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ABSTRACT 
 
Titel: Att vara ekologisk - En kvalitativ studie om hur konsumenter ser på ekologiska förpackningar. 
Författare: Sara Vesterlund och Emmie Wikström 
Kurs, termin och år: Kandidatuppsats 15 hp,  HT 2014 
Handledare: Kent Lövgren 
Antal ord i uppsatsen: 21 297 
 

Problemformulering och syfte: Det är sedan tidigare konstaterat att förpackningens visuella 
utformning är ett viktigt marknadsförings- och positioneringsverktyg och används för att 
kommunicera varumärken. Den visuella utformningen är särskilt viktig på förpackningar till 
lågengagemangsprodukter då tidigare forskning visat att konsumenter ofta väljer förpackningar 
baserat på deras utseende. För den växande marknaden är det intressant att se hur förpackningen 
används för att positionera ekologi och ekologiska produkter och hur konsumenter uppfattar 
ekologiska förpackningars kommunikation. Vårt syfte är att studera hur förpackningarna till 
ekologiska produkter används för att visuellt kommunicera ekologi, samt undersöka hur 
konsumenter uppfattar produktförpackningarnas kommunikation av ekologi. 
 

Metod och material: De metoder som användes var kvalitativ innehållsanalys för att undersöka de 
ekologiska förpackningarna samt fokusgrupper för att undersöka konsumenters uppfattning av 
ekologiska förpackningar. 
 

Huvudresultat: Samtliga förpackningar använder olika visuella element för att framhäva ekologi på 
förpackningen. De förpackningar som bäst stämde överens med konsumenternas associationer av 
hur en ekologisk förpackning ser ut var de förpackningar som konsumenterna ansåg kommunicera 
ekologi tydligast. De element som konsumenterna ansåg kommunicera ekologi bäst var naturfärgade 
material och gröna och bruna färger, samt typografi i handstil. 
 

Nyckelord: Förpackningsdesign, visuell kommunikation, ekologi, förpackningskommunikation, 
ekologisk förpackningsdesign, förpackningar 
 

 

  

 



Problem definition and purpose: It is well known that the visual design of packages is an 
important marketing and positioning tool used to communicate brand identity. The visual design is 
particularly important on the packages of low-involement products and previous research have 
found that consumers often choose packages based on their apperance. It is interesting for the ever 
growing market of organic products to see how packages is used in positioning organic products and 
discover how consumers view the communication on organic packages. The purpose of this study is 
to analyze how the packages of organic products is used to visually communicate ecology, and 
investigate how consumers view the communication on the packages of organic products. 
 

Method and material: The methods used in this study were qualitative content analysis, which was 
used to analyze the packages and focus groups, which were used to analyze consumers perception of 
organic packages. 
 

Result: All of the analyzed packages used different visual elements to highlight their organic 
attributes on the package. The packages that best matched the consumers’ inplanted associations of 
organic products was the packages that was conveyed to best communicate an organic product. The 
consumers’ idea of a good visual design for an organic product included handwritten typography, 
natural-colored material and elements in green and brown colors. 
 

Key words: Packaging design, visual communication, organic, packaging communication, organic 
packaging design, packaging 
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1. INLEDNING   
Allt fler larm om mat som innehåller antibiotika och grönsaker som besprutas med giftiga 
bekämpningsmedel bidrar att vi i samhället får en allt större medvetenhet över vad vi faktiskt 
stoppar i oss. Detta tillsammans med den pågående trenden om att vara och äta hälsosamt gör att 
ekologiska alternativ av livsmedel blir allt mer populära. En undersökning av Svensk Handel visar att 
44 procent av konsumenterna har blivit mer hälsomedvetna det senaste året och två av tre personer 
handlar mer hälsosamma matvaror (Svensk handel, 2014). Konsumenternas hälsomedvetenhet gör 
att de i allt större utsträckning väljer ekologiska alternativ när det gäller köp av livsmedel (Svensk 
handel, 2014) och det har aldrig handlats så mycket ekologiska produkter som under första halvåret 
av 2014 (KRAV Halvårsrapport, 2014). Konsumenterna har också fått ett ökat intresse av att köpa 
ekologiska livmedel ur en djurhållnings- och miljösynvinkel (Magnusson et al., 2003:109). Ekologiska 
produkter värnar om djurens rätt och en långsiktigt hållbar användning av naturresurser, vilket kan 
bidra till en minskad klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser (Jordbruksverket, 2014).  
 
Enligt Statistiska Centralbyrån växer den totala försäljningen av ekologiska livsmedel ständigt i 
Sverige, och har från 2004 till 2013 ökat med 2,3 procentenheter (Statistiska Centralbyrån, 2014). 
Under 2013 var 4,3 procent av produkterna klassificerade som ekologiska (Statistiska Centralbyrån, 
2013:13), och försäljningen av dessa livsmedelprodukter uppgick till drygt 242 miljarder kronor 
(Statistiska Centralbyrån, 2013:6). För att bemöta de hälsomedvetna kundernas efterfrågan på 
ekologiska varor, samt för att vinna konkurrensfördelar, måste företag kunna erbjuda ekologiska 
produkter. Livsmedelsbutiker har upptäckt fördelarna med att satsa på ekologiska produkter, då 
deras ekologiska försäljning har ökat kraftigt under 2014 (KRAV Halvårsrapport, 2014).  
 
1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning har konstaterat att förpackningen är ett viktigt marknadsföringsverktyg (Kotler et 
al., 2008:512) och positioneringsverktyg som ofta är det som fäller avgörandet vid konsumenternas 
köpbeslutsprocess (Dahlén & Lange, 2009: 333f). Detta sker framförallt vid köp av 
lågengagemangsprodukter, som exempelvis matvaror, då konsumenter ofta inte är trogna ett 
specifikt varumärke utan vanligtvis väljer produkt efter förpackningarnas visuella element (Silayoi & 
Speece: 2004:611). Det är därför viktigt att lågengagemangsprodukter har förpackningar som tilltalar 
konsumenter och som får produkterna att differentiera sig på varuhyllorna.  
 
Konsumenter betraktar också ofta produkten och förpackningen som en helhet snarare än att 
produkten och förpackningen är skilda objekt (Mårtenson, 2009:119). Detta innebär att 
förpackningens utformning står i direkt relation med konsumenternas förväntningar på produkten 
inuti. Förpackningens utseende är också det konsumenter först associerar till på när de tänker på ett 
varumärke (Dahlén & Lange, 2009:334). För att kunna öka förpackningars inverkan och slagkraft är 
det viktigt att förstå hur konsumenter förhåller sig till dem (Silayoi & Speece, 2004:609), så det är 
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därmed viktigt att ha konsumenten i åtanke när man utformar förpackningen samt ha en förståelse i 
hur förpackningen kommer att kommunicera med konsumenterna. Att skapa en visuellt tilltalande 
förpackning kan vara en strategi att locka konsumenten till köp då den kan sticka ut från mängden 
och fånga uppmärksamhet (Dahlén & Lange, 2009:334f). Trots detta är förpackningen ofta en 
försummad del inom marknadsföringen (Mårtenson, 2009:119).  
 
Konsumenters bild av ekologiska produkter har studerats globalt från många vinklar (Pearson, 
Henryks & Jones, 2011:171). Även om konsumenter ofta ser produkten och förpackningen som en 
helhet (Mårtenson, 2009:119) så är konsumenters uppfattningar om ekologiska förpackningar ett 
mer outforskat ämne (Schleenbecker & Hamm, 2013:428). I och med den ekologiska marknadens 
expandering och konsumenters allt större intresse av ekologiska alternativ är det av stor relevans att 
studera hur konsumenterna ser på ekologiska förpackningars kommunikation för att kunna utforma 
framgångrika förpackningar som attraherar konsumenter (Silayoi & Speece, 2004:609).  
 
Det har genomförts flera studier kring hur förpackningar uppfattas av konsumenter och då 
marknaden för ekologi alltjämt växer är det viktigt att se hur konsumenter uppfattar ekologiska 
produkter. Det är också intressant att se hur förpackningen som ett positioneringsverktyg kan 
marknadsföra ekologiska produkter. Den här studien avser att undersöka hur konsumenter uppfattar 
ekologiska produkters förpackningar för att se hur deras bild och förväntningar på ekologiska 
produkter stämmer överens med förpackningarna. Denna undersökning kan i sin tur visa hur 
förpackningar används i marknadsföring- och positioneringssyfte, och hur produkter kan etablera sig 
och få en betydande roll på en expanderande marknad. Undersökningar om hur förpackningar 
kommunicerar med konsumenter kan således utgöra en grund i att kunna utveckla och skapa mer 
konkurrenskraftiga förpackningar för ekologiska produkter.  
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att studera hur förpackningarna till ekologiska produkter används för att visuellt 
kommunicera ekologi, samt undersöka hur konsumenter uppfattar produktförpackningarnas 
kommunikation av ekologi. 
 
1.3 Frågeställning  

1. Vilka visuella element består förpackningarna av? 
2. Hur resonerar konsumenterna kring hur väl förpackningarnas element kommunicerar 

ekologi? 
3. Hur ser konsumenternas uppfattningar gällande ekologiska förpackningars visuella 

kommunikation ut? 
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1.4 Definitioner  

Antikva - typsnitt med bokstäver som har en växlande rytm mellan tunna och tjocka streck  
(Bergström, 2010:127). Antikvor används ofta till brödtext för att uppnå god läsbarhet 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:67). 

Brödtext - Innefattar huvudmassan av en längre text exklusive rubriker (Hellmark, 2006:159). 
Frilagd bild - att delar av en bild är urklippt efter dess konturer med hjälp av en dator (Johansson,  

Lundberg & Ryberg, 2008:420). 
Färgmättnad - Färgmättnad handlar om hur intensiv en färgnyans är. Färger med hög mättnad är klara  

och starka i sin nyans, medan färgen med låg mättnad är dämpade och dova (Holtzschue, 
2011:87). 

Gemener - små bokstäver (Hellmark, 2006:164). 
Gotisk skrift - kraftig och kantig bokstavsform som härstammar från medeltida skrifter, och som  

användes till de första trycka böckerna (Hellmark, 2006:164). 
Grad - bokstävernas storlek i typografiska texter (Hellmark, 2006:27).  
Lågengagemangsprodukter - innefattar ofta produkter som är billiga och som konsumenter köper på en  

regelbunden basis (Fill, 2005:159). Konsumenter har ett lågt engagemang till produkterna, 
samtidigt som de olika produkterna och varumärkena har obetydliga skillnader mellan dem 
(Kotler et al., 2008:263). 

Sans-serif - typsnitt med minimala växlingar i grovleken på bokstäverna och som utmärker sig genom  
avsaknaden av seriffer. De anses passa bäst i rubriker eller texter som ska läsas på avstånd 
(Bergström, 2009:128). 

Seriffer - små klackar på bokstävernas ändar, vilket förekommer på antikvor (Johansson, Lundberg &  
Ryberg, 2008:441). 

Skript - en typsnittsvariant som används för att efterlikna handstil eller kalligrafi (Klimchuk &  
Krasovec, 2012:67).  

