ett ovärderligt tillskott för ny forsk-
ning inom visuella studier (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2011). 
Det genom att på så sätt förstå de sociala konsekvenserna av vad det betyder 
att ”se” och att ”titta” i en visuellt dominerad kultur (ibid).

2 .  T E O R I
2.2 PERCEPTIONSTEORI 
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T E O R I  2 .
MARKNADSFÖRING I  BUTIK 2.3

För att få en djupare förståelse om vikten av marknadsföring i butik och hur 
konsumenter blir påverkade av detta g jordes en undersökning av tidigare  
forskning på området.

Majoriteten av de köpbeslut en kund gör, genomförs inte förrän konsumen-
ten är på plats i butiken (Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, Li & Krisjanous, 2011). 
Därför är det användbart för återförsäljare att förstå faktorer som påverkar 
beslut i butiken för att på så sätt ha inverkan på konsumenternas köpbeslut 
(ibid). De mest omtalade faktorerna inkluderar prisnedsättningar, butiks-
reklam, produktdisplayer, butiksmiljöer och butikslayout (ibid). Fam et al. 
(ibid), konstaterar att tillfredsställelse som framkallas av butiksmiljö tycks 
vara en stark orsak till att konsumenten spenderar extra tid i affären och 
spenderar mer pengar än från början avsett. Positionen på hyllan i butik är 
också av vikt, Fam et al. (ibid) deklarerar att företagen vanligtvis överför 
utrymme till varumärken, och den positionen på hyllan är viktigare än  
antalet produkter och hur de ser ut. Återförsäljare använder en större andel 
av budgeten för reklam på marknadsföring i butik, istället för den traditio-
nella marknadsföringen som sker “utanför” butiken, eftersom konsumenter-
na lättare påverkas i butiken (ibid). Genom att stimulera vad kunden ser först 
och lättast, ökar uppmärksamheten markant mot produkten (Nordfält, 2011). 
Placeringen av produkter och dess utrymme i butiken kan också påverka 
konsumenterna (Chandon, Hutchinson, Bradlow, & Young, 2009).

För att produkter ska noteras i butik av konsumenten, måste det finnas något 
som skapar ett intresse (Nordfält, 2011). Evans, Jamal och Foxall (2006) 
menar att konsumenten utsätts för många marknadsaktiviteter i butiken, 
men noterar endast några få av dessa. Det innebär att marknadsaktiviteter 
måste kommunicera till mottagarens sensoriska organ för att märkas (ibid). 
För att skapa uppmärksamhet kan återförsäljare använda olika strategier 
som färg, meddelandets plats i butiken och deltagande (Nordfält, 2011).

Vidare spelar färger en avgörande roll i den visuella kommunikationen, då 
färger bidrar till att framkalla känslor (Hultèn, Broweus & van Dijk, 2011). 
Färger påverkar det centrala nervsystemet och människans hjärnbark, vilket 
innebär att färger kan aktivera och stimulera våra minnen, tankar och 
upplevelser (ibid). Det betyder att rätt färg kan bidra till att definiera en 
logotyp eller en produkt, vilket gör det lättare för konsumenter att iden-
tifiera produkten eller logotypen vid ett senare tillfälle (ibid). Ytterligare 
framgår det att den röda färgen anses generellt ha störst uppmärksamhets-
värde i exempelvis logotyper, annonser och förpackningsdesign (ibid). Den 
röda färgen drar till sig ögats uppmärksamhet snabbast av alla färger (ibid). 
Hulten, Broweus och van Dijk (ibid) menar att även kombinationer av färger 
kan ge vissa associationer. Författarna tar upp färgkombinationerna: röd/gul, 
röd/vit och blå/vit och menar att dessa kombinationer ofta är förknippade 
med billiga produkter (ibid). 
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2 .  T E O R I
2.4 INFORMATION I  BUTIK 

Konsumenter är beroende av den information som finns att tillhandahålla i 
butik vid köp av produkter. Nedan beskrivs forskning inom området  
information i butik och vikten av det.

Det är viktigt att konsumenter blir fullt informerade, för att därefter göra bättre 
och effektivare köpbeslut (D`Souza, Taghian, Lamb & Peretiatko, 2007).  
De menar att återförsäljare kan öka det ekologiska förtroende som konsu-
menter har för affären och produkterna med hjälp av information (ibid). 
Genom att göra detta känner sig konsumenterna mer utbildade och infor-
merade om produkter och deras inverkan på bland annat miljön (ibid).  
De främsta orsakerna till att konsumenter väljer ekologiska alternativ 
beror på tre faktorer; hälsoskäl, smak och etiska motiv när det gäller miljö, 
djurskydd och sociala faktorer (Pellegrini & Farinello, 2009). Förbrukare 
är idag allt mer intresserade av ekologiska alternativ, dock är informationen 
i butik fortfarande bristfällig (ibid). Information om hela processen av 
produktion, transport och kontroll av ekologiska produkter framgår sällan 
(ibid). Förbrukare av ekologiska produkter verkar däremot lita på den 
information som rapporteras på produktetiketterna eller som har mottagits 
direkt på inköpsplatsen (ibid).

Shaw, Shiu, Hassan, Bekin och Hogg (2007) hävdar dock att endast  
miljömärken inte räcker när det gäller att visa konsumenter ett grönare 
sätt att konsumera. De menar att detaljister måste informera konsumenter-
na om etiskt märkta produkter för att göra dem medvetna om mer hållbara 
varor (Rex & Baumann, 2007). En viktig uppgift för marknadsförare som 
arbetar med hållbar konsumtion är att informera konsumenter om mil-
jömässiga fördelar med produkterna (ibid). Cliath (2007) diskuterar det 
faktum att om konsumenter inte får tillräcklig information kan de omedvetet 
delta i stödjandet av företeelser och processer som de annars skulle känna 
sig obekväma med att stödja, om de hade tillgång till tillräckligt mycket 
information. Vanligtvis ser konsumenter bara den skimrande slutproduk-
ten, dess pris och dess tillhörande status som kan uppfylla deras efterfrågan 
och behov (ibid). De ser inte den långa kedja av processer som produkten 
genomgår innan den är i butik (ibid).
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T E O R I  2 .
FOTOGRAFI & SANNING 2.5

Då uppsatsen avser att analysera den visuella kommunikationen av rosor i 
butik, kommer det att göras med hjälp av en fotodokumentation. Därför är  
det av vikt att beskriva sambandet mellan fotodokumentation och sanning.

I över 150 år har fotografer argumenterat över till vilken grad de borde  
manipulera sitt subjekt eller sina bilder och huruvida en sådan manipu-
lation är bra eller dålig (Stanczak, 2007). Idag uppstår exempel på den 
kontroversen dagligen i samband med de digitala fotografierna, där inne-
hållet i en bild enkelt kan manipuleras på alla tänkbara sätt (ibid). Debatten 
omfattar också mer subtila frågor, som bildernas ärlighet och integritet (ibid).

Fotografier som används för dokumentation påstås däremot ha ett särskilt 
förhållande till verkligheten, genom att ge oss en exakt och autentisk syn på 
världen (Wells, 2015). En av de centrala principerna för dokumentär-estetiken 
är att ett fotografi ska vara orört, så att dess sanningshalt, dess äkthet, kan  
bibehållas (ibid). Därmed ses varje försök att strukturera eller ändra något 
på platsen där fotot tas som ett icke sanningsenligt porträtterande av 
verkligheten (ibid). Att fotografera i dokumentärt syfte handlar alltså inte 
om ett konstnärligt självuttryck från fotografens sida, det får inte överskri-
da den autentiska hänvisningen av världen (ibid).

Med hjälp av en semiotisk analys av den visuella kommunikationen tar  
uppsatsen i ansats att undersöka hur butiker kommunicerar visuellt angående 
de rosor som säljs. Därav behandlas tidigare forskning av semiotik nedan.

