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Abstrakt
Designelement på etiketter som bäst förmedlar ekovin

Hugo Zetterberg

Grafisk design och kommunikation, årskurs 3, VT 2019

C-uppsats (Antal ord: 9624)

Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos 
konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering 
av produkter (Steenis et. al, 2017:286). Ett problem som finns är dock att konsu-
menter inte har den vetskapen som kan behövas för att göra ett mer hållbart val 
i sin konsumtion, och väljer därför att förlita sig på de konsumtionsvanor som 
dom har vant sig vid (ibid).

Om man ser på förpackningsdesign från en konsuments ögon så finns det vis-
sa delar man kollar på när man kollar efter hållbar produkt.
Förpackningsdesign består av olika element som talar om huruvida hållbar för-
packningen är eller inte. Nämligen förpackningsmaterial, vilka grafiska element 
som har använts i utformningen av förpackningens design samt vilka informa-
tiva element som finns på förpackningen, som märkningar etc (Steenis et. al, 
2017:286).

De metoder som använts för att komma fram till resultatet med denna under-
sökning är semiotisk bildanalys samt enkätundersökning.

Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att färgvalen man gör samt hur 
man väljer att använda märkningar är viktigt om man vill förmedla budskapet 
om att ett vin är ekologiskt.

Nyckelord: Ekovin, Ekologi, Naturvin, Design, Visuell identitet
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Inledning

1.1. Problemformulering
Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos 
konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering 
av produkter (Steenis et. al, 2017:286). Ett problem som finns är dock att konsu-
menter inte har den vetskapen som kan behövas för att göra ett mer hållbart val 
i sin konsumtion, och väljer därför att förlita sig på de konsumtionsvanor dom 
har vant sig vid (ibid).

 Om man ser på förpackningsdesign från en konsuments ögon så finns det 
vissa delar man ser på när man letar efter hållbar produkt.

Förpackningsdesign består av olika element som talar om hur pass hållbar 
förpackningen är. Dessa är element som förpackningsmaterial, vilka grafiska 
element som har använts i utformningen av förpackningens design samt vilka 
informativa element som finns på förpackningen, som märkningar etc (Steen-
is et. al, 2017:286). Det finns även färgval som förmedlar hållbarhet mer eller 
mindre. Exempelvis är färgen grön någonting som bland annat associerar med 
hållbarhet (Rikard, 2015). 

Det är inte bara själva förpackningen man kan använda sig av för att förmedla 
en hållbar känsla på sin förpackning, utan även etiketten kan användas som en 
informationskälla för att förmedla hållbarhet (ibid).

 Etiketten på vinflaskor har visat sig vara en väldigt effektiv första kontakt med 
konsumenter. Etiketten kan även påverka marknadsföringen både positivt och 
negativt (Van Tonder, Mulder, 2015:131). Kvinnor har med tiden blivit en nischad 
målgrupp när det kommer till vin, vilket har ökat spenderingen och beslutsfat-
tandet. Kvinnor dricker mer vin än förut och har en förkärlek för vin som är eko-
logiskt producerat (ibid). Denna målgrupp betraktar just etiketterna som viktiga 
i beslutsfattandet när det kommer till det slutgiltiga köpbeslutet (ibid).

 I etiketterna är det just de symboler som används för designen på en vinflaska 
som behöver vara noggrant planerad, då symbolerna på ett kritiskt sätt influerar 
kommunikationen när informationen av en märkesidentitet förmedlas och kon-
sumentens inställning påverkas (Van Tonder, Mulder, 2015:132-133).

När det kommer till att utforma en etikett så är det viktigt att tänka på att eti-
ketter innehåller underliggande mening, vilket påverkar konsumenter på både 
ett rationellt samt på ett känslomässigt plan (Van Tonder, Mulder, 2015:133).

 När det kommer till butiksmiljö så är det produkterna som finns på hyllorna 
som tävlas med varandra om att bli utvalda. Därför är förpackningsdesignen 
väldigt viktig. (Van Tonder, Mulder, 2015:134).

Man kan se på en förpackning som att den är produkten, fram tills det ögon-
blick då dess innehåll konsumeras, vilket förklarar hur pass stor betydelse den 
faktiskt har i en situation när en konsument står inför en “Point of purchase” 
val. Alltså den stunden som en konsument faktiskt kommer fram till vilken av 
produkterna på hyllan hen väljer att köpa (Van Tonder, Mulder, 2015:134).



1.2. Syfte
Det övergripande syftet är att undersöka den visuella kommunikationen man 
använder sig av på vinetiketter för att förmedla ekologi. Dessa undersökningar 
kommer göras på både denotativ samt konnotativ nivå.

1.3. Frågeställning
1. Vilka designelement används för att  kommunicera ekologi via vinetiketter?
2. Finns det ett bättre sorts alternativ man skulle kunna tillämpa för att förmed-
la det ekologiska till konsumenten?

1.4. Bakgrund
Det finns två huvudsakliga steg i processen för att odla ett vin på ett ekolo-

giskt sätt och sedan få kalla det för ett ekologiskt vin. Det första steget hand-
lar om att odlingen av druvorna som skall användas i vinet är odlade på rätt 
sätt, alltså utan bekämpningsmedel i processen (Nemethy, Lagerqvist,Wallas, 
2016:50). Det andra handlar om att de ekologiska metoderna går rätt till, alltså 
hur vinet hanteras när det ska flaskas.

Det mest använda definitionen som används för att beskriva ett ekologiskt vin 
är “vin på druvor som har odlats ekologiskt”. Detta är dock inte riktigt rätt defi-
nition av det hela. För att det ska vara ett ekologiskt vin måste hela processen 
skötas ekologiskt (Nemethy, Lagerqvist,Wallas, 2016:50). Ett väldigt debatterat 
ämne inom genren ekologiskt vin är huruvida ett ekologiskt vin innehåller några 
sulfider över huvud taget. Sulfider är ett ämne som används för att bevara vinets 
kvalitet (ibid).

The Wine Common Market Organisation (CMO) har fastställt att användningen 
av sorbinsyra, som används för att motverka bildningen av jästsvampar, samt 
avsvavling av viner inte är tillåtet när det kommer till ekologiskt vin (ibid). An-
vändningen av sulfider ska också minskas med 30 - 50 milligram per liter lägre 
än i vanliga viner (ibid).



2. Teori
2.1. Primary Display Panel 
Inom förpackningsdesign så finns det ett antal principer man bör ta hänsyn till 
under sitt designarbete. Detta är färg, typografi och struktur (Klimchuk, Kraso-
vec, 2012:82). Genom att göra detta så kan man enklare definiera hur layouten 
på det man paketerar skapar rätt sorts balans i förpackningen (ibid).

Det finns ett stort antal variabler som påverkar hur och varför förpacknings-
designen på produkten attraherar den tänkta målgruppen. Inom förpack-
ningsdesign finns det fyra delar man främst ska titta på. Dessa är färgen som 
används, den fysiska strukturen, de symboler som används samt typografin på 
förpackningen (Klimchuk, Krasovec, 2012:82). När man tittar på en förpacknings 
Primary display panel så tittar man på den delen av förpackningen som syns 
först (ibid). Alltså den delen som konsumenten tar del av i en förpackning som 
exempelvis står på en butikshylla. Detta är det viktigaste att ha hänsyn till när 
en förpackning ska konsumeras (ibid).

På en förpacknings primary display panel finns det vissa delar som är viktigast 
att ha med. Dessa delar är de som är nödvändiga för företaget, av myndigheter 
(Klimchuk, Krasovec, 2012:85). Dessa är de absolut viktigaste elementen att 
kommunicera på sin förpackning:

Företagets logotyp
Företagets namn
Produktens namn
Ingredienser
Nettovikt
Näringsinnehåll
Instruktioner
Mängd
Streckkod
(Klimchuk, Krasovec, 2012:84).