Typsnitt - en uppsättning av typografiska tecken med en gemensam utformning (Hellmark, 2006:180). 
Typvariant - ett särskilt typsnitts teckenuppsättning med ett utseende som avviker från grundformen,  

vilket till exempel kan vara kursiv eller fet (Hellmark, 2006:180). 
Versaler - stora bokstäver (Hellmark, 2006:164). 
 

1.5 Avgränsningar 

Vår studie har undersökt hur ekologiska lågengagemangsprodukters förpackningar utformas och hur 
konsumenter uppfattar dessa. Typiska lågengagemangsprodukter är matvaror (Silayoi & Speece: 
2004:613), och det var inom detta område som vår studie genomfördes. Vi valde produkter från de 
tre största matvarubutikskedjorna i Sverige, som hade ett eget ekologiskt sortiment, och undersökte 
hur de kommunicerar ekologi med sina förpackningar. Dessa är ICA Maxi som ägs av koncernen 
ICA, Coop Forum som ägs av koncernen Coop och Willys som ägs av koncernen Axfood. Samtliga 
matvarukedjor har också siffror på en ökad ekologisk försäljning under det senaste året (KRAV 
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Halvårsrapport, 2014). För att avgränsa studien valde vi att enbart undersöka ekologiska varor som 
ingick i varumärkesserierna ICA: I love eco, Coop Änglamark och Garant Eko.  
 
Den här studien undersöker hur konsumenter ser på och uppfattar förpacknings visuella utformning 
på ekologiska matvaror och hur förpackningarna positionerar de ekologiska varorna. Fokus ligger 
således på förpackningarnas visuella element och hur de ekologiska produkternas förpackningar 
uppfattas av konsumenter. Studien är avgränsad till att inte lägga fokus på konsumenternas 
köpbeslutsprocess då det skulle gjort studien alltför bred, och tidigare studier redan har berört detta 

ämne flera gånger (Pearson, Henkrys & Jones, 2011:171). Det är dock omöjligt att helt bortse från 

konsumenternas köpbeslutsprocess då det ofta är den som konsumenterna utgår ifrån när de ser och 
utvärderar produkter och förpackningar. Därför berör delar av teorin hur konsumenter resonerar 
när de ska köpa en produkt för att förstå vilka faktorer som är viktiga i hur konsumenter uppfattar 
förpackningar och hur dessa faktorer påverkar konsumenterna.  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring handlar om att förstå och kunna bemöta kunder och kundmarknaders behov 
(Kotler et al., 2008:6f). Kotler et al. definierar marknadsföring som “[...]den process som organisationer 
skapar värde för konsumenter och bygger starka kundrelationer för att i sin tur fånga värde för konsumenter” 
(Kotler et al., 2008:7) [vår översättning].  
 

2.1.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation syftar på de kommunikativa strategier som används inom 
marknadsföringen för att nå ut till olika grupper med ett budskap (Fill, 2005:8). Företag kan använda 
marknadskommunikation för att kommunicera med kundgrupper, andra företag eller till samhället 
(Mårtenson, 2009:17ff). Marknadskommunikation används för att bygga upp starka och fördelaktiga 
associationer till varumärken och företag på marknaden och göra dem synliga för konsumenter. 
(Mårtenson, 2009:17f).  
 

2.1.2 Varumärke 

En av de viktigaste delarna inom marknadsföringen och marknadskommunikationen är varumärket. 
Dahlén och Lange (2009) beskriver varumärket som marknadskommunikationens nav (Dahlén & 
Lange, 2009:229). Mårtenson (2009) skriver att varumärket skapas av produkten, förpackningen och 
mervärde, där mervärdet syftar till de associationer som konsumenterna har till varumärket och att 
kunden tar alla dessa element i beaktning när de köper en produkt (Mårtenson, 2009:57ff). 
Varumärket är det viktigaste elementet på förpackningen (Meyers & Lubliner, 1998:60), och är ett 
sätt för konsumenter att känna igen produkter de tidigare köpt så att de kan veta vad de förväntar sig 
(Kotler et al., 2008:511).  
 
Dahlén och Lange (2009) menar att konsumenter ofta delar in de olika varumärkena i kategorier när 
de handlar ur en specifik produktkategori. En av dessa kategorier är godkända varumärken, vilket 
innebär att konsumenterna har tidigare erfarenheter kring varumärket och dessa är etablerade som 
godkända i konsumentens minne (Dahlén & Lange, 2009:62). En annan kategori är ökända 
varumärken som konsumenterna aktivt undviker att köpa. Detta kan bero på tidigare erfarenheter av 
märket eller helt enkelt att konsumenterna inte tilltalas av varumärkets marknadskommunikation 
(Dahlén & Lange, 2009:62). Författarna menar att om en konsument en gång tagit avstånd från ett 
visst varumärke och dess produkter kan det vara svårt att ändra konsumentens uppfattning om 
varumärket (Dahlén & Lange, 2009:63). Det visar att varumärket är en central del i hur konsumenter 
väljer vad de ska köpa eftersom det är varumärket som är avsändaren och ger produkten ett värde 
(Kotler et al., 2008:511). Även Kotler et al. (2008) menar att varumärken hjälper konsumenter att 
identifiera produkter och berättar om produktens kvalitet (Kotler et al., 2008:511).  
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Det är viktigt att ha ett starkt och välarbetat varumärke för att kunna sticka ut från konkurrenter 
(Dahlén & Lange, 2009:229). Meyers och Lubliner (1998) menar att varumärket och logotypen 
måste vara visuellt unikt och ska kunna förmedla en positiv bild av varumärket och produkten för 
att kunna bygga förtroende hos konsumentet (Meyer & Lubliner, 1998:10). För att sedan kunna 
uppnå förtroende och varumärkesigenkänning måste varumärket och logotypen användas 
konsekvent på varje förpackning (Meyers & Lubliner, 1998:11). Varumärkesidentiteten måste således 
prioriteras högt för att skapa en trovärdig och lyckad kommunikation mellan förpackningen och 
konsumenten (Meyers & Lubliner, 1998:12).  
 
2.1.3 Marknadsföring för lågengagemangsprodukter  

Silayoi och Speece (2004) hävdar att förpackningens visuella element och design är viktiga vid 
marknadsföring av lågengagemangsprodukter (Silayoi & Speece: 2004:607) och varumärket 
utvärderas alltid av konsumenter vid både låg- och högengagemangsprodukter (Dahlén & Lange, 
2009:59). 
 

2.1.4 Positionering  

Positionering handlar om att placera en produkt eller varumärke i konsumenternas sinne och att 
skapa associationer kopplade till produkten eller varumärket (Ries & Trout, 2001:2f).  

 
Positionering är inte om vad du gör med en produkt. Positionering är vad du gör i sinnet på  
konsumenten. Det vill säga, du positionerar produkten i konsumentens sinne.  

Ries & Trout, 2001:2f [vår översättning].  
 

Positioneringen är en viktig aspekt i att differentiera en produkt och avger även information till 
konsumenterna om vad varumärket står för (Fill, 2005:375). Meyers och Gerstman (2004) menar att 
det är förpackningen som både kommunicerar och översätter varumärkets positioneringsstrategi till 
konsumenter (Meyers & Gerstman, 2004:3). Det är viktigt att varumärkets positioneringsstrategi är 
väl utarbetad för att förpackningen ska upplevas som lyckad (Meyers & Gerstman, 2004:3), då en väl 
utarbetad förpackningsdesign kan påverka konsumenterna att välja den ena produkten framför den 
andra (Meyers & Gerstman, 2004:41). Förpackningar som är utformade med 
marknadsföringsstrategier och målriktade positioneringsstrategier har större chans att bli tidlösa och 
överleva på marknaden länge, än de förpackningar som är utformade utifrån de senaste trenderna 
(Meyers & Gerstman, 2004:2). Det betyder att förpackningens visuella element som dekorerar 
förpackningen måste baseras på en distinkt positioneringsstrategi för att kunna uppmuntra till köp 
(Meyers & Lubliner, 1998:7). 
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2.2 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation syftar på den kommunikation som vi ser. Det kan vara en affisch i stan, en 
reklamfilm på TV eller en förpackning i matvarubutiken (Bergström, 2009:34). Holtzschue (2011) 
menar att det visuella intrycket är det allra viktigaste, och står för 80 procent av de totala 
sinnesintrycken (Holtzschue, 2011:44). Bergström (2009) skriver att all typ av visuell kommunikation 
uppstår när en sändare har ett budskap som den vill ska nå fram till en mottagare (Bergström, 
2009:34). Visuell kommunikation är uppdelad i tre olika områden där alla områden används för att 
skapa budskap. Dessa är typografering, bildhantering och formgivning (Bergström, 2009:34). Enligt 
Mårtenson (2009) kan visuella element kan användas för att förmedla övertygande information till 
mottagaren. (Mårtenson, 2009:478). Mycket luft och vitt utrymme kan exempelvis ger ett trovärdigt 
intryck och tolkas som att produkten har hög kvalitet, och används ofta i reklam för lyxiga och 
exklusiva varumärken (Mårtenson, 2009:478ff).  
 

2.3 Förpackningen 

Hine (1995) menar att förpackningen är till för att skydda samt förvara produkten, och underlättar 
vid transport av varor (Hine, 1995:6). Enligt Kotler et al. (2008) har förpackningen gått från att vara 
en behållare som enbart har som syfte att skydda produkten inuti, till att vara ett viktigt 
marknadsföringsverktyg (Kotler et al., 2008:512). Silayoi och Speece (2004) menar att förpackningen 
fyller två olika funktioner. Det ena funktionen är att skydda produkten vid transport och hantering 
och den andra funktionen är att marknadsföra produkten och få konsumenter att köpa produkten. 
(Silayoi & Speece, 2004:610).  
 
2.3.1 Förpackningar inom marknadsföringen 

Förpackningen används flitigt som ett marknadsförings- och positioneringsverktyg för att få 
konsumenterna att uppmärksamma och köpa företags produkter (Kotler et al., 2008:512). Även 
Hine (1995) bekräftar det och menar att “förpackningar är en del av vårt mänskliga beteende och är ett mycket 
kraftfullt verktyg för kommunikation och förståelse.”(Hine, 1995:23) [vår översättning]. Mårtenson (2009) 
skriver att förpackningen är ett viktigt marknadsföringsinstrument, menar även att förpackningen 
ofta är en försummad del av marknadsföringen (Mårtenson, 2009:119).  
 
Förpackningar används för att kommunicera ut varumärket bakom produkten och skapar på så sett 
varumärkesigenkänning hos konsumenter (Meyers & Lubliner, 1998:1). Detta nämner även Kotler et 
al. (2008) och menar att det är viktigt för företag att förstå det inflytande förpackningen kan ha för 
varumärket (Kotler et al., 2008:512). Förpackningen måste således uppmuntra konsumenter till 
varumärksigenkänning så att de lätt kan hitta produkten och köpa den igen (Meyers & Lubliner, 
1998:1). Förpackningens visuella utformning har ofta en avgörande roll när konsumenter ska 
bestämma sig för vilken produkt de ska köpa (Silayoi & Speece: 2004:611), och det är ofta som det 
första intrycket av förpackningen som fäller avgörandet till om konsumenten väljer att köpa 
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förpackningen eller inte (Meyer & Gerstman, 2004:40). Förpackningens utformning är en viktig del 
för att kunna presentera varumärket eftersom det ofta är på förpackningarna som konsumenterna 
blir bekanta med varumärket (Meyers & Gerstman, 2004:42).  
 