Enligt Ekström och Larsson (2013) används semiotik för att tolka visuella 
uttryck eller bilder. Författarna (ibid) menar att en bild aldrig endast är en 
illustration eller en avbildning av något. När en bild skapas och tolkas sker 
det i ett sammanhang med ett särskilt perspektiv och en särskild inram-
ning (ibid). Bilden har sällan en fixerad betydelse och särskilda föreställningar 
uppstår vanligen (ibid). Inom semiotik är allt som kan tolkas i en bild tecken 
och alla tecken har betydelse (ibid). Ekström och Larsson (2013) hävdar att 
tecken som analyseras i en bild kan bland annat vara färger, linjer, kropps-
hållning och uttryck. Detta för att studera hur tecken och koder kan fram-
bringa olika föreställningar om något (ibid). Författarna (ibid) beskriver två 
betydelsebärande beståndsdelar; denotation och konnotation. Denotation 
avser att identifiera vad bilden föreställer och konnotation åsyftar att tolka 
bildens innehåll (ibid). 

Semiotiken kan, enligt Rose (2016) ge en exakthet och en möjlighet att 
med ord förklara hur bildstrukturer skapar kulturell mening. Dess termi-
nologi kan däremot vara svår att förstå, då olika betraktare tolkar bilder på 
olika sätt. Metoden har också en svårighet att utröna det affektiva (ibid).

SEMIOTIK 2.6
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”HUR MYCKET  
OFTARE BLIR MAN 
INTE STUCKEN AV 
EN ROS ÄN BRÄND 
AV EN NÄSSLA”

- Selma Lagerlöf, 1897





3 . M E T O D
3.1 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS

För att söka svar på frågeställningen “Vad kommuniceras visuellt till konsumenter i 
butiker som säljer rosor?” användes en fotodokumentation. Därefter genomfördes 
en semiotisk analys för att tyda och tolka den visuella kommunikationen. 

Metoden fotodokumentation valdes då det är en metod som förutsätter att 
fotografier är exakta uppgifter om vad som var framför kameran när bilden 
togs (Rose, 2016). Fotodokumentation behandlar foton som är skapade som 
en del av forskningsprojektet (ibid). Enligt Rose (ibid) är det av vikt att de 
bilder som tas av forskaren inte används som visuella objekt som endast 
illustrerar en del av uppsatsen. Istället ska bilderna användas aktivt i  
processen som en typ av data kombinerad med analyser (ibid). Därav kom-
bineras fotodokumentationen i denna uppsats med en semiotisk analys för 
att utröna den visuella kommunikationen i butiker som säljer rosor. 

Vidare kräver fotodokumentation som metod att forskaren tar genomtänkta 
samt planerade foton med målet att dokumentera och analysera ett speciellt 
visuellt fenomen (Rose, 2016). Nyckeln till en framgångsrik användning 
av fotodokumentation är en noggrann konceptualisering av länken mellan 
forskningsämnet och de fotografier som tas (Suchar, 1997). Suchar (ibid) 
uppnår detta genom att använda det han kallar ett fotograferings script.  
Fotograferings scriptet beror på den ursprungliga forskningsfrågan som 
adresseras. De är listor med delfrågor, genererad av den övergripande 
frågan, och de guidar ett första steg för att ta fotografier relevanta för  
forskningsfrågan (ibid). 

Därav, för att ta bilderna på ett så systematiskt sätt som möjligt användes ett 
fotograferings script vid de bilder som togs till uppsatsen, vilket Suchar (1997) 
menar är nyckeln till en framgångsrik användning av fotodokumentation 
(se bilaga A). Metoden valdes således för att på ett lämpligt sätt gestalta 
butikernas visuella kommunikation om rosor. 

Den semiotiska analysen valdes då semiotiken kan på ett givande, veten-
skapligt sätt beskriva hur betydelse skapas (Ekström & Larsson, 2010). 
Den semiotiska analysen består av två delar, denotation och konnotation. 
Denotation är den objektiva tolkningen av den kommunikation som förs på 
etiketten. Konnotation är de associationer som tecknet skapar hos oss, som 
tillhör samma kultur (ibid).
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MATERIAL & URVAL 3.1 .1

Bilderna som används i fotodokumentationen har tagits i tre av Sundsvalls 
största matvarubutiker; Ica Maxi, Stora Coop och Willys. Bilder har också 
tagits i tre mindre blombutiker belägna i Sundsvall; Kreativ Interf lora,  
Riviera Blommor och Blomsterservice. Detta för att jämföra och söka svar 
på vilka likheter och skillnader som kan utrönas i den visuella kommu-
nikationen om rosor i olika butiker. Urvalet som gjordes var därmed ett 
målstyrt urval. Enligt Bryman (2016) är syftet med målstyrda urval att 
välja ut fall på ett strategiskt sätt så det som valts att undersökas är relevant 
för de frågeställningar som har formulerats. Vidare menar författaren (ibid) 
att som forskare är det viktigt att göra ett urval som kan spegla den  
variation som finns så att respondenterna, eller i det här fallet, butikerna, 
skiljer sig från varandra med avseende på viktiga aspekter. Därför valdes 
tre stora matvarubutiker och tre mindre blombutiker för att undersöka den 
visuella kommunikationen om rosor. 

M E T O D  3 .

GENOMFÖRANDE 3.1 .2

Samtliga bilder till fotodokumentationen togs samma vecka, men inte 
samma dag. Vid fotograferingen i butik låg relevansen på att fokusera på 
den etikett som kommunicerade om rosorna i fråga. I butiker där det inte 
fanns någon etikett togs en bild på rosorna för att analysera visuell kommu-
nikation på annat sätt, i form av exempelvis positionering på hyllan.  
Det var även av vikt att ta samtliga bilder utan att röra någonting eller 
ändra på det ursprungliga utseendet, då fotografier som används som doku-
mentation ska ge en exakt och autentisk syn på världen (Wells, 2015). Då 
bilderna till fotodokumentationen togs, var det relevanta att spegla verklig-
heten, inte att ta exceptionella och vackert komponerade bilder. Det för att 
intresset inte låg i bilderna som ett verktyg för konstnärligt uttryck, utan 
som ett empiriskt underlag till den efterföljande semiotiska analysen.

Vidare, för att skapa en konceptualisering mellan forskningsämnet och de 
fotografier som tagits användes ett fotograferings script (Suchar, 1997). Detta 
för att underlätta vid fotograferandet av den visuella kommunikationen i de 
butiker som undersöktes. Det användes även för att höja objektiviteten samt 
öka reliabiliteten. Följande frågor ställs till varje enskild bild:

• I vilken butik tas bilden?
• Vad säljs i butiken, mer än rosor?
• Säljs Fairtrade rosor?
• Var i butiken är rosorna placerade?

Därefter genomfördes en semiotisk analys på det sex fotona för att beskriva 
och tolka den visuella kommunikationen. Den semiotiska analys som an-
vänds är en kvalitativ metod i form av de semiotiska verktygen denotation 
och konnotation. För att höja objektiviteten och reliabiliteten användes ett 
kodschema i den semiotiska analysen (bilaga B). Slutligen sammanställdes 
resultatet utifrån tolkningen av empirin i en analys.
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3 .  M E T O D
3.1.3 PROBLEM

De problem som uppstod vid undersökningen var främst avsaknaden av 
visuell kommunikation i form av produktetiketter eller skyltar. Det ledde 
till ett problem då frågeställningen som skulle besvaras syftade till att 
utröna och tolka den visuella kommunikationen om rosor. Däremot tolkas 
även avsaknandet av visuell kommunikation i form av etiketter också vara 
ett resultat.

Bilderna till fotodokumentationen och därmed även materialet till den 
semiotiska analysen togs under en specifik vecka, däremot är det möjligt att 
den visuella kommunikationen ser olika ut under olika dagar eller veckor. 
Emellertid togs ett medvetet val att ta bilderna under en “vanlig vecka”, 
alltså inte under en högtid såsom exempelvis alla hjärtans dag. Detta för att 
utröna hur den visuella kommunikationen ser ut i vanliga fall i butik och 
inte under de veckor då den visuella kommunikationen troligtvis fått mer 
eftertanke och utrymme. För att höja reliabiliteten gjordes ett  
fotograferings script som användes under fotodokumentationen (bilaga A) 
samt ett kodschema med frågor som ställdes till materialet vid den  
semiotiska analysen (bilaga B).