De sekundära elementen är de element man använder sig av för att göra för-
packningen personlig. Det är delar som exempelvis romance copy och layout. 
Dessa element är:

Färger
Bilder
Karaktärer
Illustrationer
Grafisk utrustning
Fotografier
Symboler
Ikoner
Visuell hierarki



När man har lyckats med en bra design på sin primary display panel så har man 
kommunicerat marknadsstrategin på ett effektivt sätt, illustrerat produktinfor-
mationen tydligt, använt typografin på förpackningen på ett snyggt och tydligt 
sätt, förmedlat funktionen, användningen och anledningen till att man ska köpa 
produkten visuellt, beskrivit funktionen effektivt, förklarat varför produkten är 
bättre än konkurrenten samt fått sin förpackning att sticka ut på hyllan (Klim-
chuk, Krasovec, 2012:84).

2.2. Representationsteorin
Representationsteorin handlar om sättet man kommunicerar om någonting 
för att ge något en innebörd och på ett sätt så att andra människor kan förstå 
(Evens, Nixon 2013:4).

Representationsteorin kan delas upp i två olika system. Den första studien 
handlar om det gemensamma språk vi människor har för att kommunicera via 
ord, bildet och språk (Evens, Nixon 2013:4). I denna studie är det just det visuel-
la språket som är det väsentliga. 

Genom det gemensamma språket skapas en betydelse i det visuella (Evens, 
Nixon 2013:7). Utifrån en undersökning angående hur man använder detta språk 
i den grafiska designen på förpackningar som skall förmedla hållbarhet så kom-
mer man kunna skapa sig en enklare förståelse. Man kommer även på ett bättre 
sätt kunna kartlägga de olika elementen som används för att kommunicera just 
detta, och på så vis bilda sig en uppfattning om vad det är i dessa element som 
får oss att associera förpackningar med hållbarhet.

2.3. Semiotisk bildanalys
I en semiotisk analys är det uppfattningen av det visuella som är det relevanta. 
Exempelvis vilka tecken som kan ses på en etikett och hur dessa tecken tolkas, 
samt på vilket sätt betraktaren skapar en bild utifrån vad hen ser (Ekström, 
Larsson, 2010:182). När man ska analysera en bild är det just de grafiska ele-
menten, exempelvis text och bild, som används för att skapa en form av före-
ställning till det man ser (ibid). Som ett exempel så kan färgen grön på en etikett 
bilda en uppfattning av ekologi för betraktaren även fast betraktaren inte läser 
att produkten är ekologisk.

När en semiotisk analys görs tittar man på bilder genom denotation (Ekström, 
Larsson, 2010:181). Denotation betyder att man bryter ner bilden för att se vad 
bilden föreställer. Delar som bilder, linjer, typsnitt, färger och faktarutor stude-
ras (ibid). Saker som vilka färger man använder, vilka typsnitt som används etc. 
är också delar som studeras (ibid).

När en semiotisk bildanalys görs ser man även vilka kulturella associationer 
som kan utläsas i bilden. Detta kallas Konnotation (Ekström, Larsson, 2010:182). 
Här tolkar man det material som finns efter den denotativa analysen.

2.3.1 Tidigare forskning Semiotisk bildanalys
Ett exempel på en tidigare semiotisk bildanalys som har gjorts som tas upp i 
Ekström och Larssons bok är bilder som publicerats i olika nyhetsartiklar. Dessa 
är artiklar om Tysklands förbundskansler Angela Merkel. I deras semiotiska 
bildanalys har de tagit sina bildkällor från Aftonbladet och Svenska dagbladet 
(Ekström, Larsson, 2010:187).



Anledningen till att denna semiotiska bildanalys görs är på grund av sättet Ang-
ela Merkel porträtteras i medierna. Ett exempel på detta är bilden de analyserar 
i Svenska dagbladets publicering, där fokuset på bilden ligger på hennes urring-
ning (Ekström, Larsson, 2010:189). I alla dessa fall är det alltså hennes utseende 
som största fokuset ligger på och inte hennes roll som en politiker, även fast det 
egentliga sammanhanget är just politiskt.

2.4. Visuell research
Visuell research kan definieras som sättet man studerar bilder, former och 
objekt. Detta via visuella material samt kultur (Muratovski, 2016:158). Vad man 
tittar på när man gör en visuell research är exempelvis typografi, illustrationer, 
marknadsföring, produktdesign samt arkitektur (ibid). När man ska titta på hur 
någonting marknadsförs så finns det tre frågor man kan ställa sig:
Vad representerar dessa annonser?
Vilka värderingar stödjer dom?
Hur stödjer dom dessa värderingar?
(Muratovski, 2016:176)
Man tittar på hur man använder marknadsföring för att föra vidare en sorts 
social värdering på sina produkter. Exempelvis kan man via marknadsföring få 
produkter att framstå som lyxiga (Muratovski, 2015:177).



3. Metod
3.1. Semiotisk bildanalys
I denna studie har semiotisk bildanalys använts för att bryta ner designen på de 
olika vinflaskorna. De element som har analyserats är exempelvis vilka färger som 
har använts, vilka typsnitt som är vanligt förekommande samt hur illustrationer, 
bilder etc används på etiketter till ekologiskt vin. Den semiotiska bildanalysen har 
begränsats till åtta stycken vinflaskor, varav fyra av dom är ekologiska viner och 
fyra är icke ekologiska viner. Denna analys har gjorts på denotativ samt konnotativ 
nivå.
  Anledningen till att semiotisk bildanalys har genomförts är för att just bryta ner 
designen så gott det går, och att genom en konnotativ analys öka förståelse för 
just de färger, typsnitt etc som används.
  En sak som kan uppfattas som problematisk i den semiotiska bildanalysen är 
att analysen är gjord utifrån bilder från systembolagets hemsida. Detta kommer 
dock inte vara något vidare problem då det är just etiketterna som fokuset ligger 
på i den semiotiska bildanalysen. Alltså har inte själva flaskan analyserats, utan 
färger, typsnitt och illustrationer. Och på bilderna så är inte färgerna på etiketter-
na på något vis annorlunda än etiketterna i fysisk form.

3.1.1 Urval semiotisk bildanalys
På systembolaget i Sundsvall finns det sammanlagt 1906 olika viner (Systembola-
get, 2019), varav 234 stycken viner är ekomärkta (ibid). Ett obundet slumpmässigt 
urval gjordes för att  komma fram till de viner som skulle analyseras, detta har 
gjorts genom en slumpmässig nummergenerator. Antalet viner slogs in och gene-
ratorn gav ett nummer från 1 till 234 samt mellan 1 och 1906. Detta gjordes tills 
fyra ekologiska viner samt fyra icke ekologiska viner valts ut för att sedan kunna 
analyseras.

3.1.2. Tillvägagångssätt semiotisk bildanalys
Efter att urvalet utförts delades de ekologiska vinerna upp från de icke ekologis-
ka. Bilderna analyserades och en beskrivning formulerades till varje bild innan 
själva nedbrytningen av designelementen påbörjades. Anledningen till att be-
skrivningen av bilderna genomfördes var för att både kunna analysera bilderna 
samt gå igenom beskrivningen under själva nedbrytningen av designelementen.

3.3 Enkätundersökning
Enkätundersökning har varit en metod som har använts för att få fram det önska-
de resultatet i undersökningen. Enkätundersökningar är bra att göra i studier som 
denna, då det som är intressant är hur folk förhåller sig till saker och ting (Ek-
ström, Larsson, 2010:87).  Exempelvis är folks attityder till etiketter på ekologiskt 
vin intressant i enkätundersökningen som gjorts i denna studie.

En viktig del att tänka på när man gör en enkätundersökning är att nå ut till rätt 
population. Alltså hitta rätt målgrupp att nå ut till (Ekström, Larsson, 2010:89). 
Den population som är intressant för denna undersökning är kvinnor, män, tran-
spersoner samt icke binära i åldrarna 20-60. Ett av kraven i denna studie var att 
deltagarna i undersökningen skulle ha ålder inne för att själva konsumera vin, 



då det är viktigt att kunna relatera till vad som driver en till ett köpbeslut när det 
gäller just drycker som dessa.