Vid köptillfället i butiken uppstår en kommunikation mellan konsumenten och förpackningen när 
hen bestämmer sig för produkten ska köpas eller inte (Venter et al., 2011:273). För att 
kommunikationen mellan förpackningen och konsumenten ska vara lyckad måste produkten och 
dess förpackning samspela. Lovar förpackningen något som produkten inte kan leva upp till 
kommer konsumenter inte köpa produkten igen (Meyers & Lubliner, 1998:8). 
Detta poängteras av författarna med citatet “för konsumenter representerar förpackningen produkten vid 
köptillfället” (Meyers & Lubliner, 1998:38) [vår översättning], och bekräftas också av Mårtenson (2009) 
som skriver att konsumenter ofta upplever produkten och förpackningen som en helhet snarare än 
två skilda delar (Mårtenson, 2009:119). Enligt Meyers och Gerstman (2004) vill konsumenter att 
förpackningen ska reflektera vad de köper, oavsett om deras prioriteringar är pris, kvalitet eller 
hälsomedvetenhet (Meyers & Gerstman, 2004:54).  
 

2.3.2 Förpackningens visuella element 

Förpackningens visuella element är viktiga att använda för att fånga konsumenternas 
uppmärksamhet (Venter et al., 2011:273). Meyers & Lubliner (1998) menar att förpackningar måste 
förlita sig på att de visuella elementen kommunicerar med konsumenterna (Meyer & Lubliner, 
1998:62). De visuella elementen på förpackningar och samspelet mellan de olika 
förpackningselementen är därför viktiga i utformningen av en förpackning. Meyers och Lubliner 
(1998) är överens om att ju färre visuella element, desto bättre (Meyers & Lubliner, 1998:63). 
Förpackningens visuella element kan hjälpa till att kommunicera ut olika attribut och har stor 
påverkan på hur konsumenter uppfattar produkten (Silayoi & Speece, 2004:610). Skulle 
förpackningen se billig ut kommer även produkten inuti uppfattas som billig (Silayoi & Speece, 
2004:610). Underwood (2003) menar att visuella element, som färger, logotyp, typsnitt, 
förpackningsmaterial används på förpackningar för att skapa starka varumärkesassociationer 
(Underwood, 2003:62). Alla dessa element bidrar således till kommunikationen mellan konsumenten 
och förpackningen (Meyers & Lubliner, 1998:3). 
 
Silayoi och Speece (2004) menar att placeringen på de visuella elementen på förpackningens olika 
sidor kan användas för att skapa igenkänning hos konsumenter (Silayoi & Speece, 2004:611). 
Lindberg (2006) skriver att information tolkas på olika sätt i skilda delar av världen på grund av olika 
kulturers läsriktningar. I västvärlden läses information från vänster till höger, vilket gör till att blicken 
vanligtvis vandrar från vänster till höger vid läsning av bilder (Lindberg, 2006:20). För att 
förpackningen ska kommunicera tydligt bör de visuella elementen vara placerade så att de följer 
konsumenternas sätt att se och läsa på förpackningen (Klimchuk & Krasovec, 2012:173f). 
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2.3.2.1 Färg  
Färger på förpackningar kan användas för att skapa associationer, väcka känslor och sätta 
sinnesstämningar, vilket gör att medvetna färgval kan förmedla och förstärka olika budskap 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Enligt Holtzschue (2011) kan människor uppfatta upp till 150 
olika nyanser av färger (Holtzschue, 2011:45). 
 
Klimchuk och Krasovec (2012) skriver att färg är det första som det mänskliga ögat uppfattar när 
det kommer till förpackningar och är det element som främst används för att få förpackningen att 
stå ut på butikshyllorna (Klimchuk & Krasovec, 2012:83). Färg kan även användas för att identifiera 
varumärken på förpackningar (Meyers & Lubliner, 1998:16). Meyers och Gerstman (2004) menar 
även att färg kan användas för att differentiera det egna varumärket från andra varumärken (Meyers 
& Gerstman, 2004:50).  
 
Färger kan också användas på förpackningar för att kategorisera så att konsumenter kan identifiera 
olika produkters produktkategorier och smaker (Meyers & Lubliner, 1998:17). Det kan också 
användas för att hjälpa konsumenten identifiera produkten inuti förpackningen (Meyers & Lubliner, 
1998:16). Venter et al.s studie (2011) visar att konsumenter vill att färgen som används på 
förpackningens ska stämma överens med färgen på produkten i förpackningen (Venter et al., 
2011:278). Färgvalet bör hållas konsekvent för att konsumenter ska kunna använda färgen på 
förpackningen som ett sätt att identifiera produkten (Meyers & Lubliner, 1998:12). 
 
Grönt är enligt Klimchuk och Krasovec (2012) en rogivande färg som kommunicerar liv, 
ungdomlighet och friskhet (Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Holtzschue (2011) skriver att grönt 
används för att visa att en produkten är ekologisk, hälsosam och miljövänlig (Holtzschue, 2011:59). 
Grönt kan också betyda att förpackningen är återvinningsbar och är framställd med miljön i åtanke 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Blått används för att kommunicera avslappning och lugn och kan 
förknippas med en blå himmel eller vatten (Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Färgen lila förknippas 
ofta med lyx, kunglighet, rikedom, andlighet, mystik och passion (Klimchuk & Krasovec, 2012:84). 
På matförpackningar förknippas lila ofta till smaker som blåbär eller vindruvor (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:85). Vita eller ljusa färger används på förpackningar för att kommunicera 
produktegenskaper som light, saltfri, och lågt kaloriinnehåll (Meyers & Lubliner, 1998:16). Ampuero 
och Vila (2006) menar även att ljusa förpackningar ofta används för att visa att produkten har ett 
lågt pris (Ampuero & Vila, 2006:103). Enligt Klimchuk och Krasovec (2012) symboliserar vitt renhet 
och fräschhet (Klimchuk & Krasovec, 2012:85). Meyers och Gerstman (2004) skriver att ljusa färger 
används ofta på mjölkprodukter och ska kommunicera hälsa och renhet (Meyers & Gerstman, 
2004:49).  
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2.3.2.2 Form och material  
Förpackningens form är den del som är viktig när det kommer till att använda förpackningen och att 
öppna och försluta förpackningen (Klimchuk & Krasovec, 2012:104f). Flera typer av förpackningar 
har en transparent del som visar innehållet istället för en bild på produkten, och ibland kan detta 
vara ett avgörande för att konsumenterna ska köpa produkten (Meyers & Gerstman, 2004:48). Enligt 
Venter et al. (2011) vill konsumenter gärna se produkten som de köper för att kunna utvärdera och 
se om produkten lever upp till deras förväntningar (Venter et al., 2011:277). Beroende på vilket 
material förpackningen är gjord i kan detta ge olika uppfattningar om produkten inuti (Meyers & 
Lubliner, 1998:3). Samma produkt kan därför uppfattas olika beroende på vilket typ av material den 
är förpackad i. Förpackningens material kan också ge konsumenter olika prisbilder av produkterna 
beroende på vilket material som använts (Meyers & Lubliner, 1998:5).  
 
Konsumenters ökade uppmärksamhet mot miljö- och klimatpåverkan har marknaden för 
miljövänliga förpackningar ökat och företag satsar mer och mer på mer miljövänliga förpackningar 
(Kotler et al., 2008:512). Detta innebär att konsumenterna har en större medvetenhet kring 
förpackningsmaterial och utformning på förpackningar (Kotler et al., 2008:512). Klimchuk & 
Krasovec (2012) menar att konsumenter ofta granskar och utvärderar förpackningens material, hur 
miljövänlig den är, och om den går att återvinna (Klimchuk & Krasovec, 2012:104). Marknaden för 
miljövänliga förpackningar har även ökat markant de senaste åren, framförallt i matvarubutiker 
(Thøgersen, Jørgensen & Sandager, 2012:187). 
 
2.3.2.3 Typografi 
Typografi beskrivs enligt Klimchuk och Krasovec (2012) som “[...] att använda bokstavsformer för att 
visuellt kommunicera ett talspråk” (Klimchuk & Krasovec, 2012:65) [vår översättning]. På förpackningar 
används typografi för att kommunicera produktens namn och information om produkten (Klimchuk 
& Krasovec, 2012:65). Typografin beskrivs som ett av de viktigaste elementen för att kommunicera 
visuellt på förpackningar (Klimchuk & Krasovec, 2012:65). Text på förpackningen bör kunna läsas 
på långt håll då den ofta fungerar som varumärkets säljbudskap är lockar konsumenterna till att köpa 
produkten (Klimchuk & Krasovec, 2012:70). Typografin bör också sätta ton på förpackningens 
personlighet (Klimchuk & Krasovec, 2012:70). Originella eller konsekvent använda typsnitt kan 
också användas för att skapa varumärkeskännedom och gör att konsumenter lättare kan identifiera 
produkten och varumärket eftersom det finns stor chans att de känner igen det sedan tidigare 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:74f).  
 
2.3.2.4 Bilder 
Fotografier och illustrationer på förpackningar kan användas för att skapa känslor och förstärka den 
emotionella kopplingen till förpackningen och produkten (Meyers & Lubliner, 1998:18). Klimchuk 
och Krasovec (2012) menar också att bilder på förpackningar kan skapa relationer och väcka minnen 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:91). Produktbilder kan även användas i mer informativt syfte som att 
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visa produktskillnader, hur produkten ska användas och slutresultatet av att använda produkten 
(Meyers & Lubliner, 1998:18). Meyers och Lubliner (1998) menar att fotografier är det element som 
används mest på matvaruförpackningar för att locka konsumenterna till köp (Meyers & Lubliner, 
1998:19). Det är viktigt att bilderna kommunicerar produktattribut och varumärkespersonlighet på 
ett lämpligt sätt. På matförpackningar bör produkten alltid se aptitlig ut för att kunna locka 
konsumenter till att köpa produkten (Klimchuk & Krasovec, 2012:91). Detta kan göras genom att 
visa en bild på själva produkten, visa ett serveringsförslag med produkten eller visa en ögonfallande 
bild som fångar konsumenternas intresse och väcker deras aptit (Klimchuk & Krasovec, 2012:99). 
Meyers och Gerstman (2004) menar också att det är vanligt att visa upp en bild på själva produkten, 
alternativt på den färdiga produkten för att få konsumenter att köpa produkten (Meyers & 
Gerstman, 2004:47). Det är viktigt att motivet som ska lyftas fram är i fokus för att undvika ett för 
rörigt intryck. Bergström (2011) förklarar att det centrala motivet i en bild kan försvinna om 
bakgrunden väcker stor uppmärksamhet, så en lösning på detta problem kan vara att frilägga motivet 
från bakgrunden (Bergström, 2011:151). Med friläggning skapas ett tydligt fokus, vilket gör att det 
även kan vara användbart för lugna och neutrala bakgrunder (Bergström, 2011:151).  
 