3.1.4 VALIDITET & RELIABILITET
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M E T O D  3 .
ENKÄTUNDERSÖKNING 3.2

För att utröna konsumenternas perspektiv på den visuella kommunikatio-
nen om rosor och därmed söka svar på den andra frågeställningen användes 
metoden enkät. Den aktuella frågeställningen lyder: “Hur medvetna är 
konsumenter om etiska märkningar på rosor?”. Enkäten i fråga lades ut på 
internet och metoden användes för att undersöka och skapa en bild av hur 
konsumenter upplever den visuella kommunikationen vid försäljning av 
rosor samt hur medvetna konsumenterna är om etiska märkningar på rosor. 

Inom medie- och kommunikationsforskning används enkätundersökningar 
bland annat för att studera medieanvändning och mediepublik  
(Ekström & Larsson, 2013). Idag är kvantitativa metoder i allmänhet och 
enkätundersökningar i synnerhet vanliga enligt Ekström och Larsson (ibid). 
Författarna diskuterar det faktum att fördelen med metoden är bland annat 
att procentsiffror utstrålar objektivitet och rationalitet (ibid). Kritik riktas 
däremot också till metoden, såsom övermätning och överkvantifiering.  
Sociala företeelser plockas isär i element som passar mätinstrumenten, 
vilket innebär att fenomen tappar sin egentliga innebörd (ibid). 

Ekström och Larsson (2013) argumenterar dock att trots invändningarna 
mot metoden är den vanligtvis den bästa för att studera attityder eller  
beteenden hos en grupp människor som inte går att observera direkt.  
De menar att metoden kombinerar förmågan att samla information genom 
att fråga människor med modern teknik för slumpurval, vilket tillåter en 
tämligen liten grupp representera en större population (ibid). Med stöd av 
författarnas argument gjordes därför en ansats att samla information från 
ett mindre antal människor angående deras uppfattning om den visuella 
kommunikationen i butik, för att därefter försöka förstå hur den större 
populationen konsumenter uppfattar den.

MATERIAL & URVAL 3.2 .1

Urvalet för enkätundersökningen var ett obundet slumpmässigt urval 
(Ekström & Larsson, 2013). Metoden var en kvantitativ metod där enkäten 
var utformad med förbestämda svarsalternativ samt en fråga med ett öppet 
svarsalternativ. Detta för att få en bred kunskap och en möjlighet att förstå 
hur en större grupp människor uppfattar den visuella kommunikationen 
om rosor i butik. Vidare gjordes valet att fokusera på konsumenternas upp-
fattning om den visuella kommunikationen för att i förlängningen kunna 
utröna vad konsumenter anser är av vikt för att öka intresset kring etiskt 
märkta rosor. Detta för att sedan kunna omsätta den kunskapen och använ-
da den i det kommande kreativa arbetet. Därför valdes det bort att fokusera 
på varför butikerna valt att kommunicera visuellt på det sätt de gör i butik.
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3 .  M E T O D
3.2.2 GENOMFÖRANDE

Ett slumpmässigt urval av respondenter gjordes vid enkätundersökningen 
för att få ett så brett urval som möjligt. Enkäten delades på rapportför-
fattarens Facebook-sida, men delades ytterligare fem gånger av andra och 
nådde därmed f ler respondenter än endast de som är vänner rapportför-
fattaren på Facebook. Bryman (2016) menar att vid enkätundersökningar 
online är webbenkäter att föredra. Detta på grund av bättre tillgänglighet 
på mjukvaruplattformar för utformning av enkäter (ibid). Det är även ett 
bra val för enkäter med olika svarsalternativ (ibid). Därför genomfördes en 
webbaserad enkät som delades på Facebook. Enkäten var helt frivillig och 
enligt Bryman (2016) är respondenternas anonymitet en viktig aspekt vid 
enkätundersökningar. Därför kommunicerades detta tydligt vid delandet av 
enkäten samt hur enkäten skulle komma att användas.

3.2.3 PROBLEM

Problem som uppstod vid enkätundersökningen var att programvaran som 
användes var en gratistjänst. Det resulterade i att det fanns begränsade 
funktioner, framförallt vid analysprocessen. Det löstes genom att rapport-
författaren manuellt fick sålla och sammanställa empirin för att skapa 
diagram och därmed presentera resultatet på ett förståeligt sätt.

3.2.4 VALIDITET & RELIABILITET

Då rapportförfattaren ej var fysiskt närvarande vid insamlingen av data 
minskades påverkan på respondenterna som genomförde enkätundersök-
ningen. Den externa validiteten avgör om respondenternas svar vid  
enkätundersökningen är generaliserbar till den större populationen.  
Ett slumpmässigt urval gjordes och genom att enkäten delades ytterli-
gare fem gånger av personer av olika kön och åldrar nådde den ett brett 
urval respondenter. Resultatet är därmed representativt för de personer 
som valde att besvara enkäten, dock går det inte med säkerhet att veta om 
resultatet även kan gälla de individer i populationen som inte tog del av 
undersökningen (Bryman, 2016). De svar som analyserades av den relativt 
lilla populationen i enkätundersökningen, kan därmed anses som en aning 
missvisande. Då arbetet med bortfall och bortfallsanalys är en viktig del i 
arbetet med enkät som metod beskrivs en genomarbetad bortfallsanalys i 
nästa stycke.
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M E T O D  3 .
BORTFALLSANALYS 3.2 .5

För att undersöka om urvalet är representativt krävs en gedigen bortfallsanalys 
(Ekström & Larsson, 2013). Av de 51 respondenter som svarade på enkäten 
svarade nio stycken att de aldrig köper rosor. Då enkäten syftar till att 
undersöka konsumenters uppfattning av den visuella kommunikationen 
vid köp av rosor kan de nio personerna som aldrig köper rosor skapa ett 
icke-representativt urval. Beslutet gjordes dock att inte plocka bort dessa 
nio personers svar på enkäten, och att därmed inte tolka det som ett internt 
bortfall, då tolkningen görs att de fortfarande är mottagliga för visuell 
kommunikation om produkten även om de inte köper den. 

Två personer har hoppat över en fråga i enkätundersökningen, vilket enligt 
Ekström och Larsson (2013) ses som ett internt bortfall. Den aktuella 
frågan var “Om du köper etiskt märkta rosor, varför gör du det?”. 
Ekström och Larsson (2013) menar att det finns beteendefrågor som vissa 
hoppar över när de med all sannolikhet skulle ha svarat “nej”. Då det fanns 
ett svarsalternativ för “Köper inte etiskt märkta rosor” borde de två respon-
denterna därmed fyllt i det, men Ekström och Larsson (ibid) menar att det 
finns en tendens att folk helt enkelt hoppar över att svara på sådana beteen-
detingade frågor. Författarna (ibid) rekommenderar att vid fall då respon-
denter hoppar över en fråga bör de plockas bort när materialet analyseras. 
Det kommer således att göras vid analysen av enkätundersökningen, vilket 
resulterar i att det blev en svarsfrekvens på 49 personer.