Innan undersökningen skickades ut så bads tio personet läsa igenom den för 
att se så att allt var tydligt. Det kan lätt bli så att alla inte uppfattar frågorna på 
samma sätt, vilket är viktigt att dom gör när det kommer till enkätundersökningar 
(Ekström, Larsson, 2010:103).

För att minimera risken för att frågorna skulle bli oklara så är frågorna i enkäten 
entydiga, vilket förenklar saker och ting från början (Ekström, Larsson, 2010:103).
Frågorna i enkätundersökningen är även formulerade på ett väldigt förståeligt 
sätt. Om man använder för komplicerade formuleringar i en enkätundersökning så 
finns det risk att frågorna uppfattas som otydliga, vilket kan bidra till felmarginal 
(Ekström, Larsson, 2010:99).

I enkätundersökningen så ställdes samma frågor till alla bilder. (Se bild nr 1-8 
under bilagor för att se hur enkäten såg ut).

Enkäten har utförts i Google docs egna enkätfunktion. Det som är bra att göra 
en enkät via detta är att programmet själv dels själv räknar ut den procentuella 
mängden. Enkäten går också att koppla automatiskt till ett excel-dokument som 
samlar ihop alla svar samt motiveringar till varje svarsperson. På så vis ser man 
enkelt vilken åldersgrupp deltagarna tillhör, vad dom har svarat samt vilket kön de 
identifierar sig med. Detta bidrar med att det inte behövs läggas onödig tid på att 
koppla ihop dessa delar själv.

3.2.1 Urval enkätundersökning
I enkätundersökningen tillämpades ett icke proportionellt stratifierat urval. Detta 
går ut på att enkäten skickas ut i exempelvis ett intranät så att de som vill kan ta 
del av den (Ekström, Larsson,2010:92). Detta gjordes via Facebook. Det blev inte 
problematiskt då jag inte har några vänner på Facebook som är under 20, och min 
Facebook är sluten så folk utanför min vänlista har inte åtkomst till enkäten.

3.2.2. Tillvägagångssätt enkätundersökning
Efter att urvalet gjorts så gjordes ett urval mellan enkätprogram. Anledningen till 
att det blev google docs enkätprogram var för att åtkomsten av material inte var 
begränsat. Skulle Survey Monkey användas så skulle åtkomsten till material vara 
begränsat till 100. Resten skulle behövas låsas upp genom en prenumeration. En 
annan anledning till att google docs användes var för att det automatiskt gick att 
koppla till en excel-fil, som strukturerade upp alla svar automatiskt. (se bild:11).

När enkätprogrammet valts så startade arbetet med själva enkäten. Då skrevs 
exempel på frågor ner, sedan sorterades irrelevanta frågor ut. När frågorna var 
utvalda och enkäten var utformad så skickades enkäten till tio personer för att 
korrekturläsa. När detta var klart skickades enkäten ut via Facebook. Enkäten 
hölls under uppsikt tills antalet deltagare kändes tillräckligt för att ha ett mate-
rial att analysera, sedan påbörjades analysen av de svar och motiveringar som 
samlats in.

När ett önskat antal svar samt motiveringar kom in så analyserades dessa. 
Först så analyserades hur många som hade svarat ja på frågan om vinet såg 
ekologiskt och sedan de som svarat nej. Genom google docs uträkning kunde 
man jämföra procentuella resultatet på vardera del.



När detta var klart så analyserades alla motiveringar till varför deltagarna 
tyckte som dom tyckte, och på så vis kom det fram vilka olika designbeslut som 
var avgörande gällande uppfattningen om ett vin var ekologiskt eller ej. (Se bild 
nr 10-15 under bilagor för att se exempel på resultat samt exceldokumentet)

Ett problem som uppkom under enkätundersökningen är att deltagarna inte har 
haft tillgång till de fysiska flaskorna och kunnat se dom i butiksmiljö. Detta kan 
bidra till att exempelvis färgerna på de olika flaskorna visar fel färger. En väldigt 
mörkt grön flaska ser exempelvis ut som en svart flaska på bild. Men då det är 
etiketterna som fokuset ligger på så uppstår det inget egentligt problem på grund 
av detta, då etiketterna inte ser annorlunda ut på bilderna än i verklighet.

3.4. Validitet och reliabilitet
Validitet är ett begrepp som står för giltighet (Ekström, Larsson, 2010:14). I detta 
fall så är det giltigheten på de undersökningar som har gjorts för att få fram 
information om etiketterna. Reliabilitet står för tillförlitlighet (ibid). I detta fall 
kopplas detta till hur trovärdigt resultatet är.

När det kommer till enkätundersökningen är validiteten och reliabiliteten re-
lativt hög. I och med att google docs användes så har svaren kunnat analyseras 
enskilt. Svarsperson nr.5 har alltså kunnat följas genom alla dennes svar samt 
motiveringar. Det har även gått att se vilket kön denna person identifierar sig 
med samt vilken åldersgrupp denne tillhör.

Det bristfälliga i detta är ett man inte kunnat se personens identitet, vilket be-
tyder att det inte är säkert att denna svarsperson egentligen är 60 istället för 30. 
Detta är dock ingenting som bidrar till att giltigheten i denna persons svar inte 
är användbara, då undersökningen snarare baseras på en uppfattning och inte 
vilken åldersgrupp personen tillhör. Skulle det istället vara så att det centrala 
i analysen gjorts utifrån ålder och kön så hade detta varit ett problem när det 
kommer till enkätens giltighet, men så är inte fallet.

3.5. Primary display panel (PDP)
Det som undersöks när det kommer till min PDP-forskning är vilka element  som 
vanligtvis används för att skapa en känsla av hållbarhet på förpackningar.

 PDP-forskning innebär även delar som att undersöka hur produkter mark-
nadsförs (Klimchuk, Krasovec, 2012:82) , och detta används under den visuella 
researchen, där butikshyllorna undersöks gällande hur man förmedlar att det är 
ekologiskt vin.

Det som har undersökts är alltså den sekundära delen i designen. Nämligen 
färger, bilder, karaktärer, illustrationer, grafisk utrustning, fotografier, symboler 
och ikoner (ibid).

3.5.1. Avgränsningar Primary Display Panel
Inom PDP-forskning så tittar man på den fysiska strukturen samt på formen 
av förpackningen. Man undersöker även saker som företagsnamn, produktens 
namn, vikt, ingredienser, näringsinnehåll, instruktioner, mängd samt streck-
kod (Klimchuk, Krasovec, 2012:84). Detta är det primära designelementen i en 
förpacknings primary display panel (ibid). Dessa har valts att inte undersökas då 
detta inte är relevant i denna studie.



3.6. Visuell research
En visuell research på marknaden har genomförts. Där har sättet som man 
förmedlar ekologi i systembolagets butik samt på nätbutik undersökts. Efter 
insamlingen av material så har saker som hur de använder sig av butikshyllor 
för att förmedla att vinet är ekologiskt undersökts. Även hur de använder sig 
utav visuell kommunikation för att förmedla att vinet är ekologiskt på nätet har 
undersökts (Muratovski, 2016:158).



4. Resultat
4.1 Semiotisk bildanalys
4.1.1. Semiotisk bildanalys ekologiskt vin

Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en vit 
etikett. På etiketten finns en märkning på översta högra delen som förklarar att 
det är ett naturvin.

Märkningens bakgrund är ljusbrun. På märkningen står det “Naturvin” i grön 
versal sans serif. Texten inramas av ytterligare en text som har mindre teckeng-
rad. Där står det “Producerat enligt ekologiska och traditionella metoder”. Även 
den är skriven i grön versal sans serif.

På den vita etiketten så finns information i form av text. På den övre raden står 
det “Fait A La Main skriven i svart versal sans serif. Under denna text finns ett 
streck som bryter av den delen.