2.3.2.5 Ekologisk märkning 
Att handla hälsosamma produkter har blivit alltmer viktigt för konsumenter. Meyers och Gerstman 
(2004) menar att märkningar för näringsämnen och liknande kommer att få allt mer betydelse i 
förpackningars design (Meyers & Gerstman, 2004:54). För att konsumenter lättare ska kunna 
identifiera ekologiska produkter finns ekologiska märkningar som visar att produkten är producerat 
på ett miljövänligt sätt och upplevs ofta som ett bättre alternativ än icke-ekologiska produkter 
(Grankvist & Biel, 2007:701). Silayoi och Speece (2004) menar att fler konsumenter använder de 
ekologiska märkningarna som ett sätt att identifiera ekologiska produkter och för att säkerställa att 
de verkligen är ekologiska (Silayoi & Speece, 2004:609).  

 

2.3.2.6 Skriftlig information 
Den skriftliga informationen är mycket viktig, eftersom de är den som kommunicerar ut information 
om produktattribut (Meyers & Lubliner, 1998:12). Skriftlig information på förpackningar kan hjälpa 
konsumenter att se och utvärdera olika produktegenskaper när de ska välja vilken produkt de vill 
köpa (Silayoi & Speece, 2004:612). Eftersom konsumenter i regel lägger lite tid åt att utvärdera 
förpackningar i butiker har den skriftliga informationen bara några sekunder på sig att övertyga 
konsumenten till att köpa produkten (Meyers & Lubliner, 1998:12). Det är därför viktigt att den 
skriftliga informationen är tydlig (Silayoi & Speece, 2004:620). Skulle det vara för mycket 
information på förpackningen kan det skapa förvirring hos konsumenterna istället välja en annan 
förpackning (Silayoi & Speece, 2004:612). Silayoi och Speece (2004) menar också att den skriftliga 
informationen på förpackningar ofta är satt med för liten text vilket kan göra dem svåra att läsa 
(Silayoi & Speece, 2004:612), vilket återigen kan göra att konsumenterna istället väljer att köpa en 
annan produkt med tydligare information.  
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2.4 Perception  

Perception handlar om hur människor ser och tolkar sin omgivning (Fill, 2005:122).  
Med det överflöd av information som finns är det är det omöjligt att kunna ta till sig all information, 
därför måste hjärnan välja ut vilket stimuli som ska uppmärksammas (Fill, 2005:123). En konsument 
passerar i genomsnitt 300 produkter i minuten när de handlar i en vanlig livsmedelsbutik och kan 
omöjligt registrera alla intryck som de utsätt för (Kotler et al., 2008:512). Det är enbart vissa stimuli 
som läggs märke till och registreras. De stimuli som uppmärksammas kategoriseras i hjärnan och 
meddelandet tolkas och tolkningen är influerad av tidigare erfarenheter, värderingar och attityder 
(Fill, 2005:123). Uppmärksamhet är en viktig faktor för att budskap och meddelanden ska kunna ta 
sig igenom informationsflödet och nå ut till konsumenten (Fill, 2005:123). Detta kan göras genom 
externa faktorer som intensitet och storlek, positionering, kontrast, nyhet, repetition och rörelse (Fill, 
2005:123). Meyers och Lubliner (1998) skriver att förpackningen används som ett sätt att sticka ut på 
butikshyllorna bland konkurrerande varumärken och deras förpackningar, och att det förpackningen 
måste vara iögonfallande och kunna fånga konsumenters uppmärksamhet (Meyers & Lubliner, 
1998:1). 
 
2.4.1 Konsumenters uppfattningar om ekologiska produkter 

Tidigare forskning visar att konsumenter är medvetna om att ekologiska produkter finns, och av de 
positiva effekterna som de har på hälsan, miljön och djurhållningen (Paul & Rana, 2012:413). Enligt 
Grankvist och Biel (2001) är den främsta anledningen till att folk köper ekologisk mat att de 
upplever den som mer hälsosam än vanlig mat (Grankvist & Biel, 2001:408). Hjelmar (2011) menar 
att faktorer som bättre smak, miljömedvetenhet, djurhållning och viljan att handla närproducerad 
mat är viktiga och påverkande faktorer till att konsumenter väljer att handla ekologiskt (Hjelmar, 
2011:337), vilket visar att yttre faktorer än den egna hälsan kan vara avgörande. Det framgår även att 
yngre personer är mer positivt inställda till ekologisk mat (Magnusson et al., 2003:115) och det är 

också de som ofta handlar ekologisk mat (Tsakiridou et al., 2008:160). Det är framförallt yngre 

kvinnor som köper mest ekologiskt och de är också mer positivt inställda till ekologiska produkter 

än vad män är (Tsakiridou et al., 2008:160).  
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3. METOD OCH MATERIAL 
3.1 Undersökningsansats 

Vår studie är en empirisk undersökning av beskrivande karaktär (Esaiasson et al., 2012:36). För att 
undersöka vårt syfte använde vi kvalitativa metoder för att söka djupare kunskap kring vårt specifika 
fall (Ekström & Larsson, 2010:19).  
 

3.1.1 Metodval 
De metoder som används är kvalitativ innehållsanalys och fokusgrupper. Den kvalitativa 
innehållsanalysen användes för att studera förpackningar och se hur de olika ekologiska varumärkens 
förpackningar var utformade visuellt. Fokusgrupper valdes för att studera konsumenters reflektioner 
och åsikter kring de förpackningar som studien undersöker (Esaiasson et al., 2012:319). Vi valde att 
använda två metoder för att få mer djup i studien, då de båda metoderna kan komplettera varandra 
och ge mer förståelse till de resultat som metoderna ger. Med dessa två metoder ges först en 
grundbeskrivning i hur de ekologiska förpackningarna var utformade, vilket därefter gav bättre 
förståelse för konsumenternas tolkning av förpackningarnas olika element (Esaiasson et al., 
2012:320). 
 

3.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalyser definieras som en undersökning av ett innehåll som framställs i en skriftlig, muntlig 
eller bildmässig karaktär (Esaiasson et al., 2010:223). Kvalitativa analyser går ut på att noggrant läsa 
av helhet, delar och kontext för att ta fram det väsentliga (Esaiasson et al., 2010:237), vilket gjorde 
att en innehållsanalys av kvalitativ karaktär var mest fördelaktig för denna studie, då den möjliggör 
noggranna undersökningar av text- och bildmaterialet på förpackningarna. På det sättet kunde vi få 
fram svar på vilka visuella element de ekologiska förpackningarna bestod av och hur dessa användes. 
Genom att även välja att analysera med ett mer öppet förhållningssätt kan även frågorna i 
kodschemat anpassas mer efter hur materialet ser ut, vilket var det mest fördelaktiga förhållningssätt 
för vår studies utformning (Esaiasson et al., 2012:217).  
 

3.2.1 Urval av analysenheter 
Population utgörs av samtliga varor som säljs under varumärkena ICA: I love eco, Coop Änglamark 
och Garant eko. Ur denna population var urvalet produkter från samtliga varumärken ur tre av de 
elva olika produktkategorier som den ekologiska försäljningen 2013 var mätt i (Statistiska 
Centralbyrån 2013, se bilaga 2). Ingen av de tre kategorierna som valdes ut är någon av de största för 
försäljningen av ekologiska varor, då det kan vara intressant att se hur konsumenter uppfattar varor 
ur en produktkategori de kanske inte handlar ekologiskt regelbundet ur. Eftersom förpackningen har 
en stor påverkan på vad konsumenterna väljer för produkter i matvarubutiker (Silayoi & Speece: 
2004:611) så kan det vara intressant att se hur konsumenter ser på förpackningar inom de mindre 
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populära ekologiska kategorierna. Vi har därför valt produkter från kategorierna bröd och spannmål, 
grönsaker och alkoholfria drycker och juicer, som upptar 14, 10 och 7 procent av den totala 
ekologiska livmedelsförsäljningen 2013 (Statistiska Centralbyrån 2013) (se bilaga 2).  
 
Ur dessa kategorier valde vi jasminris, äppeljuice och frysta ärter som våra analysenheter. Vi valde att 
studera frysta grönsaker då dessa har en förpackning, vilket färska grönsaker vanligtvis inte har då de 
ofta plockas på lösvikt. För fler bilder på analysenheterna, se bilaga 1, 1.1 - 1.9.  
 

  

Från vänster till höger; Garant eko jasminris, ICA: I love eco jasminris och Coop Änglamark jasminris. 

 

 

Från vänster till höger; Garant eko frysta ärter, ICA: I love eco frysta ärter och Coop Änglamark frysta ärter. 
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Från vänster till höger; Garant eko äppeljuice, ICA: I love eco äppeljuice och Coop Änglamark äppeljuice. 

 

3.2.2 Genomförande 

För att kunna utföra innehållsanalysen på våra analysenheter formulerades ett kodschema med 
utgångspunkt från vårt syfte och frågeställningar (se bilaga 4). Kodschemat med dess preciserade 
frågor användes för att försäkra oss om att alla analysenheter, alltså förpackningar, analyserades på 
samma sätt. För att ytterligare säkerställa att analyserna genomfördes på samma sätt utförde en och 
samma person alla analyser. Att konkretisera problemställningen till några preciserande frågor som 
sedan ställs till materialet är nödvändigt, då de utgör grunden till undersökningens analysredskap och 
det är så en lösning till forskningsproblemet nås (Esaiasson et al., 2010:244f). För att förtydliga 
kodschemat formulerades tolkningsregler i form av kodinstruktioner eftersom innehållsanalyser 
kräver tydliga kodinstruktioner för hur innehållet ska klassificeras i varje text, bild och muntlig 
skildring (Esaiasson et al., 2010:233). Kodinstruktioner är avgörande för att överföringen av 
information från analysenheter till data ska kunna ske i enighet med studiens intentioner (Esaiasson 
et al., 2010:227). Varje analysenhet analyserades således med hjälp av kodschemat och 
kodinstruktionerna.  
 

3.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupper används för att studera människors föreställningar, värderingar och attityder inom ett 
visst ämne (Wibeck, 2010:11f). Fokus ligger på att studera gruppmedlemmarnas åsikter, värderingar, 
attityder, tankar och argumentationer, med fokus på interaktionen mellan gruppmedlemmarna 
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(Wibeck, 2010:21f). Vårt syfte med fokusgrupperna är att se hur deltagarna uppfattar 
förpackningarna som studien undersöker, och hur dessa kommunicerar ekologi.  
 

3.3.1 Att använda stimulansmaterial 

Stimulansmaterial är bra att använda för att få en givande diskussion om inte deltagarna befinner sig 
på samma kunskapsnivå eller har begränsad kunskap om ämnet sedan tidigare (Wibeck, 2010:78f). 
Stimulansmaterialet ska vara utformat så att gruppmedlemmarna kan diskutera kring det och att 
materialet väcker tankar och frågor (Wibeck, 2010:79). I denna studie är stimulansmaterialet samtliga 
förpackningar som undersöks. Tanken med fokusgrupperna är att deltagarna ska få reagera och 
diskutera förpackningarna tillsammans, vilket ger en mer givande diskussion om de själva får se och 
interagera med förpackningarna.  
 