VISUELL RESEARCH 3.3

Den visuella researchen siktar till att bidra till en förståelse för hur rosor 
i bukettform kommuniceras online. Detta då en annan del av metoden i 
uppsatsen var en fotodokumentation av sex butikers visuella kommunika-
tion och kan därmed redan tolkas som en form av visuell research i butik.  
Att fokusera den visuella researchen vid köp av rosor online gjordes därmed 
som ett urval för att få en bredare kunskap över hur marknaden ser ut, även 
på webbutiker. En skärmdump har tagits på fem olika företag som säljer 
rosor i bukett via webben. Skärmdumpen har tagits på den första sidan  
besökaren/konsumenten möts av, för att utröna vad som kommuniceras 
samt om det kommuniceras något om rosornas etiska märkningar eller hur 
de har odlats. På google användes sökorden: “Köpa bukett rosor online”.
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”VAD GÖR VÄL NAMNET? 
DET,  SOM VI  ROS KALLA, 
MED ANNAT NAMN DOCK 
LIKA LJUVLIGT DOFTAR” 

– William Shakespeare, ur Romeo och Julia (Akt II, Scen II), 1597



Nedan följer resultatet av fotodokumentationen samt den semiotiska analysen. 
Under samtliga bilder följer svaren på de fyra frågor som användes i  
fotograferings scriptet, därefter utförs en semiotisk analys i form av denotation 
och konnotation. Slutligen görs en analys av den visuella kommunikationen 
under var och en av bilderna. 

4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS

4.1.1 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
STORA COOP, SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Stora Coop, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-19 kl.17:42

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en dagligvarukedja som säljer livsmedel, förbrukningsvaror, 
hemartiklar etc.
 
Säljs Fairtrade rosor?
Ja.

Var i butiken är rosorna placerade? 
I anslutning till ingången i butiken, till höger. Flertalet hinkar med olika 
snittblommor är placerade intill varandra. Hinken med rosor är placerad 
längst ner.
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Denotation 
Svart hink med f lertalet blommor i olika färg. Buketterna är omslutna av 
ett plasthölje. Framför den svarta hinken med blommor syns en vit etikett 
med information. 79.90/st står med röd färg. Rosor ft 9 pack står med svart 
text i versaler. Saba blommor står i en svart, liten text. Vårt pris står i vitt, i 
versaler, med en grön ruta bakom.

Konnotation
Det som sticker ut på etiketten är de röda siffrorna. Dels för att det är en 
röd färg, dels för att det är störst typsnitt. Den röda färgen gör att priset 
kan tolkas som ett extrapris eller nedsatt pris. “Vårt pris” sticker också ut 
till viss del, då det är skrivet på en grön tonplatta. Det faktum att det är 
rosor som säljs konnoteras snarare av det faktum att det är f lertalet rosor i 
hinken, än texten på etiketten. “Saba blommor” syns överhuvudtaget inte, 
om det inte läses på väldigt nära håll. Det faktum att det är Fairtrade rosor 
går inte att utläsa av kommunikationen på etiketten, utan kräver att konsu-
menten lyfter upp buketten och letar efter märkningen på plasten. Vidare 
kan plasten konnoteras till en icke hållbar förpackning, vilket ytterligare 
försvårar tolkningen att det faktiskt är Fairtrade rosor genom att bara se 
emballaget.

Analys
I konnotationen framgick att priset i röd färg tolkades vara ett extrapris. 
Enligt Hulten, Broweus och van Dijk (2011) är kombinationen av just 
färgerna röd/vit ofta förknippade med billiga produkter. Därav är den röda 
färgen på priset antagligen ett fullt medvetet beslut av butiken för att 
påverka kundens köpbeslut. En faktor för att påverka konsumenters köp-
beslut är enligt Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, Li och Krisjanous (2011) är 
prisnedsättningar.

Enligt Nordfält (2011) måste det finnas någonting som skapar intresse för 
att produkten ska synas i butiken. I det här fallet fanns det ingen kommuni-
kation om att rosorna faktiskt var etiskt märkta, förutom på plastemballaget 
där Fairtrade loggan återfanns. Därav kan det vara svårt för konsumenter 
att lägga märke till att rosorna är etiskt märkta och även skapa ett intresse 
angående det, gentemot kund. 

R E S U L T A T  &  A N A L Y S  4 .
FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  

STORA COOP, SUNDSVALL 4.1 .1 
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1.2 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
ICA MAXI,  SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Ica Maxi, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-19 kl.17:20

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en dagligvarukedja som säljer livsmedel, förbrukningsvaror, 
hemartiklar etc.

Var i butiken är rosorna placerade? 
Ca 20 meter från ingången till butiken. Buketterna är placerade rakt fram i 
anslutning till ingången, innanför genomskinliga dörrar. Flertalet buketter 
är placerade i anslutning till varandra, i hinkar, innanför dörrarna.

Säljs Fairtrade rosor?
Nej.
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Denotation
Svart hink med f lertalet blommor i rosa färg. Buketterna är omslutna av 
ett plasthölje. Framför den svarta hinken med blommor syns en vit etikett 
med information. Högst upp på etiketten återfinns en illustration av något 
rödaktigt och en liten brun prick till höger om illustrationen. Blomsterboda 
är skrivet direkt under med svart text. Rosor 10-pack är skrivet med fetare 
typsnitt och något större text. Rosa är skrivet i små bokstäver. 59.00/st är 
skrivet i stor storlek och med en röd färg.

Konnotation
På etiketten sticker priset, i röd färg och större typsnitt ut. Det konnoteras 
på grund av sin röda färg, vara ett extrapris eller nedsatt pris.  
Illustrationen av en blomma, högst upp på etiketten syns också, då den 
också är i en liknande röd färg som priset. Det gör tolkningen att det är 
blommor som etiketten gäller extra tydlig. Ordet “rosor” står visserligen 
i fet text, men troligtvis inte tillräckligt stort för att synas på håll, utan 
det är snarare buketterna i sig på hyllan som kommunicerar att det säljs 
just rosor. “Blomsterboda” syns om etiketten läses ordentligt, men faller 
troligtvis bort om kunden väljer rosor i en hast. Beskrivningen “rosa” syns 
inte alls och det tolkas att det faktiskt är rosa rosor som säljs genom färgen 
på de faktiska blommorna.

Analys
Det som tydligast kommuniceras är priset. Lika analysen på tidigare bild 
skapar den röda färgen i kombination med den vita bakgrunden en associe-
ring till lågt pris (Hultén, Broweus & van Dijk, 2011). Vilket leder analysen 
till att det var ett medvetet val av butiken att kommunicera lågt pris på 
rosor. Samtliga snittblommor i butiken var placerade rakt framför samt i 
tät anslutning till ingången, vilket gjorde det lätt att få syn på blommorna 
som konsument. Precis som Nordfält (2011) hävdar, genom att stimulera 
vad kunden ser först och lättast, ökar uppmärksamheten mot produkten. 
Analysen blir att det därmed var ett genomtänkt val av Ica Maxi att placera 
blommorna så lättillgängligt och synligt för konsumenten, i kombination 
med den visuella kommunikationen om lågt pris för att öka uppmärksam-
heten för produkten.

R E S U L T A T  &  A N A L Y S  4 .
FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  

ICA MAXI,  SUNDSVALL 4.1 .2 
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1.3 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV 
WILLYS,  SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Willys, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-19 kl.18:02

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en dagligvarukedja som säljer livsmedel och förbrukningsvaror.

Var i butiken är rosorna placerade? 
Nära ingången till butiken, ca 10 meter, till höger. Flera olika  
snittblommor står placerade tillsammans i en ca 2 m lång kyl.

Säljs Fairtrade rosor?
Ja
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Denotation
Tre svarta hinkar med f lertalet blommor i olika färg. Runt samtliga  
buketter återfinns ett plastemballage. Ovanför den svarta hinken med 
blommor syns en vit etikett med information. Högst upp på etiketten står 
det rosor i versal och relativt stor text. Under det står det 10-pack, 40 cm i 
kursiverad text. Därefter följer skötselråd: Vatten: Kallt Snitt: Snett. 
En liten rektangulär ruta i svart, blått och grönt går att se på etiketten. 
Även svarta streck i en rad längst ner i vänstra hörnet. 49.90 st står i stor, 
röd text.

Konnotation
Precis som i de två tidigare bilderna syns priset först på etiketten. Det är 
markant större än den andra information som kommuniceras på etiketten 
och siffrorna är i röd färg. Även i det här fallet tolkas priset vara ett rabatte-
rat pris, på grund av färg och storlek. Det andra som syns är ordet “rosor”, 
detta på grund av texten i versal och fet stil. 