Under detta så finns vinets namn. Där står det “Maison Robert Olivier” i svart 
versal sans serif. Under detta står det “Vin Naturel” i svart skript. Undet den 
texten står det “Cuvee Tradition” i grön versal sans serif. Längst ner på etiketten 
står det “Vin de France” i svart versal sans serif.
På högra sidan av etiketten så finns det en illustration av en växt. Till vänster om 
märkningen på etikettens vänstra sida finns en orange vapensköld.



Mason Robert 
Olivier Vin 
Naturel

Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Etiketten är vit. Vit används för att kommunicera ren-
het, fräschör, oskuld, klarhet och san-
ning (Klimchuk, Krasovec, 2006:110). 
Den vita färgen skapar en känsla av 
kyla (ibid).
Färgen vit är bra att använda då 
den reflekterar ljus samt skapar en 
bra kontrast till andra färger på en 
förpackning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110).
Färgen vit används till lyxigare för-
packningar och ger dom en känsla av 
rikedom och klass (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Designe-
lement på 
etikett

Bredvid texten växer 
någon sorts blomma.

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).
När en bild väljs ut för att  använda 
på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Texten på etiketten 
är centrerad. I före-
tagsnamnet, namnet 
av vinet samt infor-
mationen om att det 
är ekologiskt samt på 
märkningen så an-
vänds antikva. Texten 
som säger “Vin Natu-
rel” är skrivet i skript.

Det som kännetecknar en antikva är 
dess seriffer, alltså klackarna på bok-
stävernas topp och botten(Bergström, 
Carlsson, 2012:125). En annan sak 
som kännetecknar en antikva är den 
växlande rymden mellan grundstreck 
samt hårstreck (ibid).
Det som mest kännetecknar en sans 
serif är dess avsaknad av seriffer, allt



så klackarna på bokstäverna (Berg-
ström, Carlsson, 2012:126). En sans 
serif är också jämn när det kommer 
till tjockleken av bokstäverna (ibid).
Typsnittet är effektivt när det kom-
mer till typografi inom teknik och 
konstruktion (Bergström, Carlsson, 
2012:126). Sans serifer fungerar bra 
att använda i rubriker, skyltar, bildtex-
ter, diagram och tabeller (ibid).



Bikandi Rioja Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten 
är vit.

Vit används för att kommunicera ren-
het, fräschör, oskuld, klarhet och san-
ning (Klimchuk, Krasovec, 2006:110). 
Den vita färgen skapar en känsla av 
kyla (ibid).
Färgen vit är bra att använda då 
den reflekterar ljus samt skapar en 
bra kontrast till andra färger på en 
förpackning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110).
Färgen vit används till lyxigare för-
packningar och ger dom en känsla av 
rikedom och klass (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en vit 
etikett. På flaskans mynning finns ett rött överdrag.

På den vita etiketten finns information i form av text. Högst upp på etiketten 
finns vinets namn. Där står det “Bikandi” i svart skript. Under detta står det 
“Rioja” i röd versal antikva. Under detta står det “Denominacion de origen cali-
ficada” i svart versal sans serif. Under detta står det “Ecological grown grapes” 
i grön versal sans serif. Under detta står det “Crianza 2011” i röd skript. Under 
detta så finns en svart illustration av en vapensköld. Över vapenskölden står det 
“Vina Olabarri” i svart versal antikva. Längst ner på etiketten står det “product 
of spain” i svart versal sans serif.



Designe-
lement på 
etikett

På etiketten finns en 
vapensköld.

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).
När en bild väljs ut för att  använda 
på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Texten på etiketten är 
centrerad. Namnet på 
flaskan är blandat av 
skript samt antikva. 
På resten av flaskan 
används sans seriffer, 
förutom på företagets 
logotyp där antikva 
förekommer än en 
gång.

Skript är en typsnittsfamilj som an-
vänds för att skapa en slags hand-
skriven känsla (Bergström, Carlsson, 
2012:127). Typsnittsfamiljen skript 
används oftast för speciella ända-
mål. Exempel på detta är att används 
skript när man skriver restaurangme-
nyer och kort till inbjudningar. Vanliga 
typsnitt som är i skript är Mistral, 
Bankscript, Citadel, och Brophy skript 
(ibid).
Det som kännetecknar en antikva är 
dess seriffer, alltså klackarna på bok-
stävernas topp och botten(Bergström, 
Carlsson, 2012:125). En annan sak 
som kännetecknar en antikva är den 
växlande rymden mellan grundstreck 
samt hårstreck (ibid).
Det som mest kännetecknar en sans 
serif är dess avsaknad av seriffer, allt-
så klackarna på bokstäverna (Berg-
ström, Carlsson, 2012:126). En sans 
serif är också jämn när det kommer 
till tjockleken av bokstäverna (ibid).
Typsnittet är effektivt när det kom-
mer till typografi inom teknik och 
konstruktion (Bergström, Carlsson, 
2012:126). 



Sans serifer fungerar bra 
att använda i rubriker, 
skyltar, bildtexter, dia-
gram och tabeller (ibid).



Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en grå 
etikett.

Under flaskans förslutning finns ett oranget överdrag. På detta står vinets 
namn “Financia Antigua” med svart antikva. Ovanför denna text finns en svart 
illustration av en nyckel.

På etiketten finns en illustration av en brun nyckel på etikettens högra del. Till 
vänster om denna nyckel står vinets årgång “2014” skrivet i orange sans serif. 
Under informationen om årgången står “Financia Antigua” skrivet i vit versal 
antikva. Undet denna text står det “Organic Selection” skrivet i orange versal 
antikva. Längst ner på etiketten står informationen om dryckens procenthalt. 
där står “ ALC 14% By vol” i vit versal sans serif.
I bakgrunden av etiketten står ett f samt ett a i ljusare grå färg. texten är i ljus-
grå versal antikva. 

Finca Anti-
gua Organic 
Selection

Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten 
är grå i två nyanser. 
En mörkare och en 
ljusare. Färgen på 
typografin är orange 
och vit.

Färgen orange associeras med käns-
lor som lycka och entusiasm(Rikard, 
2015). Färgen reprecenterar lkreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).

Vit används för att kommunice-
ra renhet, fräschör, oskuld, klarhet 
och sanning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110). Den vita färgen skapar en 
känsla av kyla (ibid).

Färgen vit är bra att använda då den 
reflekterar ljus samt skapar en bra kon-
trast till andra färger på en förpackning 
(Klimchuk, Krasovec, 2006:110).



Färgen vit används till lyxigare för-
packningar och ger dom en känsla av 
rikedom och klass (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Färgen grå kan användas effektivt 
i konst för att skapa kontrast och att 
få andra färger att sticka ut (Rikard, 
2015).

Designe-
lement på 
etikett

Bredvid typografin 
finns en bild av en 
nyckel. I bakgrunden 
så ser man att etiket-
tens färger skapar ett 
F och ett A.

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).

När en bild väljs ut för att  använ-
da på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Texten på flaskan 
är vänsterställd på 
etikettens centrum. 
Namnet på vinet är 
skrivet med antikva. 
Resten av texten är 
skrivet med sans 
serif.

Det som kännetecknar en antikva är 
dess seriffer, alltså klackarna på bok-
stävernas topp och botten(Bergström, 
Carlsson, 2012:125). En annan sak 
som kännetecknar en antikva är den 
växlande rymden mellan grundstreck 
samt hårstreck (ibid).

Det som mest kännetecknar en sans 
serif är dess avsaknad av seriffer, allt-
så klackarna på bokstäverna (Berg-
ström, Carlsson, 2012:126). En sans 
serif är också jämn när det kommer 
till tjockleken av bokstäverna (ibid).
Typsnittet är effektivt när det kom-
mer till typografi inom teknik och 
konstruktion (Bergström, Carlsson, 
2012:126). Sans serifer fungerar bra 
att använda i rubriker, skyltar, bildtex-
ter, diagram och tabeller (ibid).



Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en genomskinlig vinflaska som 
blir röd pga dess innehåll med en vit etikett.  På flaskans mynning finns ett rött 
överdrag i form av en skruvkork. under korken finns en vapensköld samt texten 
“rioja” skrivet i versal guldig antikva.

På den vita etiketten finns det information i form av text. Överst på etiketten 
står vinets namn “Beronia” skrivet i röd skript. Under detta finns en text där det 
står “Rioja” i röd versal antikva.

I bakgrunden av etiketten finns en röd illustration av en vingård. ovanför denna 
finns en röd vapensköld.

Det finns en till vit etikett på den undre delen av flaskan. överst på denna 
etikett står det “Vino ecologico” skrivet i röd skript. bredvid detta så finns det en 
illustration som ser ut som en halv sol. under detta så står vinets årgång “2014” 
skrivet i en klarare röd sans serif. Under detta så finns en lista. På denna lista 
står det “ Varietal: 100% Tempeanillo” skrivet. denna text blandas med sans se-
rif.och skript i röd och blå färg.  på nästa del av listan står det “Vinas: Mas de 25 
anos” skrivet. även detta blandas av sans serif och skript i röd och blå text.
nederst på denna lista står det “Sisterna de formacion: Espalders”skrivet. Även 
detta blandas av sans serif och skript i röd och blå text.

Unders på denna etikett står det “Embocellado por: bodegas Betonitas S.A. 
Ohanfi Espafu” i röd antikva. Till höger om detta finns en liten ruta med en ost i. 
Till vänster om detta står det information om flaskans volym samt volymhalten 
på vinet. det står “ 75cl 13,5% vol” i röd antikva.



Beronia Rioja Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten 
är vit.

Vit används för att kommunicera ren-
het, fräschör, oskuld, klarhet och san-
ning (Klimchuk, Krasovec, 2006:110). 
Den vita färgen skapar en känsla av 
kyla (ibid).

Färgen vit är bra att använda då 
den reflekterar ljus samt skapar en 
bra kontrast till andra färger på en 
förpackning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110).

Färgen vit används till lyxigare för-
packningar och ger dom en känsla av 
rikedom och klass (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Designe-
lement på 
etikett

På etiketten finns 
en illustration av en 
byggnad. 

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).

När en bild väljs ut för att  använ-
da på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Texten på etiketten är 
centrerad. Till före-
tagsnamnet använd 
skript. Även den text 
på andra etiketten, 
som säger “vino 
ecological” är skrivet 
i skript. I resten av 
typografin används 
Antikva.
Färgen på texten är 
röd och blå.

Färgen röd associeras med känslor 
som lycka och entusiasm (Rikard, 
2015). Färgen representerar kreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).

Skript är en typsnittsfamilj som 
används för att skapa en slags hand-
skriven känsla (Bergström, Carlsson, 
2012:127). Typsnittsfamiljen skript 
används oftast för speciella ändamål. 



Exempel på detta är att används 
skript när man skriver restaurangme-
nyer och kort till inbjudningar. Vanliga 
typsnitt som är i skript är Mistral, 
Bankscript, Citadel, och Brophy skript 
(ibid).

Det som kännetecknar en antikva är 
dess seriffer, alltså klackarna på bok-
stävernas topp och botten(Bergström, 
Carlsson, 2012:125). En annan sak 
som kännetecknar en antikva är den 
växlande rymden mellan grundstreck 
samt hårstreck (ibid).



Chateau 
D’Angles La 
Clape

Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten 
är grå.

Färgen grå kan användas effektivt i 
konst för att skapa kontrast och att 
få andra färger att sticka ut (Rikard, 
2015).

Designe-
lement på 
etikett

Längst ner på etiket-
ten finns en avbild-
ning av någonting jag 
inte riktigt kan se vad 
det är. Avbildningen 
är röd.

Färgen röd associeras med känslor 
som lycka och entusiasm (Rikard, 
2015). Färgen representerar kreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).

Illustrationer, bilder, ikoner samt 
symboler är bra att använda för att 
lyckat med ett rikt visuellt språk och 
bidra med stimuli (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:120).

Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en grå 
etikett. På flaskans mynning finns ett grått överdrag. Den grå etiketten inramas 
av en silvrig ram.

Högst upp står det “Chateu d´Angles” i silvrig versal antikva. Under detta står 
det “La Clape” i röd versal antikva. Under detta står det “Grand vin 2014” i vit 
antikva. Under detta finn en text skriven i vit skript som är svår att tyda. Längst 
nere på etiketten finns en röd illustration av någonting som ser ut som ett fält 
med en skog och moln.

4.1.2. Semiotisk bildanalys icke ekologiskt vin



När en bild väljs ut för att  använda 
på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Den huvudsakliga 
typografin på etiket-
ten är antikva. Längst 
nere av texten står 
någonting skrivet i 
skript. Jag kan inte se 
vad det står. Färgen 
på texten är vit och 
röd.

Färgen röd associeras med känslor 
som lycka och entusiasm (Rikard, 
2015). Färgen representerar kreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).

Vit används för att kommunicera ren-
het, fräschör, oskuld, klarhet och san-
ning (Klimchuk, Krasovec, 2006:110). 
Den vita färgen skapar en känsla av 
kyla (ibid).

Färgen vit är bra att använda då 
den reflekterar ljus samt skapar en 
bra kontrast till andra färger på en 
förpackning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110).

Färgen vit används till lyxigare för-
packningar och ger dom en känsla av 
rikedom och klass (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Det som kännetecknar en antikva är 
dess seriffer, alltså klackarna på bok-
stävernas topp och botten(Bergström, 
Carlsson, 2012:125). En annan sak 
som kännetecknar en antikva är den 
växlande rymden mellan grundstreck 
samt hårstreck (ibid).

Skript är en typsnittsfamilj som 
används för att skapa en slags hand-
skriven känsla (Bergström, Carlsson, 
2012:127). Typsnittsfamiljen skript 
används oftast för speciella ändamål. 



Exempel på detta är att 
används skript när man 
skriver restaurangme-
nyer och kort till inbjud-
ningar. Vanliga typsnitt 
som är i skript är Mistral, 
Bankscript, Citadel, och 
Brophy skript (ibid).



Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en grå 
etikett. Flaskan är försluten av en skruvkork i färgen orange. Under skruvkorken 
fortsätter den orangea färgen. Under förslutningen finns vinets namn “Prohibi-
tion” skrivet med svart versal sans serif.

Vinets etikett innehåller en hel del text. Högst upp finns texten “The evening 
bulletin” skrivet med svart versal antikva. Under denna text finns ytterligare en 
del text skrivet med svart färg. Denna text är inte läsbar. Under den icke läsba-
ra texten finns vinets namn “Prohibition” skrivet med orange versal sans serif. 
Under detta förekommer ytterligare svart oläslig text. Dessa bryts av med ett 
streck. Under detta står “Cabernet Sauvignon” skrivet med orange versal sans 
serif. Till vänster om detta så finns texten “2016” skrivet med svart sans serif. 
Till vänster om detta finns en svart illustration av en flagga. Under detta finns 
ett till streck. under detta streck står det “U.S. is voted dry” med svart versal 
sans serif. Under det finns svart text som inte är läsbar. Till höger om denna text 
står “Central coast” skrivet med svart versal sans serif. Ovanför denna text finns 
det svart text som inte är läsbart. Under detta så står “California” skrivet med 
orange versal sans serif. Till vänster om denna text så finns en svart vapensköld 
illustrerad. Till vänster om texten så finns någon sorts stämpel som inte riktigt 
går att urskilja. längst ner på etiketten finns en hel del text som inte går att 
urskilja. denna text är svart och ramas in av en box.

Prohibition 
Cabernet 
Sauvignon 
California

Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten är 
mörkgrå.

Färgen grå kan användas effektivt i 
konst för att skapa kontrast och att 
få andra färger att sticka ut (Rikard, 
2015).