3.3.2 Urval av deltagare  
Vårt urval av deltagare till fokusgrupp gjordes med strategiska val. Strategiska val till fokusgrupper är 
att föredra eftersom vi då kunde utgå i från studiens syfte och välja deltagare som fyller våra kriterier 
(Wibeck, 2010:66). Vårt urval av konsumentgrupp är yngre studenter som population och 

åldersintervallet på deltagarna i fokusgrupperna sattes till 21-30 år. Enligt Tsakiridou et al. (2008) är 

det främst yngre som handlar ekologiska produkter (Tsakiridou et al., 2008:160), och det var därför 

vi valde att fokusera studien på yngre konsumenters uppfattningar. För att rekrytera deltagare 
använde vi oss av vårt egna kontaktnät för att nå ut till tänkbara deltagare som passade till vårt urval 
och vår studie. Vårt urval kan förutom strategiska val även räknas som ett snöbollsurval då vi 
uppmuntrade personerna vi kontaktade att hitta personer som passar våra kriterier för att delta 
(Wibeck, 2010:81). 
 
Vid planeringen av fokusgrupperna hade vi i åtanke att deltagarna inte skulle vara totala främlingar, 
utan för att få en bra gruppdynamik och undvika att samtalet blir stelt och krystat. Vår tanke var att 
varje fokusgruppsdeltagare åtminstone skulle känna en i gruppen. Enligt Wibeck (2010) kan samtal 
mellan främlingar göra att de personer i gruppende är som är blyga och tillbakadragna blir ännu mer 
tystlåtna och starkare personer tar över samtalet (Wibeck, 2010:65). Detta upplägg gjordes även för 
att deltagarna skulle känna sig bekväma då det inte är säkert att de har samma åsikter kring ekologi 
och ekologisk mat. Deltagarna i fokusgrupperna är alla studenter och är inom en begränsad 
ålderskategori. Detta är för att deltagarna ska känna en samhörighet i gruppen och underlätta 
diskussionerna (Wibeck, 2010:31). Målet var att ha fem deltagare i varje fokusgrupperna för att 
minska risken att få för få deltagare ifall någon oväntat hoppar av (Wibeck, 2010:67).  
 
3.3.3 Genomförande 

Totalt genomfördes fyra fokusgrupper, en med sex deltagare, två med fyra deltagare och en med tre 
deltagare. Fokusgruppen genomfördes med hjälp av Kruegers intervjumall, som beskrivs i Wibecks 
(2010) bok (Wibeck, 2010:73f), som utformades inför fokusgrupperna (se bilaga 3). Inledningsvis 
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ställdes allmänna frågor som om ekologi och om förpackningar utseende påverkar vid köptillfället. 
Frågan “vad tänker ni på när vi säger “ekologisk förpackning”?” ställdes innan deltagarna fick se några av 
de utvalda förpackningarna för att kunna se hur deras föreställningar kring vad ekologi är och ser ut i 
samband med förpackningar. Efter det fick deltagarna se och interagera med stimulansmaterialet 
(förpackningarna). Deltagarna fick först se samtliga äppeljuiceförpackningar tillsammans och peka ut 
och motivera för vilken förpackning de tyckte kommunicerade ekologi mest, samt den förpackning 
som kommunicerade ekologi minst. De fick sedan se en äppeljuiceförpackning i taget och diskutera 
deras uppfattning och intryck av den. Detta upprepades med de frysta ärterna och jasminriset. Som 
avslutande del fick deltagarna se samtligt utvalda produkter från produktlinjerna Garant eko, ICA: I 
love eco och Coop Änglamark, och ta ställning till hur väl de olika förpackningarna från respektive 
varumärke var på att kommunicera ekologi.  
 
För att kunna se tillbaka på fokusgrupperna och för att lättare kunna transkribera och analysera 
diskussionerna filmades samtliga av fokusgrupperna. En risk med att filma fokusgruppernas 
diskussioner kan vara att deltagarna är medvetna om kameran och förändrar sitt beteende (Wibeck, 
2010:91f). Wibeck (2010) menar dock att den observerande rollen som moderatorn har i 
fokusgrupper redan påverkar diskussionen och att detta är ofrånkomligt (Wibeck, 2010:92). Vi ansåg 
således att de positiva aspekterna med att filma diskussionerna, som att lättare kunna urskilja vem 
som säger vad, gester och kroppspråk och hur deltagarna interagerar med stimulansmaterialet 
överväger de negativa aspekterna som finns.  
 

3.4 Metodproblem 

Att göra en innehållsanalys som går att tillämpa på alla analysenheter var en svår uppgift då vi ändå 
ville att innehållsanalysen skulle ge en representativ bild av hur förpackningarna såg ut och hur de 
visuella elementen används och förhåller sig till varandra. Ett mer specifikt kodschema som inte 
innehåller beskrivningar av olika element kunde enklare formulerats så att det överensstämmer med 
alla förpackningar, men samtidigt hade den gett en mindre deskriptiv bild av förpackningarnas 
utseende. För att innehållsanalysen ska vara relevant till syftet och frågeställningarna och kunna ge 
en bild av fokusgruppernas diskussioner kring förpackningarna och dess visuella element gjordes 
valet att skapa ett kodschema med mer deskriptiva beskrivningar. Denna typ av kodschema är mer 
mottagligt för egna tolkningar men går att undvika med tydligt uppsatta kodinstruktioner.  
 
Det är viktigt att förstå att de val som görs i samband med metodval påverkar studien. Hade vår 
studie istället haft andra sammansättningar i fokusgrupperna kunde vår resultat sett annorlunda ut. 
Genom att undersöka homogena grupper hade det studien kunnat registrera för eventuella skillnader 
i hur konsumenter som handlar ekologiska produkter ofta jämfört med konsumenter som aldrig 
handlar ekologiskt ser på ekologiska produkters förpackningar. Fokusgrupperna kunde ha utformats 
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så att de bestod av enbart kvinnor och män för att se om det finns skillnader kring hur de ser på 
ekologiska produkters förpackningar.  
 
3.4.1 Problem vid genomförande 
När vi utförde innehållsanalysen upptäcktes att en del analysenheter krävde tydligare instruktioner av 
hur frågorna i kodschemat skulle tolkas för att undvika möjliga tolkningsfel. Det medförde problem 
vid kodningen av andra analysenheter, eftersom flera av våra analysenheter skilde sig åt i den visuella 
utformningen. Vi blev således tvungna att kompromissa när vi definierade kodinstruktionerna, vilket 
gjorde att exempelvis frilagda bilder som såg ut att tillhöra en och samma bild blev klassificerad som 
flera olika bilder och att antalet element kunde anges som “två och ett par”. Det var även 
problematisk varje gång nya instruktioner och definitioner lades till eftersom det krävdes att gå 
igenom alla svar på denna fråga ännu en gång för att säkerställa att svaren passade frågans nya 
utformning. Ett annat problem som vi stötte på då vi gjorde analyserna av förpackningarna var att 
benämna vilka sidor på förpackningen som vi pratade om. Vi undvek att ge sidorna nummer av 
anledningen att de flesta förpackningarna hade olika form. Vi kunde utan problem benämna 
framsidan, baksidan och ovansidan, men när vi skulle benämna eventuella sidor bredvid framsidan 
namngav vi dem efter respektive sidas innehåll. Detta medförde att en del sidor benämndes som 
exempelvis “sidan för näringsdeklarationen” samt “sidan med tillagningsinformation”.  
 
Ett stort problem vid fokusgrupperna var rekryteringsprocessen. Det var både svårt att hitta och 
hålla kvar deltagare till fokusgrupperna. Vi fick ett avhopp precis innan den tredje fokusgruppen så 
deltagarantalet blev tre, vilket är för lite enligt Wibeck (Wibeck, 2010:62). Vi valde ändå att 
genomföra den för att kunna registrera ytterligare svar för att få mer substans i vår studie. Även fast 
vår avsikt var att samla fem personer till vardera fokusgrupp som Wibeck föreslog (Wibeck, 2010:67) 
för att kunna undvika sådana problem, var det ändå svårt att hitta tillräckligt med personer för att 
fylla grupperna. Fokusgrupperna hade också en ojämn fördelning mellan könen med fler kvinnliga 
deltagare än manliga, samt saknar deltagare från vissa åldrar inom den utsatta ålderskategorin. 
Genomförandet av fokusgrupperna hade underlättats av att hålla en inplanerad paus i mitten av 
nyckelfrågorna för att kunna säkerställa att alla frågor svarats på och att alla ämnesområden 
diskuterats.  
 
3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att den teoretiska definitionen överensstämmer med det operationella 
tillvägagångssättet, vilket även kan förklaras med att man mäter det man påstår sig mäta (Esaiasson 
et al., 2010:63). Vårt syfte med studien var att studera hur förpackningarna till ekologiska produkter används 
för att visuellt kommunicera ekologi, samt undersöka hur konsumenter uppfattar produktförpackningarnas 
kommunikation av ekologi. Detta konkretiserades i sin tur till vår frågeställning som lade grund till de 
metoder som skulle användas vid insamling av data. För att uppnå god validitet på vår studie utgick 
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vi från vårt syfte och våra frågeställningar när vi formulerade frågorna till kodschemat och till 
fokusgrupperna. Vad gäller urvalet av analysenheter valdes produkter från de tre största 
butikskedjorna i Sveriges egna ekologiska sortiment för att det skulle vara så representativt som 
möjligt till det utbud av ekologiska produkter som finns.  
 
För att försäkra oss om att innehållsanalyserna analyserades på samma sätt och stärka vår studies 
validitet använde vi oss av kodinstruktioner som visar hur frågorna ska tolkas och besvaras (se bilaga 
5). Kodinstruktionerna gjorde så att inga systematiska eller osystematiska fel skulle kunna uppstå av 
att frågor att tolkades fel. För att ytterligare försäkra oss om att innehållsanalyserna skulle analyseras 
korrekt genomförde samma person alla analyser. För att sedan kontrollera att vår teoretiska 
definition och operationella tillvägagångssätt stämde bra överens utförde vi ett reliabilitetstest en tid 
efter att den första kodningen gjorts (Esaiasson et al., 2010:235). Kodschemat och 
kodinstruktionerna testades genom att en person som inte medverkat i den första kodningen fick 
analyser alla produkter på nytt, och sen kontrollerade vi så denna persons svar stämde med de 
tidigare svaren. Vi utförde alltså ett interkodartest, vilket är den mest fördelaktiga metoden för att 
testa reliabiliteten (Esaiasson et al., 2010:235).  
 