Fairtrade märket förefaller inklippt och är placerat på ett sätt tolkas vara 
utan eftertanke. Användningen av märket på det sättet kräver även att  
mottagaren vet vad Fairtrade är och snabbt kan koppla samman utseendet 
på märkningen med de etiska regler Fairtrade står för. Informationen om 
skötselråd tolkas dock som positivt och hjälpsamt, men kräver att konsu-
menten läser etiketten på relativt nära håll. “10-pack, 40 cm” är i ett tunt, 
kursiverat typsnitt vilket även det kräver en avläsning på nära håll.  
Streckkoden i västra hörnet tolkas vara överf lödig, då samtliga buketter har 
en streckkod på plastemballaget. Även vid självscanning är det vanligast 
att kunden scannar själva varan, precis som man gör vid självscanning av 
majoriteten av resterande varor i butik.

Analys
På samma sätt som de andra två dagligvarubutikerna som undersökts  
kommunicerar Willys det låga priset i röd, stor typografi. Till skillnad från 
de andra två butikerna har Willys däremot försökt kommunicera visuellt att  
rosorna är Fairtrade märkta med hjälp av en inklippt bild på Fairtrade  
logotypen på etiketten. Däremot menar Shaw, Shiu, Hassan, Bekin & Hogg 
(2007) att endast miljömärken inte räcker för att konsumenter ska välja 
etiskt märkta produkter. Det kräver också att konsumenter som inte har 
någon vetskap om Fairtrade söker reda på den informationen själv.  
Rex och Baumann (2007) påvisar dock att konsumenter emellertid inte 
är ivriga att söka efter information på eget bevåg i butik. Det kräver mer 
information från återförsäljaren om vad märkningen faktiskt är och betyder 
för att öka konsumtionen av de Fairtrade märkta rosorna (ibid).

FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
WILLYS,  SUNDSVALL 4.1 .3 
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1.4 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV 
KREATIV INTERFLORA, SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Kreativ Interf lora, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-22 kl.16:39

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en f lorist som säljer f lertalet snittblommor, krukväxter  
och blomtillbehör.

Var i butiken är rosorna placerade? 
I anslutning till ingången, till höger. I ett stort kylrum bakom glasdörrar. 

Säljs Fairtrade rosor?
Framgår inte.
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Denotation
Blommor i olika färger placerade tillsammans. Några av blommorna är  
omslutna av plastemballage, några är utan emballage. Blommorna står i 
vaser. Etiketter sticker upp från några buketter, men inte ur samtliga.  
Den största etiketten består av texten: “Frossa i ranunkler, anemoner och 
eukalyptus. Köp 3 omfång, betala för 2”. Under texten syns en bild med 
blommor i olika färger. På etiketten längs fram går det att läsa; “Love 325kr”.

Konnotation
Butiken i fråga saknar visuell kommunikation i form av etikett eller  
liknande vilket leder till att det är svårt för kunden att skaffa sig informa-
tion om pris, ursprung, odling exempelvis. Dock saknas plastemballage 
på blommorna, vilket konnoteras som mer hållbart och lyxigt än färdiga 
inplastade buketter. Att blommorna står i vaser och inte hinkar konnoteras 
som mer ansträngning från återförsäljarna om blommornas framtoning 
gentemot kund. Att samtliga rosor i det här fallet är etiskt odlade framgår 
inte, utan kräver att kunden aktivt frågar f loristen. 

Analys
Efter tolkningen av den semiotiska analysen framgår att den visuella  
kommunikationen i form av produktetikett är utebliven, men det uppstår en 
känsla av lyx, hållbarhet och ansträngning från butiken för att kunden ska 
få en bra upplevelse av de blommor som säljs. Butikens atmosfär har en stor 
betydelse menar Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, Li och Krisjanous (2011). 
Vidare  konstaterar de att tillfredsställelse som framkallas av butiksmiljö 
tycks vara en påtaglig orsak till att konsumenten spenderar extra tid i affären 
och även spenderar mer pengar än från början avsett (ibid). 

FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
KREATIV INTERFLORA, SUNDSVALL 4.1 .4
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1.5 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
RIVIERA BLOMMOR, SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Riviera Blommor, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-22 kl.16:51

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en f lorist som säljer f lertalet snittblommor, krukväxter  
och blomtillbehör.

Var i butiken är rosorna placerade? 
Rakt fram från ingången, i ett stort kylrum bakom glasdörrar. 

Säljs Fairtrade rosor?
Framgår inte.
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Denotation
Flertalet blommor i olika färger. Placerade i olika typer av behållare.  
Samtliga blommor står utan något omslutande emballage.

Konnotation
Även butiken Rivera Blommors visuella kommunikation angående rosor i 
form av etikett eller skylt är utebliven. Här saknas pris och andra uppgifter. 
Därav konnoteras att f loristerna i butiken vill att kunden ska be dem om 
hjälp, dels i fråga om pris men också angående bukettens utformning.  
Det kräver därmed att kunden aktivt frågar om rosorna är etiskt märkta, 
samt att f loristen eller butikspersonalen har kunskap om det.  
Blommorna står ordnade på hyllor utefter färg samt i vaser, vilket skapar ett 
vackert och behagligt intryck av butiksmiljön. 

Analys
Genom den semiotiska analysen tydliggörs att den visuella kommunikatio-
nen i form av produktetikett är helt utebliven och butiken snarare arbetar 
med butikens atmosfär och känsla än med informativa etiketter. Kunden 
möts av en behaglig blomdoft och buketter i vackra färger.  
Nordström (2009) förklarar fenomenet med perception och att människans 
perceptioner inte är beroende av någon intellektuell process. Den sker ome-
delbart genom att synen och de andra sinnena ger människan tillgång till 
information om världen omedelbart (ibid). Genom att sinnena stimuleras på 
ett behagligt sätt skapas ett bra och angenämt intryck av butiken och därmed 
även av de varor som säljs. Trots att tillgången till information om produkten 
(rosorna) är utebliven. D`Souza, Taghian, Lamb och Peretiatko (2007) menar 
däremot att vikten av information och att konsumenten blir fullt informerad 
är nyckeln till hållbar konsumtion.

FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
RIVIERA BLOMMOR, SUNDSVALL 4.1 .5
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.1.6 FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
BLOMSTERSERVICE,  SUNDSVALL 

I vilken butik tas bilden?
Blomsterservice, Sundsvall. Bild tagen: 2019-02-22 kl.17:16

Vad säljs i butiken, mer än rosor?
Butiken är en f lorist som säljer f lertalet snittblommor, krukväxter,  
blomtillbehör och inredningsdetaljer.

Var i butiken är rosorna placerade? 
Till vänster om ingången, i en stor kyl med glasdörrar. 

Säljs Fairtrade rosor?
Framgår inte.
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Denotation
Flertalet olika blommor, i olika färger, packade tätt ihop. Samtliga  
blommor är utan emballage och står fritt i sin behållare. En liten vit lapp 
sticker upp i mitten där det står “35 kr”.

Konnotation
Blomsterservice kommunikation till konsumenter består av en handskriven 
lapp med ett pris på. Att lappen är handskriven leder tolkningen till att 
butikspersonalen tar hand om sina produkter med omsorg och gärna lägger 
ner extra tid på småsaker. Genom etiketten framgår dock inte hur rosorna 
är odlade och kräver att konsumenten aktivt frågar personalen. 
Att blommorna saknar plasthölje bidrar till att tolkningen om exklusivitet 
och hållbarhet görs. 

Analys
Blomsterservice är den enda av de tre blomsterbutikerna som har en etikett 
vid sina rosor. Däremot kan den handskrivna lappen som informerar om  
rosornas pris inte tolkas som en genomtänkt och bra visuell kommuni-
kation. Bergstöm (2016) menar att visuell kommunikation används för 
att skapa förändring. Maneesh, Wilmot och Berthouzoz (2011) förklarar 
begreppet som grundläggande för processen att utforska koncept och sprida 
information. Den enda information som går att utröna av etiketten på 
rosorna i butiken är priset, vilket inte leder till att skapa någon förändring 
eller bidrar till någon djupare information för kunden. 