Designe-
lement på 
etikett

Det  finns en illustra-
tion av en liten flagga 
samt en vapensköld.

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).

När en bild väljs ut för att  använ-
da på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Typografin på flaskan 
är en blandning av 
sans serifer samt anti-
kvor. Färgen på texten 
är svart och orange.

Svart symboliserar styrka, pålitlighet, 
konsekvens, visdom och kraft (Klim-
chuk, Krasovec, 2006:111). Svart an-
vänds för att kommunicera seriositet, 
elegans, sofistikation och lyx (ibid).
Svart har länge varit ett självklart 
val när det kommer till mycket för-
packningsdesign av produkter för att 
skapa förtroende hos konsumenten 
(Klimchuk, Krasovec, 2006:111). Den 
svarta färgen kan användas för att få 
andra färger att skapa en bra kontrast 
till andra färger (ibid).

Färgen orange associeras med käns-
lor som lycka och entusiasm(Rikard, 
2015). Färgen reprecenterar lkreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).



Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en beige 
etikett. Flaskan är försluten av en skruvkork i färgen orange. Under skruvkorken 
fortsätter den orangea färgen. Under förslutningen fortsätter ett hölje. På detta 
hölje så finns varumärkets logotyp i en guldstämpel. Under detta finns en ikon. 
Där är en krans som ramar in två personer. Under detta så finns vinets etikett. 
Etiketten är inramad av en röd ram. Högst upp på etiketten så finns en illustration 
av en inramning. Sidorna av denna inramning är två änglar som håller upp den. In-
uti denna ram finns en illustration av ett hus med en gård. Hela illustrationen har 
svarta ytterlinjer. Under denna illustration finns vinets namn “Graticcio” skrivet i 
svart skript. Under detta så står “Appassionato” skrivet med svart antikva. Längst 
ner på etiketten så står texten “Tommasi” skrivet med röd versal antikva.

Graticcio 
Appassionato 
Tommasi

Denotation Konnotation

Färg på eti-
kett

Färgen på etiketten är 
ljusbrun, med en del 
fläckar i mörkare brun.

Färgen brun kopplas till stabilitet 
och denoterar maskulina egenskaper 
(Rikard, 2015).

Designe-
lement på 
etikett

På övre delen av 
etiketten finns avbild-
ningar av två män som 
sitter på vardera sida 
av ännu en inramning. 
Där finns en illustra-
tion av en byggnad.

Illustrationer, bilder, ikoner samt sym-
boler är bra att använda för att lyckat 
med ett rikt visuellt språk och bidra 
med stimuli (Klimchuk, Krasovec, 
2006:120).
När en bild väljs ut för att  använda 
på sin förpackning så beror valet på 
den direkthet bilden eller ikonen har 
(Klimchuk, Krasovec, 2006:120).



Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Typografin som an-
vänds på etiketten är 
både skript och anti-
kva. Färgen på texten 
är svart och röd.

Svart symboliserar styrka, pålitlighet, 
konsekvens, visdom och kraft (Klim-
chuk, Krasovec, 2006:111). Svart an-
vänds för att kommunicera seriositet, 
elegans, sofistikation och lyx (ibid).
Svart har länge varit ett självklart 
val när det kommer till mycket för-
packningsdesign av produkter för att 
skapa förtroende hos konsumenten 
(Klimchuk, Krasovec, 2006:111). Den 
svarta färgen kan användas för att få 
andra färger att skapa en bra kontrast 
till andra färger (ibid).

Färgen röd associeras med känslor 
som lycka och entusiasm (Rikard, 
2015). Färgen representerar kreati-
vitet, bestämdhet, uppmuntran och 
attraktion (ibid).



Bakgrunden på bilden är helt vit. På bilden finns en svart vinflaska med en vit eti-
kett. Flaskan är försluten av en kork i som är täckt av ett överdrag i färgen svart. 
Längst ner på detta svarta överdrag finns ett streck i färgen vit. Under detta så 
finns själva etiketten. På den vita etiketten så finns först en bild av en dam med 
glasögon som ler. Bilden är kapad på hälften så man ser bara halva damens ansik-
te. Bilden är i gråskala. Under bilden så finns vinets namn “Giacomo” skrivet i grå 
versal sans serif. Under detta så finns vinets årgång 2015 skrivet i grå sans serif. 

Giacomo

Färg på 
etikett

Färgen på etiketten 
är vit.

Vit används för att kommunicera 
renhet, fräschör, oskuld, klarhet 
och sanning (Klimchuk, Krasovec, 
2006:110). Den vita färgen skapar 
en känsla av kyla (ibid).
Färgen vit är bra att använda då 
den reflekterar ljus samt skapar 
en bra kontrast till andra färger på 
en förpackning (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:110).

Färgen vit används till lyxigare 
förpackningar och ger dom en 
känsla av rikedom och klass (Klim-
chuk, Krasovec, 2006:110).

Designe-
lement på 
etikett

Mitt på etiketten 
finns en svartvit bild

Illustrationer, bilder, ikoner samt 
symboler är bra att använda för att



på en kvinnas ansik-
te. Bilden är be-
skuren så bara ena 
halvan av kvinnans 
ansikte är med.

lyckas med ett rikt visuellt språk och 
bidra med stimuli (Klimchuk, Kraso-
vec, 2006:120).

När en bild väljs ut för att  använ-
da på sin förpackning så beror valet 
på den direkthet bilden eller ikonen 
har (Klimchuk, Krasovec, 2006:120). 
Bilden eller illustrationen man använ-
der kommunicerar märkets identitet 
(ibid). 

Att använda sig av bilder och il-
lustrationer kan göra ett väldigt starkt 
visuellt intryck och det är viktigt att 
använda det rätt så bilder och il-
lustrationer är det konsumenter tittar 
på innan dom läser texter (Klimchuk, 
Krasovec, 2006:119).

Typografi på 
etikett

Typografin som an-
vänds till etiketten är 
sans serif. Färgen på 
texten är svart.

Svart symboliserar styrka, pålitlighet, 
konsekvens, visdom och kraft (Klim-
chuk, Krasovec, 2006:111). Svart an-
vänds för att kommunicera seriositet, 
elegans, sofistikation och lyx (ibid).

Svart har länge varit ett självklart 
val när det kommer till mycket för-
packningsdesign av produkter för att 
skapa förtroende hos konsumenten 
(Klimchuk, Krasovec, 2006:111). Den 
svarta färgen kan användas för att få 
andra färger att skapa en bra kontrast 
till andra färger (ibid).

4.1.3. Sammanfattning semiotisk bildanalys
Efter att ha granskat dom olika vinflaskorna så dras slutsatsen att det finns en viss 
skillnad när det kommer till att jämföra ekologiskt vin med icke ekologiskt vin.
På ekologiskt vin finns alltid någon form av märkning eller information om att 
vinet är ekologiskt. Det är i vissa fall fristående stämpelliknande märkningar 
som har fått en egen del av själva etiketten, men oftast finns bara informationen 
mitt i etiketten bland den andra informationen. Märkningen eller informations-
texten är oftast, men inte alltid grön. I ett av fallen i min semiotiska analys så 
var informationen om ekologi exempelvis orange.
När det kommer till färgerna på etiketterna så ser man ett tydligt samband mel-
lan ekologiskt vi och vit etikett. 75 procent av de vinflaskor jag fått fram via mitt 
urval har haft vit etikett.

Den mest användbara informationen som kommit ifrån den semiotiska bildana-
lysen är just det med vilka färger som används, för det är den största likheten



när det kommet till de ekologiska vinerna. Vit etikett med grön text någonstans 
är ett återkommande tema på de ekologiska etiketterna. 

En till sak som återkommer är användningen av skript i informationen på 
vinerna. Användningen av skript förekom i 75 procent av fallen gällande de 
ekologiska vinerna. I 50 procent av fallen så har man använt sig av skript för att 
förmedla vinernas namn.