Vid utformningen av intervjumallen till fokusgrupperna användes Kruegers intervjumall som 
Wibeck (2010) har beskrivit (Wibeck, 2010:73f). För att testa reliabiliteten och minska risken för 
systematiska fel på fokusgruppernas frågor testades dessa innan på en utomstående person för att se 
om frågorna var rätt ställda. Samma moderator användes under samtliga fokusgrupper för att 
säkerställa att frågorna ställdes på samma sätt och på så sätt minska risken för osystematiska fel 
(Wibeck, 2010:143). För att uppnå god validitet skrevs ämnesområden kring förpackningens visuella 
element in i intervjumallen som vi ville att deltagarna upp. Detta gjordes under frågorna som ställdes 
till deltagarna (se bilaga 3) och för att se till att samtalet hölls inom området för vad vår studie avser 
att undersöka. Moderator och antecknare kunde också använda de ämnesrelaterade frågorna för att 
se om en grupp inte tagit upp och diskuterat någon av dem och sedan ställa frågan som en följdfråga 
om det behövdes. Samtliga fokusgrupper filmades för att höja studiens reliabilitet eftersom det gör 
det möjligt att kunna gå igenom materialet flera gånger och därmed minskas risken att svar blir 
feltolkade. Vad gäller urvalet till fokusgrupperna uppstod ojämn fördelning mellan könen med fler 
kvinnliga deltagare än manliga, vilket kan göra resultatet icke-representativt för populationen. En 
ojämn fördelning i ålder kan också göra resultatet icke-representativt. Studien kommer inte att uppnå 
extern validitet i och med att den har en kvalitativ undersökningsansats. Dock var det inte vårt syfte 
med studien att kunna uttala sig generellt utan att söka kunskap på en djupare nivå. Vad gäller intern 
validitet kan de resultat och slutsatser som studien lett fram till tillämpas på de deltagare som 
medverkade i studien, samt på de analysenheter som studerades.  
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4. EMPIRISK BAKGRUND  
 

4.1 ICA 

När vi i vår studie omnämner ICA åsyftar vi på livsmedelsbutikerna Maxi ICA Stormarknad, ICA 
Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära i Sverige. De är tillhörande ICA Sverige AB, vilket är ett 
dotterbolag till aktiebolaget ICA Gruppen (ICA, 2014a). ICA Sverige AB är den ledande 
dagligvaruhandeln i Sverige med drygt 1300 butiker i Sverige och med en omsättning på närmare 68 
miljarder kronor 2013, vilket utgör 68 procent av den sammanlagda omsättningen för ICA Gruppen 
AB (ICA, 2014a).  
 

4.1.1 ICA: I love eco  

 

 

ICA har en sortiment med egna varor som är renodlat ekologiskt (ICA 2014b). Sortimentet består av 
livsmedel och andra ekologiskt framställda produkter som sängkläder och handdukar (ICA 2014b). 
Under 2012 hade ICA:s centrala sortiment över tusen ekologiska alternativ, varav det ekologiska 
varumärket ICA: I love eco stod för drygt tvåhundra (ICA 2014c).  
 

4.2 Coop 
När vi omnämner Coop åsyftar vi på Coop Butiker & Stormarknader AB som är dotterbolag till 
Coop Sverige AB, vilket ägs av Kooperativa Förbundet. Coop Butiker & Stormarknader AB har 
cirka 700 butiker som innefattas inom kedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop 
Konsum och Coop Nära. Dessutom ingår även butiken Coop Daglivs och nätbutiken Coop 
Online.se i aktiebolaget Coop Butiker & Stormarknader (Coop, 2014b). Under 2013 hade 
Kooperativa Förbundets dagligvarugrupp drygt 7000 anställda och en omsättning på 34 miljarder 
kronor (Coop, 2014b).  
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4.2.1 Coop Änglamark  

 

 
Coop Änglamark är Coops renodlade ekologiska produktsortiment (Coop 2014c). Produkterna som 
ingår i sortimentet är klassade med miljömärkningar som bland annat KRAV (Coop 2014c). 
 

4.3 Axfood 

Koncernen Axfood innefattar dagligvaruhandel inom detalj- och partihandel i Sverige. Detaljhandeln 
drivs genom egenägda kedjor som Willys och Hemköp, samt genom handlarägna butiker som 
Handlar’n och Tempo som har avtal med Axfood. Under 2013 hade Axfood över 8000 anställda 
och en omsättning på cirka 37,5 miljarder, och de har cirka 20 procent av marknadsandelarna inom 
svensk dagligvaruhandel (Axfood, 2014a). När vi omnämner Axfood åsyftar vi deras kedjor inom 
detaljhandeln. 
 
4.3.1 Garant eko  

 

 

Garant eko ett renodlat ekologiskt sortiment med ca 140 produkter som säljs i samtliga av Axfoods 
butiker (Axfood 2014b). Produktserien innefattar produkter som är KRAV eller EU-ekologiskt 
märkta (Axfood 2014c).  
 

4.4 Ekologiskt produktion 

Den ekologiska produktionen av livsmedel särskiljer sig från den vanliga produktionen genom att 
den strävar för ett långsiktigt hållbart sätt bruka naturresurser som vatten, energi och mark. En stor 
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biologisk mångfald och djurs välfärd är andra centrala delar av vad den ekologiska produktionen står 
för. Detta realiseras genom krav på att djurhållare innefattar en dokumenterad kunskap om djurhälsa 
och djurskydd för att få bedriva en ekologisk produktion. Djuren ska också leva naturliga liv där 
exempelvis grisar och höns har rätt till utevistelse och grovfoder, medan nötkreatur ska vara 
lösgående. Djuren ska i främst äta egenproducerat foder och gödsling av åkermark ska ske med 
gödsel från den egna gården. Användande av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna, utan ogräs 
och skadedjur bekämpas främst genom förebyggande metoder som bland annat användning av 
motståndskraftiga växter. (Jordbruksverket, 2014).  
 
4.5 Ekologiska märkningar 

Ekologiska märkningar har vuxit fram i takt med att marknaden för ekologiska produkter ökat och 
dessa märkningar är ett sätt för konsumenter att identifiera ekologiska produkter (Grankvist & Biel, 
2001:406). Ekologiska märkningar visar således att produkten är framställd på ett mer miljövänligt 
sätt än icke-ekologiskt märkta produkter (Grankvist & Biel, 2007:701). Det finns olika 
miljömärkningar beroende på vad det är för ekologisk produkt och olika miljömärkningar för olika 
länder (KRAV, 2014). Nedan redovisas de ekologiska märkningar som återfanns på förpackningarna 
i studien.  
 

4.5.1 KRAV 

 

 

Kravmärkningen är den svenska miljömärkningen för livsmedel. En kravmärkt produkt innebär att 
produkten är ekologiskt producerad och har gjort så med hänsyn till djur, natur, klimat och 
människor. För att en produkt ska bli kravmärkt måste djuren levt ett gott liv, grödorna producerats 
utan miljögiftiga bekämpningsmedel eller konstgödsel, maten ska vara fri från onödiga tillsatser eller 
producerat med GMO (Genetiskt modifierad organism). (KRAV, 2014) 
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4.5.2 EU-ekologiskt 

 

 

EU-ekologiskt är EU:s märkning för produkter som är ekologiska. För att en produkt ska klassas 
som EU-ekologisk ska 95 procent av produktens innehåll ha framställts på ett ekologiskt sätt. 
Förutom denna märkning är EU-ekologiska produkter märkta med en kod och information var 
råmaterialet till produkten kommer ifrån. Informationen står som EU-jordbruk, där råmaterialet 
kommer från ett jordbruk inom EU, Icke EU-jordbruk, där råmaterialet kommer från jordbruk 
utanför EU, och EU/Icke EU-jordbruk, där delar av råmaterialet kommer från EU och länder utanför 
EU (European Commission, 2014).  
 
4.5.3 Statskontrolleret økologisk  

 

 

Statskontrolleret økologiskt, även kallad det røde Ø-mærke, är Danmarks egen märkning för ekologiska 
produkter. Produkter som är märkta med denna symbol garanterar att de uppfyller de danska 
myndigheternas krav för ekologisk produktion. De som utför de regelbundna kontrollerna av 
livmedel i Danmark är Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen, vilka är de danska 
motsvarigheterna till Livsmedelverket och Jordbruksverket (Coop, 2014a).  
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4.5.4 Debio godkjent  

 

 

Debio är den märkning som tilldelad alla norska produkter som uppfyller den norska statens krav 
för ekologisk produktion. Kontrollen sker genom avtal med Mattilsynet, den norska 
motsvarigheteten till Jordbruksverket, och kontrollen innefattar hela processen från jord till färdig 
produkt i butiken. Produkter som blivit tilldelade detta märke, också kallad Ø-merket, följs upp med 
regelbundna inspektioner och oanmälda besök, för att garantera att kraven uppfylls även efter 
märkning (Debio, 2014).  
 

4.6 Övriga märkningar 

Nedan redovisas för de övriga märkningar som återfanns på förpackningarna i studien.  
 
4.6.1 Nyckelhålsmärkt  
 

  

Nyckelhålsmärkningen är en märkning som används på livsmedel i Sverige, Norge, Danmark och 
Island. Livsmedelsprodukter som är märkta med nyckelhålet måste uppfylla specifika krav på 
näringsinnehåll. Dessa krav handlar om salthalter, socker, fett, kostfibrer och fullkorn. 
Livsmedelsprodukter som använder nyckelhålsmärkningen kan klassas som ett hälsosammare 
alternativ inom den produktkategorin av livsmedel (Livsmedelverket, 2014).  
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4.6.2 FSC (Forest Stewardship Council) 

 

 

FSC (Forest Stewardship Council) är en märkning som finns på skogsprodukter som till exempel 
kartong, trycksaker, möbler och byggmaterial. Märkningen FSC visar att produkten består av trä från 
FSC-certifierad skog. De krav som ställs för att en skog ska kunna klassas som FSC-certifierad är 
bland annat att skogens naturvärden bevaras och att rättigheterna till urbefolkningens respekteras. 
Kontrollerna sker av oberoende certifieringsorgan som inspekterar hela produktionskedjan från skog 
till färdig produkt (Konsumentverket, 2014). 
 

4.7 Deltagarlista till fokusgrupper 

I denna studie genomfördes fyra fokusgrupper. Nedan listas alla deltagare som deltog och i vilken 
fokusgrupp deltog i. Varje fokusgrupp benämns med förkortningen FG 1, FG 2, FG 3 och FG 4, 
vid referens i empirikapitlet.  
 
Fokusgrupp 1 (FG 1): Fokusgrupp 3 (FG 3):  
Kajsa Classon 24 år Mira-Liv Atie 22 år 
Fanny Fellman 21 år Kristin Jakobsson 22 år 
Moa Grönroos 21 år Annelie Mellgren 21 år  
Johanna Karlsson 21 år  
 

Fokusgrupp 4 (FG 4): 
Sophie Pettersson Dahl 22 år 

Fokusgrupp 2 (FG 2): Amanda Bissler 22år  
Linus Axelsson 24 år Alexandra Cardenbäck 24 år  
Niklas Hagenvald 25 år Elvira Jacobi 22 år  
Frida Henriksson 21 år Viorela Voicila 26 år  
Niklas Sjöström 30 år Emma Ljungehed 26 år  

 
Moderator: Emmie Wikström, antecknare: Sara Vesterlund 
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5. EMPIRI 
 

5.1 Resultat av innehållsanalysen 
Nedan redovisas resultatet för innehållsanalyserna av samtliga förpackningar i studien.  
 
5.1.1 Varumärke 
Garant eko använder två logotyper på deras förpackningar, som båda är i en kvadratisk form med 
rundade hörn. Kvadraterna förekommer i en mindre och en större variant, samt i färgerna svart eller 
vit. I en av logotyperna finns ett centrerat “G” med texten “Garant” under. Alla bokstäver är i 
versaler och i ett sans-seriftypsnitt. Den andra logotypen som är i samma kvadratiska form har en 
avlång rektangel som sticker ut från mitten av den övre sidan, och ett blad som sitter på denna 
rektangels högra sida. I denna kvadrat står ordet “eko” centrerat i gemener och under står det 
“Ekologiska varor” vänsterställt i versaler. Färgen på bokstäverna i de två kvadraterna är densamma 
som bakgrundsfärgen där logotyperna är placerade.  
 