FOTODOKUMENTATION & SEMIOTISK ANALYS AV  
BLOMSTERSERVICE,  SUNDSVAL 4.1 .6
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING
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Resultatet av de frågor i enkätundersökningen, vilka är särskilt relevanta för 
att söka svar på frågeställningen, presenteras nedan i diagramformat.  
Därefter följer en analys av enkätundersökningen. Vidare återfinns samtliga 
frågor och svar, samt samtliga diagram av enkätundersökningen i bilaga C.

Figur 1. visar svaren på frågan ”Är etiskt märkta rosor  
(ex. Fairtrade) något du anser viktigt vid köp av rosor?”  
i diagramform. Resultatet tydliggör att majoriteten av 
respondenterna inte visste att det fanns etiskt märkta rosor. 

Frågorna i enkätundersökningen syftade till att utröna konsumenternas 
medvetenhet kring etiskt märkta rosor. Resultatet av enkäten tydliggör att 
majoriteten av respondenterna inte visste att det existerade etiskt märkta 
rosor, att de inte ref lekterat över kommunikationen om det samt att  
majoriteten inte anser att det är lika viktigt att köpa etiskt märkta blommor 
som etiskt märkta livsmedel.  

För att söka svar på frågeställningen “Hur medvetna är konsumenter om 
etiska märkningar på rosor?” fanns det några frågor i enkäten som var extra 
intressanta att analysera resultaten på. Figur 1. visar att nästan hälften 
(49%) av respondenterna svarade att de inte visste att det fanns etiskt 
märkta rosor. Vidare svarar endast 8% att de anser att, ja, det är viktigt. 
Den relativt låga vetskapen om att etiskt märkta rosor finns, i kombination 
med att få svarar ja på frågan om det är viktigt med etiskt märkta rosor går 
att koppla till Cliath (2007) resonemang angående vikten av information. 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 4.2
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Figur 2. visar i diagramform svaret på frågan ”Anser du att  
kommuniationen i butik innehåller tillräckligt mycket information 
om de rosor du köper? Av 49 stycken respondenter svarade endast 4 
stycken att ja, det är tillräcklig information i butik.

Han menar (ibid) nämligen att konsumenter som inte får tillräckligt med 
information omedvetet är med och stödjer processer de annars skulle känna 
sig obekväma med att stödja, om de hade tillräcklig kunskap om vad dessa 
processer var. Konsumenter ser bara den skimrande slutprodukten i butik 
och ser därmed inte den långa kedja av processer och företeelser som  
produkten genomgår innan den plockas ned i varukorgen (ibid). 

Figur 2. påvisar  att drygt 43% av respondenterna anser att kommunika-
tionen i butik inte innehåller tillräckligt mycket information om de rosor 
de köper. Vidare är detta något 49% inte ref lekterat över medan endast 8% 
anser att det finns tillräckligt mycket information att tillgå. Även i detta 
avseende framgår den bristande informationen i butik tydligt.  
D`Souza, Taghian, Lamb och Peretiatko (2007) menar att för att kunden 
ska göra bättre och effektivare köpbeslut är informationen en viktig stöt-
tepelare. De hävdar att återförsäljare kan öka konsumenters förtroende för 
både produkter och butiken med hjälp av information (ibid). Görs detta 
känner sig konsumenter mer utbildade och informerade om produkterna 
och dess inverkan på miljön (ibid).
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4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING

Figur 3. visar svaret på frågan ”Anser du att det är lika viktigt att köpa 
etiskt märkta blommor som etiskt märkta livsmedel?”. Det var en ja eller 
nej fråga och resultatet påvisar majoriteten inte anser att det är lika  
viktigt med etiskt märkta blommor som etiskt märkta livsmedel.

Figur 3. påvisar att knappt 43% svarade ja medan 57% svarade nej på den 
aktuella frågan. Anledningen till att fler av respondenterna svarade nej kan 
kopplas till perceptionsteorin. Smith, Moriarty, Barbatsis och Kenney (2011) 
menar nämligen att utan att vi medvetet ref lekterar över det förekommer 
känslomässig inlärning vilket fungerar som ramar för attityder, beteen-
den och tänkande. Förbrukare är idag allt mer intresserade av ekologiska 
alternativ, och det finns en relativt bred medvetenhet om dess fördelar 
(Pellegrini & Farinello, 2009). Visuella medier med sina ofta återkommande 
handlingsmönster och tematiska utveckling är speciellt lämpade för att skapa 
känslomässiga uppfattningar (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2011) 
och idag finns mycket visuell kommunikation om ekologiska livsmedel 
och dess fördelar. Däremot saknas information och kommunikation om 
ekologiska blommor, vilket tydligt framgår i enkätundersökningen och i 
den semiotiska analysen. Det leder till att vi inte har samma känslomässiga 
inlärning, vilket fungerar som ramar för vårt beteende, när det gäller etiskt 
märkta blommor. 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 4.2

Den sista frågan i enkätundersökningen var en frivillig fråga som löd: 
”Skriv gärna några rader om vad du anser skulle krävas för att du endast 
skulle köpa etiskt märkta rosor”. Då fick respondenterna skriva själva och ge 
förslag på vad de ansåg var viktigt för dem vid köpbeslutet.  
15 av 22 stycken respondenter som lämnade ett svar på den frågan nämnde 
att de vill ha mer om information och kunskap om varför de bör köpa etiskt 
märkta rosor. Nedan följer några citat från respondenterna. 

“Tydlig märkning av varför jag ska välja etiskt märkta blommor, 
vad skillnaden är mot att köpa ”vanliga” blommor.”
 

“Att det kommuniceras tydligt att blommorna är etiskt 
märkta. Jag var inte medveten om att det ens existerade en 
etisk märkning på blommor i allmänhet.”

“Mer information om ämnet skulle hjälpa mig förstå vikten av det.  
Har inte hört något om vad det innebär sen innan.”

“Att det skulle vara bättre diskussion om det i medier men även när man köper 
rosor/blommor i allmänhet. Jag tror man måste öka medvetenheten kring detta 
och samtidigt få folk att förstå hela livscykeln.”
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4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING

Resultatet på enkäten samt några av de citat respondenterna lämnat styrker 
att det saknas tillräcklig kommunikation och information om fenomenet. 
Återigen kopplas resultatet till vikten av information.  
Då Shaw, Shiu, Hassan, Bekin och Hogg (2007) hävdar att endast mil-
jömärken inte räcker när det gäller att visa konsumenter ett grönare sätt att 
konsumera, ställer det utmaningar på återförsäljare och marknadsförare. 
Rex och Baumann (2007) menar att detaljister måste informera konsu-
menterna om etiskt märkta produkter för att göra dem medvetna om mer 
hållbara varor. En viktig uppgift för marknadsförare som arbetar med 
hållbar konsumtion är därmed att informera konsumenter om miljömässiga 
fördelar med produkterna (ibid). 
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VISUELL RESEARCH 4.3

Figur A visar den första sidan besökaren möts av på Fleurs de paris hemsida. 
Fleurs de paris har nischat sig till att sälja konserverade rosor i tillhörande ask. 

Nedan följer de bilder som togs på de fem hemsidor som ingick i den visuella 
researchen. Bilderna följs av en kort bildtext och slutligen görs en analys av de 
aspekter som framgick via den visuella researchen.
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4.3 VISUELL RESEARCH

Figur B visar Interf loras hemsida. Där kan besökaren bland annat väja att 
skicka buketter, kort och gåvor med blombud. 
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Figur C är Flowerhouse hemsida. Flowehouse skickar blommor och choklad 
med blombud. Alla buketter är döpta, exempelvis återfinns ”Fem kyssar” och 
”Jag älskar dig”.  