4.2 Resultat enkätundersökning
Jag började med att inleda min enkät med att förklara vad jag gjorde för uppsats 
samt vad undersökningen skulle gå ut på. Jag skrev “I denna enkät så kommer 
du få se åtta olika vinflaskor. Jag vill att du, utifrån vinflaskornas etiketter svarar 
på om du uppfattar vinerna som ekologiska eller inte. Jag vill även att du skriver 
en kort motivering om varför du uppfattar dom som du gör. Exempelvis färgerna 
som används på de olika etiketterna. Detta kändes som en nödvändig sak att göra 
då dom som tillfrågas inte nödvändigtvis har varit designelever och kanske inte 
förstår vad det är jag vill att som ska titta efter när de analyserar vinflaskorna.

Efter inledningen kom frågorna om själva vinerna. Där visades en bild på de 
viner som valdes i det obundet slumpmässiga urvalet. På varje bild så frågades 
deltagarna om dom uppfattar vinflaskan som ekologisk. Personerna som deltog 
i enkäten ombads även att motivera sitt svar, för att få information om vad dom 
ansåg alternativt inte ansåg ge en ekologisk känsla på etiketternas design.
Enkäten avslutades med att deltagarna frågades vilket kön de identifierar sig 
med, samt vilken åldersgrupp de tillhör. Detta för att få en överblick och kunna 
tyda om det finns mönster gällande uppfattning när det kommer till olika åldrar 
och kön.

Utifrån undersökning så ser man att det är flaska nr.6, alltså Maison Robert 
Oliver som uppfattas som mest ekologisk. Hela 92,1 procent av deltagarna 
uppfattar denna som ekologisk genom dess design. Utifrån motiveringarna 
under deras svar så var detta på grund av att den har en stämpel som visar att 
det är ett naturvin, den gröna texten, den vita etiketten samt illustrationen av 
en växt på sidan av etiketten. Dessa element är de vanligast förekommande 
motiveringarna till vad som ger en ekologisk känsla på ett vin. En sak att tillägga 
under denna är att det tyvärr blev ett fel i enkäten, så under denna fråga finns 
ett tredje alternativ som heter  “Alternativ 2” som 1,3 procent av deltagarna 
tog, vilket ger en viss felmarginal på denna fråga (se bilaga:11). Argument som 
att etiketten är vit, därför är det ett ekologiskt vin förekommer även på de icke 
ekologiska vinet Giacomo, vilket inte är det, men som flest personer har svarat 
fel på. Hela 14,7 procent har svarat att de uppfattar detta som ett ekologiskt vin, 
just på grund av dess ljusa design (se bilaga:12).

Vinet Finca Antigua som är ett ekologiskt vin var det vin som var mest missför-
stått av alla viner i enkäten. 97,4 procent svarade att de inte uppfattade detta 
vin som ekologiskt utifrån dess design (se bilaga:13). Den vanligast förekom-
mande motiveringen till varför det inte uppfattas som ett ekologiskt vin är på 
grund av den svarta etiketten. I övrigt så motiverade deltagarna sina svar med 
att färgen som används på typografin inte anknyter till ekologi och bristen på 
gröna designelement pekar tydligt att det inte är ett ekologiskt vin.



Beronia Rioja var det vin som deltagarna var mest kluvna inför.  50 procent av 
deltagarna svarade att de uppfattar det som ett ekologiskt vin och 37 procent 
svarade att de inte uppfattar det  som ett ekologiskt vin. Utifrån motiveringarna 
ser man att anledningen till att det uppfattas som ett ekologiskt vin är för att 
den har två etiketter, där de flesta antar att den andra etiketten informerar om 
att den är ekologisk, samt den ljusa och fräscha designen på etiketterna. 

Den vanligaste motiveringen till att den inte uppfattas som ekologisk är  att 
den inte innehåller någonting grönt i designen och att det i övrigt inte finns 
några element som tyder på att vinet skulle vara det. Även här blev det fel på 
enkäten, så det finns ett “Alternativ 2” här också som 2,6 procent av deltagarna 
valde, vilket även här leder till en viss felmarginal (se bilaga:14).

Utöver dessa viner så ser uppfattningen ut att stämma relativt bra, med några 
få undantag. i snitt är det 13 procent  som har svarat fel på de övriga vinerna.

När man analyserar alla ekologiska viner så ser man ett tydligt samband 
mellan ljus design kopplat till ekologisk känsla. Även gröna designelement är 
någonting som motiverar till en ekologisk känsla. När det kommer till icke ekolo-
giska viner så är det just den mörka designen som motiverar folk att inte koppla 
vinet till någonting ekologiskt. Starka färger som inte är svart, grått eller grönt 
när det kommer till text är också en vanligt förekommande motivering till varför 
deltagarna inte kopplar vinerna till någonting ekologisk. En motivering som ock-
så har förekommit en del är att de vinerna som inte är ekologiska ser billigare 
och rörigare ut. Inte en lika “ren” design.



4.3. Visuell research

Bild från systembolagets hemsida. Sorteringen på sökningen är ekologiskt vin 
på Sjögatan 16 i Sundsvall.

Taggen som finns på sidan av länkarna till de ekologiska vinerna. Denna tagg är 
det sätt de använder sig av för att förmedla att det är ett ekologiskt vin.



Bild från butikshyllan på Systembolaget, Sjögatan 16 i Sundsvall. Här ser man 
hur flaskorna inte har någon egentlig uppdelning när det gäller ekologiskt vin 
och icke ekologiskt vin

Bild från butikshyllan på Systembolaget, Sjögatan 16 i Sundsvall. Här ser man 
hur flaskorna inte har någon egentlig uppdelning när det gäller ekologiskt vin 
och icke ekologiskt vin



I min omvärldsbevakning så har jag undersökt hyllorna på systembolaget på 
Sjögatan 16 i Sundsvall. Jag har även gått igenom utbudet på systembolagets 
hemsida. Det jag har tittat på är hur man använder sig av visuell kommunikation 
för att framföra budskapet om att detta vin är ett ekologiskt vin. Det som har 
undersökts är de sekundära designbesluten som gjorts för att marknadsföra de 
ekologiska vinerna. Det som har tittats på är färg, form samt typografi (Klim-
chuk, Krasovec, 2012:84).

På systembolagets hemsida så kan man dela upp så att bara de ekologiska 
vinerna som finns i lager på Sjögatan 16 visas. På Systembolaget i Sundsvall 
så finns det 234 ekologiska viner att välja mellan. Sättet som man marknads-
för den ekologiska delen i det hela när det kommer till nätbutiken är genom en 
slags tagg på vänster sida av varje länk. Taggen är grön och det står “Ekologiskt” 
på den. Utöver denna tagg så skiljer det sig inte mellan ekologiskt och inte eko-
logiskt vin på systembolagets hemsida (Klimchuk, Krasovec,2012:82).

På systembolagets hyllor så är vinerna sorterade efter land och prisklass. De 
ekologiska vinerna står tillsammans med de icke ekologiska vinerna. Det finns 
alltså ingen speciell struktur som delar upp de ekologiska vinerna för sig.
Sättet som de ekologiska vinerna marknadsförs i butik är genom en grön märk-
ning där det står “Ekologiskt”. Detta gör det väldigt tydligt vilka viner som är 
ekologiska och inte, och gör det enkelt för konsumenten att hitta rätt vin om den 
är ute efter ekologiskt. Storleken på denna märkning är tillräcklig för att man 
snabbt ska kunna se att vinet är ekologiskt. Denna gröna färg är återkomman-
de när man vill nå ut med att det är ekologiskt, och därmed kan man svara på 
frågan om hur man representerar ekologiska produkter i butik samt på nätet i 
Systembolagets fall (Muratovski, 2016:176). Alltså genom den gröna färgen.



5. Analys
5.1. Analys semiotisk bildanalys
När man tittat på förpackningarnas primary display panel under den semiotiska 
bildanalysen så har Färger, illustrationer, bilder samt typsnitt undersökts. Alltså 
de sekundära besluten i den grafiska designen(Klimchuk, Krasovec, 2012:84).