Garant ekos förpackningar med äppeljuice och jasminris har fyra par logotyper vardera, medan 
förpackningen med frysta ärter har två par logotyper. Logotyperna är alltid placerade bredvid 
varandra med logotypen innehållande “G” och “Garant” till vänster. På äppeljuicen och jasminriset 
finns vita logotyper i en större variant placerade vänsterställt på den övre delen av förpackningens 
framsida och baksida. På ovansidan av äppeljuicen och jasminriset är de mindre vita logotyperna 
placerade vänsterställt, längst upp på sidan, och på sidan för näringsdeklarationen finns de svarta 
logotyperna placerade vänsterställt samt i en mindre variant på den övre delen av förpackningen. På 
Garant ekos förpackning med frysta ärter finns de vita logotyperna i en större storlek placerade 
vänsterställt på den övre delen av förpackningens framsida. På baksidan av förpackningen finns de 
svarta logotyperna i en mindre storlek placerade vänsterställt på förpackningens övre del. På Garant 
ekos äppeljuice får logotypen större fokus än de ekologiska märkningarna, men mindre fokus än 
bilden och produktnamnet. På de frysta ärterna får logotypen mindre fokus än bilden, de ekologiska 
märkningarna och produktnamnet. Garant ekos jasminris har ingen bild, men logotypen får större 
fokus än de ekologiska märkningarna, men mindre än produktnamnet.  
 

På ICA: I love ecos förpackningar används två olika logotyper. En av logotyperna består av ordet 
“ICA” i en röd text, som är skriven i enbart versaler och i typsnittsvarianten sans-serif. Logotypen “I 
love eco” som anger att produkten är ekologisk består av ett “i”, ett hjärta och ordet “eco”. I:et är en 
kursiv gemen i svart färg och ordet “eco” består av svarta gemener i ett sans-seriftypsnitt. På de 
frysta ärterna och jasminriset från ICA: I love eco är hjärtat i rött i logotypen för “I love eco”, 
medan det är i grönt på förpackningen med äppeljuice. På ICA: I love ecos äppeljuice finns det två 
logotyper som är placerade separat samt ett par logotyper som är placerade intill varandra. De frysta 
ärterna och jasminriset har två logotyper på vardera förpackning, en för ICA och en för ICA: I love 
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eco. På dessa förpackningar finns den röda logotypen med texten “ICA” vänsterställd på övre delen 
av förpackningens framsida, och logotypen “I love eco” är vänsterställd på den mellersta delen av 
förpackningens framsida. På framsidan av ICA: I love ecos förpackning med äppeljuice är den röda 
logotypen med texten “ICA” vänsterställd på den övre delen, och logotypen “I love eco” är 
vänsterställd på den nedre delen. På ovansidan av äppeljuiceförpackningen finns ett par logotyper 
placerade vänsterställt längst upp på förpackningen, med logotypen för “ICA” överst och logotypen 
för “I love eco” underst. Logotypen för “I love eco” får större fokus än produktnamnet och de 
ekologiska märkningarna på alla ICA: I love ecos produkter. På äppeljuicen och de frysta ärterna får 
logotypen mindre fokus än bilden, medan den på jasminriset får större fokus än bilden. 
 

Logotypen på Coop Änglamarks produkter är en grön rektangulär ruta med vita element inuti. I 
mitten av rutan finns ett gement “a” i ett antikvatypsnitt med två löv ovanför. Under a:et står det 
“coop” i ett gement sans-seriftypsnitt och nedanför det står det “Änglamark” i ett versalt 
sans-seriftypsnitt. Alla ord och element i den gröna rutan är centrerade. Det finns en mindre version 
av logotypen som är kvadratisk och endast har den centrerade bokstaven “a”, i ett antikvatypsnitt, 
med de två löven ovanför. Förpackningarna med äppeljuice och jasminris från Coop Änglamark har 
fyra logotyper, medan förpackningen med frysta ärter har tre. På framsidan och baksidan av Coop 
Änglamarks äppeljuice och jasminris finns den större versionen av logotypen centrerad på den övre 
delen av förpackningen. På sidorna med skriftlig information samt näringsdeklaration finns den 
mindre logotypen centrerad på den övre delen av förpackningen. På förpackningen med frysta ärter 
finns den större versionen av logotypen centrerad på den övre delen av förpackningens framsida, 
medan den mindre logotypen finns vänsterställd och högerställd på den övre delen av 
förpackningens baksida. På de frysta ärterna och jasminriset från Coop Änglamark får logotypen 
mindre fokus än bilden och de ekologiska märkningarna, men större fokus än produktnamnet. På 
äppeljuicen från Coop Änglamark får logotypen mindre fokus än bilden, lika stort fokus som de 
ekologiska märkningarna och större fokus än produktnamnet.  
 

5.1.2 Material 

Alla tre varumärken har en rektangulär tetra med skruvkork till deras förpackningar med äppeljuice, 
men Coop Änglamarks förpackning har en kant som är tillplattad mellan två av sidorna, så den 
skapar två mjukare kanter av hörnet. Skruvkorkarna är i plast medan resterande delar av 
juiceförpackningarna är i kartong. Förpackningarna med frysta ärter är rektangulära i plast för alla tre 
varumärken. Förpackningarna med jasminris är rektangulära i kartong på Garant ekos och Coop 
Änglamarks, medan ICA: I love eco har en plastförpackning med tre sidor. Alla ICA: I love eco och 
Coop Änglamarks förpackningar känns behandlade med en slät och glansig yta. Garant ekos 
förpackningar med äppeljuice och frysta ärter känns behandlade med en slät och glansig yta, medan 
jasminrisets förpackning har en matt yta som känns obehandlad. Ingen av Garant ekos 
förpackningar innehåller information om att förpackningens material är framställt på ett ansvarsfullt 
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sätt, medan ICA: I love ecos äppeljuice och Coop Änglamarks jasminris anges bestå av material från 
ansvarsfulla källor, vilket markeras med märkningen FSC (Forest Stewardship Council). 
 
5.1.3 Typografi 

Samtliga av Garant ekos förpackningar använder typsnittsstilerna script och sans-serifer i varianterna 
normal, fet och versal. Alla förpackningar använder feta versaler i ett scripttypsnitt på 
produktnamnet på förpackningarnas framsida och baksida. På äppeljuicen och jasminriset används 
det även på förpackningens ovansida, sidan för näringsdeklarationen och sidan med skriftlig 
information. Feta versaler i sans-seriftypsnitt används konsekvent till rubriker till näringsinnehållet 
på alla förpackningar. På Garant ekos äppeljuice används text i fet och normal variant på sidan med 
skriftlig information, respektive på baksidan på de frysta ärterna. På jasminriset används fet text, 
normal text och scripttypsnitt i fet och normal variant på sidan med tillagningsinformation. På 
äppeljuicen finns text i sans-seriftypsnitt i normal variant på sidan för skriftlig information, samt fet 
text i ett sans-seriftypsnitt på volymangivelsen på framsidan. På de frysta ärterna används normal 
text i sans-seriftypsnitt på skriftlig information på framsidan, samt fet text i sans-seriftypsnitt på 
volymangivelsen på framsidan. På jasminriset finns text i sans-seriftypsnitt i normal variant på sidan 
för näringsdeklaration, samt fet text i sans-seriftypsnitt på volymangivelsen på framsidan. 
 
Samtliga av ICA: I love ecos förpackningar använder typsnittsstilerna antikva och sans-serif i 
varianterna normal, kursiv, fet, gemen och versal. Samtliga förpackningar från ICA: I love eco 
använder typografin på samma sätt. Feta versaler i ett sans-seriftypsnitt används på produktnamn, 
rubriker till näringsdeklarationen samt på en rubrik på baksidan. Normala versaler i sans-seriftypsnitt 
används på skriftlig information på framsidan och baksidan. Ett sans-seriftypsnitt i normal stil 
används på sidan för näringsdeklarationen och ett sans-seriftypsnitt i fet stil används på skriftlig 
information på sidan för näringsdeklarationen. En antikvatypsnitt används till kursiv text på 
baksidan av förpackningen.  
 
Samtliga av Coop Änglamark förpackningar använder typsnittsstilen sans-serif i varianterna normal, 
fet, gemen och versal. Feta gemener används alltid på produktnamnet. På äppeljuicen används även 
feta gemener på typografin på den platta sidan, samt på skriftlig information på framsidan och 
baksidan. Feta versaler används på rubriker till näringsinnehållet och skriftlig information under 
produktnamn på samtliga av förpackningarna. På äppeljuicen används även feta versaler under 
logotypen på framsidan och baksidan. Samtliga av Coop Änglamarks förpackningar använder fet 
text och normal text på sidan för näringsdeklaration. På de frysta ärterna och jasminriset finns även 
gemener i normal variant på framsidans bildtext. 
 

5.1.4 Bilder 

Alla Garant ekos förpackningar använder bilder på förpackningarna. Äppeljuicen och de frysta 
ärterna har produktbilder och dekorativa bilder, medan Garant ekos jasminris har enbart dekorativa 
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bilder. Samtliga bilder på Garant ekos förpackningar är frilagda. Det finns tre fotografier på 
äppeljuicen, två fotografier på de frysta ärterna och ett fotografi samt en illustration på jasminriset. 
På äppeljuicen från Garant eko föreställer två av de tre fotografierna ett rött och gult äpple, som har 
en brun pinne med ett grönt blad på. På de frysta ärterna föreställer ett av fotografierna en hög med 
ljusgröna ärter, medan jasminrisets illustrationen föreställer ett lila löv. På alla förpackningar är ett av 
fotografierna som återfinns på förpackningen ett brunt gem. På Garant ekos äppeljuice är gemet 
centrerat på den övre delen förpackningens sida för skriftlig information, medan fotografierna 
föreställande ett äpple är placerat högerställt på övre delen av förpackningens framsida och baksida. 
På Garant ekos frysta ärter är gemet högerställd på den övre delen av förpackningens baksida, 
medan bilden på ärterna är högerställd på övre delen av förpackningens framsida. Bilderna på 
Garant ekos jasminris återfinns på sidan med tillagningsinformation, där illustrationen på lövet är 
högerställt på den nedre delen och fotografiet på gemet är högerställt på den mellersta delen. Ingen 
av bilderna på Garant ekos förpackningar är framträdande i jämförelse med andra visuella element. 
 

Samtliga av ICA: I love ecos produkter använder flera bilder på förpackningarna i form av både 
produktbilder och dekorativa bilder. Det finns två fotografier samt en illustration på äppeljuicen, sex 
fotografier samt fyra illustrationer på de frysta ärterna, och ett fotografi samt en illustration på 
jasminriset. Samtliga bilder på ICA: I love ecos förpackningar är frilagda. Ett av fotografierna på 
äppeljuicen föreställer hela ljusgröna äpplen med bruna pinnar i olika vinklar. På det andra 
fotografiet syns en äppelklyfta med beige färg på fruktköttet, grönt skal och en brun kärna i sig. På 
äppeljuicen är fotografiet på äppelklyftan högerställt på nedre delen av sidan för 
näringsdeklarationen. Fotografiet som föreställer flera hela äpplen är synlig från fyra olika sidor av 
förpackningen. På förpackningen med frysta ärter föreställer fotografierna ljusgröna ärter och två 
ärtskidor. Tre av illustrationerna föreställer tre olika ikoner med ett ord och en symbol i svart, mot 
en vit bakgrund och med en svart ram runt. Längst till vänster är symbolen en snöflinga med ordet 
“Djupfryst” under, i mitten är symbolen en mikrovågsugn med texten “5 minuter” under, och till 
höger är symbolen en gryta med texten “5 minuter” under. På de frysta ärterna är tre av 
fotografierna placerade högerställt på den nedre, mellersta och övre delen av förpackningens 
framsida. Ett fotografi är vänsterställt på övre delen av framsidan, ett annat fotografi är vänsterställt 
längst upp på framsidan och det sista fotografiet är placerat centrerat längst ned på baksidan. De tre 
illustrationerna är centrerade på den nedre delen av förpackningens framsida. 
 