R E S U L T A T  &  A N A L Y S  4 .
VISUELL RESEARCH 4.3
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4 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S
4.3 VISUELL RESEARCH

Figur D är Euroflorist hemsida. Även Euroflorist skickar blommor med  
blombud, med leverans samma dag.
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VISUELL RESEARCH 4.3

Figur E visar Blommorsverige hemsida. Blommorsverige skickar blombud med 
leverans och menar att de kan leverera snabbt, tryggt och enkelt.

Via den visuella kartläggningen av rosor i bukett online framgår det att 
det finns ett antal aktörer som satsar på försäljning av rosor online, främst 
i form av blombud. Genom den visuella researchen visar det sig att den 
första sidan besökaren möts av kommunicerar främst värdebärande ord 
som; kärlek, omtanke, överraska, vänskap och lyx. Dessa ord är kombine-
rade med bilder av färgglada rosor. Ingen av de fem hemsidorna har någon 
information om rosornas ursprung, märkning eller transport. Då konsu-
menter istället blir informerade om att rosor förknippas med positiva ord 
som kärlek, omtanke och vänskap kan det upplevas som en maktutövning 
av återförsäljarna. Lindgren och Nordström (2009) framhåller farhågor då 
den synliga världen och informationen om densamma tycks smälta samman 
och utgör en alltmer oklar gräns mellan perception, information och  
maktutövning. De lyfter problemet med människors förhållande till  
verkligheten, eller till det “naturliga”, enligt medier. Det naturliga blir 
därmed att konsumenter förknippar rosor med endast positiva aspekter.
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4.4 SAMMANFATTNING RESULTAT & ANALYS

Genom resultatet av fotodokumentationen och den semiotiska analysen kan 
frågeställningen “Vad kommuniceras visuellt till konsumenter i butiker som 
säljer rosor?” besvaras. Det framkommer att de stora dagligvarubutikerna 
använder sig av visuell kommunikation för att kommunicera priset, vilket 
samtliga av butikerna i undersökningen kommunicerade i röd färg. Enligt 
Hulten, Broweus och van Dijk (2011) är den röda färgen förknippat med 
lågt pris. För att påverka kundens köpbeslut är prisnedsättningar ett vanligt 
verktyg som används av återförsäljare enligt Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, 
Li och Krisjanous (2011).  

De mindre f loristerna saknar däremot visuell kommunikation i form av 
informativa etiketter, och endast en av de tre butiker som ingick i  
undersökningen hade information om priset tillgänglig. Frågeställningen 
“Vad kommuniceras visuellt till konsumenter i butiker som säljer rosor?” blir 
därmed att ingen eller mycket lite visuell kommunikation finns bland de 
tre mindre f lorist-butikerna. Butikerna kommunicerar snarare med hjälp av 
butiksmiljön och genom den kommuniceras ett mer exklusivt alternativ än 
matvarubutikernas strategi med att kommunicera ett billigt pris.

Willys är den enda butik av samtliga sex undersökta i denna uppsats som 
gjort en ansats att kommunicera etiskt märkta rosor i form av Fairtrade 
märket på etiketten. Hur det kommer sig att det är den enda butik som valt 
att kommunicera att blommorna är etiskt märkta är svårt att utröna.  
Shaw, Shiu, Hassan, Bekin & Hogg (2007) förklarar dock att endast  
miljömärken inte räcker för att konsumenter ska välja etiskt märkta pro-
dukter. Det krävs mer information till konsumenterna för att öka  
medvetenheten (Rex & Baumann, 2007). Enligt Rex och Baumanns (ibid) 
aspekt har Willys därmed tagit ett steg på vägen mot att kommunicera ett 
hållbart alternativ, men det kräver mer än endast Fairtrades märkning för 
att ändra konsumtionsmönstret. 

Med hjälp av enkätundersökningen vändes inriktningen mot konsumenters 
uppfattning om den visuella kommunikationen. Svaret på frågeställningen 
“Hur medvetna är konsumenter om etiska märkningar på rosor?” blir, med 
empirin från enkätundersökningen, att de tillfrågade respondenterna har en 
relativt låg medvetenhet om etiska märkningar på rosor. Majoriteten av de 
tillfrågade visste inte att det fanns etiskt märkta rosor och har därmed inte 
ref lekterat över dess visuella kommunikation. Respondenterna lyfte att de 
önskar mer kommunikation och information om etiskt märkta rosor, vilket 
utmanar återförsäljare och deras visuella kommunikation. 
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Rosor förknippas ofta med positiva betingelser. Det finns en uppsjö av 
dikter, målningar, foton och filmer som kopplar samman rosor med kärlek 
och lycka. Vidare är visuella medier speciellt lämpade för dessa känslomäs-
siga uppfattningar med sina ofta återkommande handlingsmönster och 
tematiska utveckling (Smith, Moriarty, Barbatsis & Kenney, 2011).  
Vilket således kan vara en anledning till att det framgick i den visuella 
researchen att återförsäljare väljer att kommunicera just dessa positiva ord 
och bilder på sina hemsidor där de säljer rosor. Smith, Moriarty, Barbatsis 
och Kenney (2011) uttrycker dock en fara i den typen av känslomässigt 
betingade uppfattningar via visuell kommunikation. Författarna kopplar 
fenomenet till den nazistpropaganda som pågick i Tyskland innan andra 
världskriget, vilket inte startade med kontroll över det sagda ordet, utan 
med arkitektur, konst och film (ibid). Det fångade människor emotionellt 
och visade sig ha ett stort inf lytande på befolkningen (ibid). Blir konsu-
menter således endast utsatta för visuell kommunikation som framställer 
konsumtion av importerade rosor som vackert och omtänksamt blir det 
därmed svårt att ändra konsumtionsbeteendet och öka handeln av etiskt 
märkta rosor.

R E S U L T A T  &  A N A L Y S  4 .
SAMMANFATTNING RESULTAT & ANALYS 4.4
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”TY SORGEN HAR  
NATTSVARTA ROSOR” 

-Ernst Josephson, 1888





5 .  S L U T S A T S  &  S L U T D I S K U S S I O N
5.1 SLUTSATS

5.2 SLUTDISKUSSION

Med hjälp av resultatet av analysen kan en slutsats göras att matvarubuti-
kerna gärna vill kommunicera lågt och bra pris. Blomsterbutikerna däremot 
vill inte framstå som billiga, utan kommunicerar snarare med hjälp av 
butiksmiljön och avsaknaden av plastemballage runt buketterna. De tolkas 
därför som att vara ett mer exklusivt och hållbart alternativ. Däremot är det 
inte säkert, utan konsumenten måste själv söka reda på informationen om 
rosorna producerats på ett hållbart sätt. 

Då konsumenten i många fall själv aktivt måste söka reda på information om 
rosorna skapar det ett problem för att konsumenten ska kunna ta ett med-
vetet beslut vid köptillfället (D`Souza, Taghian, Lamb & Peretiatko, 2007). 
Två av de tre florister som undersöktes i denna uppsats använde sig av samma 
grossist, en certifierad grossist som tar ansvar vid produktion och transport. 
Den tredje blomsterbutiken däremot ingår i en kedja som inte har några 
miljö- eller sociala krav formulerade för sin verksamhet. Därmed är det inte 
säkert att konsumenten är garanterad bättre producerade blommor bara för 
att de inhandlas hos en f lorist.  

Bristen på kommunikation och visuell kommunikation om rosor är tydligt 
framträdande både genom fotodokumentationen i butik samt genom  
respondenternas svar i enkätundersökningen. Medvetenheten hos konsu-
menter kan med hjälp av empirin i enkäten anses låg då majoriteten svarade 
att de inte visste att etiska märkningar på rosor existerar.  