Det som även har undersökts är uppfattningen av de tecken som finns, vilket 
enligt Ekström och Larsson är det man ska titta på i en semiotisk bildanalys. 
Det resultatet av den semiotiska bildanalysen samt den PDP-undersökning som 
gjordes i samband med denna visar är att det vanligast förekommande när det 
kommer till design av ekologiska vinetiketter är den vita och gröna färgen samt 
användningen av skript i texten. Detta baseras på mängden ekologiska vineti-
ketter där detta förekommer, samt mängden icke ekologiska vinetiketter där 
varken vit färg, grön färg eller skript förekommer.

5.2. Analys enkätundersökning
Efter att ha analyserat resultatet från enkätundersökningen, där deltagarna 
ombads svara på vilka viner dom uppfattar som ekologiska samt vilka som inte 
uppfattar som ekologiska genom att titta på de olika designbesluten som tagits 
på vinernas PDP så visar resultatet att de flesta uppfattar färgerna vit samt grön 
som ekologiska. Detta baserat på svaren som samlats in. Ingenting nämndes om 
själva användningen av typografin på etiketterna.

En sak som var vanligt förekommande var en viss motivering om varför vinet 
Mason Robert Olivier Vin Naturel uppfattades som ekologiskt. Detta var märk-
ningen högst upp på höger sida ovanför etiketten. De flesta motiverade sina svar 
med att just denna märkning var det som stack ut mest för att förmedla att det 
var ett ekologiskt vin. Detta vin var även det som flest deltagare svarade att det 
var just ett ekologiskt vin på.

Enkätundersökningen gjordes för att få fram just denna information. Alltså att 
få fram folks attityder om det ämne enkäten har (Ekström, Larsson, 2010:87) 
och att utifrån detta få ett resultat till frågeställningarna.

5.3. Analys visuell research 
Det som har undersökts i den visuella researchen är hur man använder sig av 

design för att marknadsföra de ekologiska vinerna på butikshylla samt på nätet.
Både i butik och på nätet använder man sig av samma gröna bakgrundsfärg i 

bakgrunden av en text som säger “ekologiskt”. På hemsidan så använder man vit 
versal antikva till texten. 

På systembolagets hemsida går det att strukturera upp, så man bara ser de 
ekologiska vinerna i utbudet. Då ligger det en tagg på vänster sida som visar att 
det är ekologiskt.

I butik så är inte vinet sorterat efter ekologiska viner samt icke ekologiska vi-
ner. Prislapparna på hyllorna som tillhör de ekologiska vinerna är inramade med 
en grön ram. på toppen av denna gröna ram så står det “Ekologiskt”. Denna text 
är skriven i vit versal sans serif.



6. Slutsatser
I denna studie så har sättet man använder design för att förmedla ekologi via de 
etiketter som används på ekologiska viner.

Utifrån den semiotiska bildanalysen så kan man konstatera att ett vanligt fö-
rekommande mönster när det kommer till etiketter på ekologiskt vin är den vita 
bakgrundsfärgen. Urvalet som gjordes resulterade i fyra olika ekologiska viner. 
Urvalet var obundet slumpmässigt urval. Det var alltså ingenting annat än slum-
pen som gjorde att urvalet resulterade i dessa flaskor. 75 procent av de flaskor 
som analyserades hade vit etikett. Detta är även ett vanligt argument till varför 
en etikett känns ekologiskt baserat på det enkätmaterial som samlades in. Även 
på det enda icke ekologiska vinet så svarade 13,2 procent av deltagarna i en-
käten att det var ett ekologiskt vin. deras motiveringar var endast pga. den vita 
etiketten. Enligt Klimchuck och Krasovec så är färgen vit en färg som associeras 
med fräschör, renhet, oskuld och sanning, vikter kan antas vara en anledning till 
att folk kopplar den rena, vita färgen till ekologi

Ett annat vanligt förekommande designelement var den gröna texten som an-
vänds på de ekologiska flaskorna. Utifrån resultatet på enkäten så ser man att 
100 procent av deltagarna som svarade att en flaska var ett ekologiskt vin, och 
hade rätt, motiverade sitt svar med att etiketten innehöll en grön text. Detta är 
dock inget nytt resultat. Enligt Klimchuck och Krasovec så är färgen grön en färg 
som associeras med ungdom, fräschör och organiskt, och att färgen i huvudsak 
används för att kommunicera återvinning, förnybart, natur och miljö.

Det med att grön text används på ekologiska etiketter var även ett resultat 
som förekom under den semiotiska bildanalysen. 75 procent av de ekologiska 
flaskorna innehöll grön text på någon del. och 0 procent av de icke ekologiska 
flaskorna innehöll gröna designelement över huvud taget. 

Ett annat väldigt effektivt sätt för att kommunicera ekologi via etiketter är att 
dela upp själva informationen om ekologi från etiketten. Det vin som uppfatta-
des som ekologiskt av flest svarspersoner var Maison Robert Olivier, där 92,1 
procent av deltagarna svarade att det var ett ekologiskt vin, just på grund av 
dess märkning dessutom.  Denna märkning ligger utanför flaskans etikett, och 
får mer uppmärksamhet än en märkning som befinner sig i textform mitt i eti-
kettens övriga information. När det kommer till ekologiska viner så används ofta 
skript i etiketterna. 75 procent av etiketterna till de ekologiska vinerna innehöll 
skript, och endast 25 procent av de icke ekologiska innehöll skript. Detta är 
dock ingenting man reflekterar över när man tittar på ett ekologiskt vin baserat 
på enkätundersökningen.

För att sammanfatta detta och svara på frågeställning nummer två, vilken 
lyder ”Finns det ett bättre alternativ man skulle kunna tillämpa för att förmedla 
det ekologiska till konsumenten?” så är svaret på den frågan, utifrån enkäten, 
att användningen av ekologiska märkningar utanför etiketten, vilket inte är lika 
vanligt som att informera om att vinet är ekologiskt mitt i etiketten, är ett bättre 
alternativ.



7. Slutdiskussion
En studie som jag kan tänka mig skulle vara värd att göra är hur de ekologiska 
vinerna hanteras när det kommer till butikshyllan. Som jag kom fram till i min 
visuella research så är sorteringen av ekologiska viner från de icke ekologiska 
vinerna obefintlig. Man sorterar istället efter vilket ursprung samt vilken pris-
klass vinerna går under. Jag kan tänka mig att detta blir problematiskt om man 
är en konsument som endast dricker ett ekologiskt vin, eller som är ute efter 
en speciell sorts ekologiskt vin. En sådan sortering skulle jag kunna tänka mig 
motiverade folk att välja just ekologiska viner mer än icke ekologiska viner. 

Ett annat ämne som skulle vara värt att lägga lite mer tid på att ta reda på mer 
om är just det med innehållsförteckning på viner. Viner har ingen innehållsför-
teckning, så man vet som konsument egentligen inte vad det är man köper när 
man köper ett vin. Även fast det är ett ekologisk eller ett naturvin så har man 
ingen speciell ingrediens eller avsaknad av ingrediens att basera detta på.

Det som gick mest fel i min undersökning var att det blev fel på två ställen i 
enkätundersökningen. På två frågor fanns ett alternativ extra, som inte skulle 
finnas där. Detta ledde till en felmarginal i mitt resultat. Dock så var det 1,3% 
som svarade på ena och 2,6% som svarade på den andra, vilket inte ger någon 
stor felmarginal. så resultatet från enkätundersökningen gick ändå att använda.

En sak jag har tänkt på i efterhand är huruvida det verkligen var nödvändigt att 
ha med kön i min enkätundersökning. Den allmänna uppfattningen om design 
går inte att basera på kön, och då det jag var ute efter var just den allmänna 
uppfattningen om design på ekologiska vinetiketter så hade delen med kön 
kunnat tagits bort.
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