Genom att företag tar problematiken med importerade rosor på allvar kan 
de använda sitt inf lytande för att påverka hur leverantörer och underleve-
rantörer arbetar och därmed bidra till mer gynnsamma arbetsvillkor för an-
ställda på snittblomsplantage. Ansvaret ligger dock inte bara på företagen. 
Företag styrs i stor utsträckning av efterfrågan, därför bör konsumenter bli 
mer medvetna och kräva snittblommor som odlats på etiskt försvarbart sätt. 
På så sätt kan konsumenter signalera till aktörer inom blomsterhandeln 
att det inte bara är de vackra rosorna som spelar roll, utan även det tuffa 
arbetet bakom dem. För att detta ska kunna ske krävs mer kunskap och in-
formation om de miljö- och socionomiska problem med rosor som nämnts 
i problemformuleringen. Därav är vidare forskning och mediering inom 
området snittblommor ett viktigt steg i utvecklingen. Då ingen tidigare 
forskning gjorts om visuell kommunikation i samband med importerade 
rosor finns här ett forskningsgap som måste fyllas. 
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Är tio röda rosor värda ett barns liv på andra sidan jorden? 
Är tio röda rosor värda att en kvinna aldrig kan få barn?  
Är tio röda rosor värda ett liv med andningssvårigheter?  
Är tio röda rosor värda att marken blir obrukbar för hundratals människor?

Nej, jag tror inte det. 
Jag tror att om vi visste vad de vackra och väldoftande rosorna på vårt 
köksbord egentligen betyder för tusentals utsatta människor,  
skulle de inte dofta lika gott längre. 
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BILAGA A:  FOTOGRAFERINGS SCRIPT 

• I vilken butik tas bilden?

• Vad säljs i butiken, mer än rosor?

• Var i butiken är rosorna placerade? 

• Säljs Fairtrade rosor?
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BILAGA B:  KODSCHEMA SEMIOTISK ANALYS

Beskrivning av den visuella kommunikationen
Vad syns på bilden? 
Vad står på etiketten, om det finns någon?

Tolkningen av den visuella kommunikationen
Vad tolkas den visuella kommunikationen på etiketten förmedla?
Vad tolkas förmedlas vid avsaknad av etikett?



B I L A G O R
BILAGA C:  ENKÄTFRÅGOR

Hur ofta köper du rosor?
• Flera gånger i veckan
• En gång i veckan
• En gång i månaden
• Några gånger per år
• Aldrig

Var brukar du köpa rosor?
• Florist
• Matvarubutik
• Bensinmack
• Annat

Är etiskt märkta rosor (ex. Fairtrade) något du anser viktigt vid köp av rosor?
• Ja
• Nej
• Ganska viktigt
• Inte så viktigt
• Visste inte att det fanns etiska märkningar på rosor

Om du köper etiskt märkta rosor, varför gör du det?
• Ur miljöhänsyn
• Det känns bättre
• De håller högre kvalitet
• Mänskliga rättigheter
• Annat
• Köper inte etiskt märkta rosor

Anser du att kommunikationen i butik innehåller tillräckligt mycket information 
om de rosor du köper?
• Ja
• Nej
• Inte ref lekterat över det

Tycker du att det är lätt att se vilka rosor som är etiskt märkta?
• Ja
• Nej
• Inte ref lekterat över det

Anser du att det är lika viktigt att köpa etiskt märkta blommor som etiskt märkta 
livsmedel?
• Ja 
• Nej

Skriv gärna några rader om vad du anser skulle krävas för att du endast skulle 
köpa etiskt märkta rosor?
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BILAGA C:  DIAGRAM ÖVER SVAREN PÅ ENKÄTFRÅGOR

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

En gång i månaden
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Hur ofta köper du rosor?

Flera gånger i 
veckan

En gång i 
veckan

En gång i 
månaden

Några gånger 
per år

Aldrig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Florist

Matvarubutik

Bensinmack

Annat
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40,81%

2,04%

4,08%

26

20

1

2

TOTALT 49

Var brukar du köpa rosor?

Florist

Matvarubutik

Bensinmack

Annat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Ja

Nej

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Visste inte att det fanns etiskt märkta rosor
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Är etiskt märkta rosor (ex. Fairtrade) något du anser viktigt vid 
köp av rosor?

Ja

Nej

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Visste inte att det fanns 
etiskt märka rosor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ur miljöhänsyn

Det känns bättre

De håller högre kvalitét

Mänskliga rättigheter

Annat
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20,41%

22,45%
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Om du köper etiskt märkta rosor, varför gör du det?

Det känns 
bättre

De håller högre 
kvalitét 

Mänskliga 
rättigheter

Annat

Köper inte etiskt
märkta rosor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ur miljöhänsyn

Köper inte etiskt märkta rosor 32,65% 16
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Ja

Nej

Inte reflekterat över det
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Anser du att kommunikationen i butik innehåller tillräckligt 
mycket information om de rosor du köper?

Ja

Nej

Inte reflekterat 
över det
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Tycker du att det är lätt att se vilka rosor som är etiskt märkta?

Ja

Nej

Inte reflekterat 
över det

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Ja

Nej

SVARSVAL SVAR

42,86%

57,14%

21

28

TOTALT 49

Anser du att det är lika viktigt att köpa etiskt märkta blommor
som etiskt märkta livsmedel?

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skriv gärna några rader om vad du anser skulle krävas för att du endast skulle 
köpa etiskt märkta rosor?

”Rimligt och bra pris samt bättre kvalitet än icke etiskt märkta blommor. ”

”Tydlig märkning av varför jag ska välja etiskt märkta blommor, vad  
skillnaden är mot att köpa ”vanliga” blommor. ”

”Bättre information.”

”Avgörande faktor är väl egentligen pris.”

”Att det kommuniceras tydligt att blommorna är etiskt märkta. Jag var 
inte medveten om att det ens existerade en etisk märkning på blommor i 
allmänhet.”

”Mer information om ämnet skulle hjälpa mig förstå vikten av det. Har inte 
hört något om vad det innebär sen innan.” 

”Mer kunskap/info.” 

”Mer information om problemet. Har alltid tänkt att blommor (och växter) 
är ganska harmlösa då det är just en växt som inte krävt ett djurs liv eller 
så. Har inte heller ref lekterat över att det kan vara skadliga kemikalier för 
de som arbetar mer rosorna. När jag tänker på det så har jag nog undermed-
vetet utgått från att det är samma bekämpningsmedel som det är med typ 
grönsaker och frukt. Men mer information iallafall, känns som om man 
inte har koll på att det ens är ett problem :) Lycka till.” 

”Information vid försäljning.” 

B I L A G O R
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”Att det är skyltat med vilka blommor som är etiskt märkta och sedan 
skulle det ju vara kul om man hade en liten skylt som det även står  
information om vad märkningen innebär, samt vad som är bättre med att 
köpa etiskt märkta än vanliga blommor. Vad kommer just ”jag” göra för 
skillnad genom att köpa de märkta blommorna?”

”Priset.” 

”Tydligare märkning samt vad etisk märkning innebär.” 

”Jag vet inte tillräckligt om ämnet.”

”Jag skulle vilja veta var dem är från så jag får reda på transport. Eller exakt 
koldioxidutsläppekvivalent för blomman och sen något att jämföra med, 
 så jag som konsument kan göra ett aktivt val. Jag skulle även vilja veta  
arbetsförhållanden för de som arbetar med dem. Jag skulle även vilja veta 
att det inte påverkar närliggande miljö pga besprutningar och sådant.  
Sen får inte priset vara fööör stor skillnad ;)” 

”Ett diplom.” 

”Stort utbud.”

”Har aldrig funderat över om de blommor är etiskt märkta eller inte.” 

”Kanske lite skrämselpropaganda, annars skulle man nog inte förstå  
nackdelarna med ej etiskt märkta blommor.” 

”En stark motivering till att välja det ena framför det andra.” 

”Att det skulle vara bättre diskussion om det i medier men även när man 
köper rosor/blommor i allmänhet. Jag tror man måste öka medvetenheten 
kring detta och samtidigt få folk att förstå hela livscykeln.” 

”Tydligare märkning.” 

”Bättre kommunikation att det ens finns.”
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