På förpackningen med jasminris föreställer fotografiet gråa riskorn utplacerade i en ringlande slinga, 
där riskornen på den övre högra delen av bilden är bruna. På jasminriset från ICA: I love eco är 
fotografiet på riskornen synlig på alla tre sidor av förpackningen. Fotografiet är placerad vänsterställt 
på den övre delen av förpackningens baksida, före den skriftliga informationen. 
Alla förpackningar från ICA: I love eco har även en illustration som är placerad vänsterställt längst 
upp på baksidan av förpackningarna, före den skriftliga informationen, och som föreställer en 
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mindre version av hjärtat från respektive förpacknings logotyp för “I love eco”. Bilderna är ett 
framträdande element på samtliga förpackningar från ICA: I love eco. 
 

Samtliga av Coop Änglamarks produkter har en produktbild, i form av ett fotografi på 
förpackningarna. På Coop Änglamarks äppeljuice är bilden frilagd medan bilderna på 
förpackningarna med frysta ärterna och jasminris inte är frilagda. Fotografiet på Coop Änglamarks 
äppeljuice föreställer en brun, vävd korg med äpplen i. Äpplena är röda, gula och ljusgröna, och de 
bruna pinnarna finns kvar på frukterna. På Coop Änglamarks frysta ärter föreställer fotografiet en 
brun yta där det står en brun skål fylld med ljusgröna ärter. Till höger om skålen ligger flera ljusgröna 
ärter samt ärtskidor, varav två av ärtskidorna är öppnade så att ärterna inuti är synliga. Fotografiet på 
jasminriset föreställer en vit skål med ett svart mönster vid övre kanten. I skålen finns vitt ris och 
ovanpå riset finns strån av en ljusgrön växt, samt orangea kryddor. Över skålens kanter ligger två 
svarta ätpinnar och till vänster bakom skålen finns två limeklyftor. På alla förpackningar är 
fotografierna placerade längst ned på förpackningens framsida, men på Coop Änglamarks äppeljuice 
täcker fotografiet den nedre delen på ytterligare tre av förpackningens sidor. På samtliga av Coop 
Änglamarks förpackningar är bilderna ett framträdande visuellt element. 
 

5.1.5 Färg 

Garant ekos förpackningar har alla olika bakgrundsfärger på sina förpackningar. Förpackningen med 
äppeljuice har en beige bakgrundsfärg, de frysta ärternas förpackning har en blå bakgrundsfärg och 
jasminrisets förpackning har inte någon tryckt bakgrundsfärg utan är naturligt brun från materialet. 
De två främsta färgerna på Garant ekos äppeljuice är beige som återfinns på bakgrunden samt röd 
som återfinns på bilder, rubriker och skriftlig information. På Garant ekos frysta ärter är de två 
främsta färgerna ljusblå från bakgrunden samt vit som återfinns på tonplattor, logotyper, ekologiska 
märkningar och typografi. På Garant ekos jasminris är de två främsta färgerna brun som återfinns på 
den otryckta bakgrunden samt lila som återfinns på bilden, rubriker och på en tonplatta. Garant eko 
har en vit skruvkork till äppeljuiceförpackningen. 
 
Alla Garant ekos förpackningar har en sida med en vit tonplatta bakom sidans logotyp, skriftliga 
information, ekologiska märkningar och näringsdeklaration. Garant ekos äppeljuice har en vit 
tonplatta bakom texten om hur juicen produceras, medan de frysta ärterna och jasminriset har en vit 
tonplatta bakom texten om hur produkten ska tillagas. Garant ekos jasminris har också en lila 
tonplatta på ovansidan av förpackningen. 
 
På Garant ekos förpackningar är den skriftliga informationen på framsidan och texten inuti de svarta 
logotyperna på baksidan vit. På Garant ekos äppeljuice är en del av produktnamnet ljusgrönt på 
framsidan och baksidan, medan den andra delen är vit. Förpackningen har ljusgrön färg på 
produktnamnet på ovansidan samt på volymangivelsen på sidan för näringsdeklarationen. 
Förpackningen har en röd färg på den skriftliga informationen under produktnamnet på framsidan 
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och baksidan. Äppeljuicen från Garant eko har även röd typografi på rubrikerna på sidan för 
näringsdeklarationen, samt en rubrik och en skriftlig information på en av sidorna. På framsidan av 
Garant ekos förpackning med frysta ärter är en del av produktnamnet mörkblått och andra delen 
gul. Texten i logotyperna på framsidan och rubrikerna på baksidan är i mörkblå färg, medan 
produktnamnet samt volymangivelsen är i gul färg på baksidan. Garant ekos förpackning med 
jasminris är svart på en del av produktnamnet och lila på den andra delen på både förpackningens 
framsida och baksidan. På sidan med näringsdeklarationen är texten lila på hela produktnamnet samt 
på volymangivelsen. Förpackningen har vit text på en bild och grå text på den skriftliga 
informationen som finns på sidan med tillagningsinformation. Produktnamnet på ovansidan, samt 
en rubrik på sidan med tillagningsinformation, är i svart färg. 
 
Garant ekos äppeljuice använder komplementfärgerna grön och röd. Färgerna återfinns på 
framsidan och baksidan i bilden och på produktnamnet. På sidan för näringsdeklarationen på Garant 
ekos förpackning återfinns grön i produktnamnet och röd i rubrikerna. Garant ekos frysta ärter 
använder komplementfärgerna ljusblå och gul. Färgerna återfinns på den ljusblå på bakgrunden och 
på ordet “ärter” i produktnamnet som är i gult. Garant ekos jasminris använder inga 
komplementfärger. På Garant ekos äppeljuice var färgerna i hög mättnad på bilden på framsidan och 
baksidan, samt på den ljusgröna volymangivelsen på sidan för näringsdeklaration. Färgmättnaden var 
också hög på den gröna färgen på produktnamnet på framsidan, baksidan och sidan för 
näringsdeklarationen. På resterande färger var mättnaden normal färgmättnad. 
På Garant ekos frysta ärter och på jasminriset var färgmättnaden normal på alla färger. 
 
ICA: I love eco använder en vit bakgrundsfärg på alla sina förpackningar. På samtliga produkterna 
från ICA: I love eco är vit en av de mest framträdande färgerna. På äppeljuicen och de frysta ärterna 
den andra mest framträdande färgen ljusgrön. Ljusgrön återfinns på bilder, ekologiska märkningar, 
tonplattor, text och i logtypen på äppeljuicen, och på bilder och ekologiska märkningar på de frysta 
ärterna. På ICA: I love ecos jasminris är den andra mest framträdande färgen röd, som återfinns på 
förpackningens bilder, tonplattor, text och i logotypen. ICA: I love eco har också en vit skruvkork 
till äppeljuiceförpackningen. 
 
På ICA: I love ecos typografi används vit färg genomgående på rubrikerna på sidan för 
näringsdeklarationen. På äppeljuicen är produktnamnet och en av rubrikerna ljusgröna, medan de 
frysta ärterna och jasminriset har röd typografi på produktnamnet och en av rubrikerna. Alla ICA: I 
love ecos förpackningar har tonplattor bakom rubrikerna på sidan för näringsdeklarationen. På de 
frysta ärterna och jasminriset är tonplattorna röda och på äppeljuicen är ljusgröna. 
 
ICA: I love eco äppeljuice använder komplementfärgerna grön och röd. Färgerna återfinns på 
framsidan av ICA: I love ecos äppeljuice där röd används i logotypen för “ICA” och grön på bilder 
samt på ovansidan av förpackningen med rött i logotypen för “ICA” och grönt i hjärtat på 
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logotypen “I love eco”. De frysta ärterna och jasminriset har inga komplementfärger på 
förpackningarna. På äppeljuicen är färgerna i hög mättnad på bilder och på den röda texten på 
logotypen “ICA”. Färgmättnaden är normal på det ljusgröna på tonplattor, produktnamn, den 
ekologiska märkningen samt logotypen för ekologiska produkter. På de frysta ärterna är färgerna i 
hög mättnad på logotypen för “ICA”, hjärtat i logotypen för “I love eco”, samt på tonplattorna och 
produktnamnet. Färgmättnaden är normal på bilderna och på den ekologiska märkningen. På 
jasminriset är färgerna i hög mättnad på hjärtat i logotypen för “I love eco”, samt på tonplattorna 
och produktnamnet. Färgmättnaden är normal på den röda texten på logotypen “ICA”, samt på den 
ekologiska märkningen. Bilden har låg färgmättnad. 
 
Coop Änglamarks äppeljuice och frysta ärter har en vit bakgrundsfärg och förpackningen med 
jasminris har en rosa bakgrundsfärg. Förpackningen med äppeljuice har ljusgrön som en av två mest 
framträdande färger, som återfinns på alla produkterna i bilder, tonplattor, produktnamn, och 
ekologiska märkningar. Den andra mest framträdande färgen var vit som återfinns på bakgrunden. 
På de frysta ärterna är de mest framträdande färgerna gul som återfinns på tonplattor och den andra 
mest framträdande färgen brun som återfinns i bilden, på produktnamnet, på tonplattor och på 
brödtext. På jasminriset är de mest framträdande färgerna rosa som återfinns på bakgrunden och 
den andra mest framträdande färgen vit som återfinns på tonplattor, i bilden, på skriftlig 
information, på typografi i logotypen, på bildtext och på en märkning. Andra färger som återfinns på 
Coop Änglamarks förpackningar är mörkgrön, som återfinns på äppeljuicens skruvkork. 
 
Alla Coop Änglamarks förpackningar har vit på typografin för volymangivelser och på typografin i 
logotyperna. På Coop Änglamarks äppeljuice är förpackningen vit på produktnamnet på 
förpackningens ovansida, på den skriftliga informationen på framsidan och baksidan, samt på den 
tillplattade kanten mellan två sidor. På Coop Änglamarks frysta ärter och jasminris är bildtexten vit. 
På förpackningen med äppeljuice är den skriftliga informationen under logotypen på framsidan och 
baksidan mörkgrön och produktnamnet på alla sidor av förpackningen är i ljusgrön färg. På 
framsidan på Coop Änglamarks frysta ärter och jasminris är den skriftliga informationen under 
produktnamnet ljusgrön. Coop Änglamarks jasminris har en rosa färg på produktnamnet. På de 
frysta ärterna är produktnamnet på framsidan och baksidan och på den skriftliga informationen 
under produktnamnet på baksidan i brunt. Brödtexten är svart på alla förpackningar utom 
förpackningen med frysta ärter som är brun. 
 
Coop Änglamarks frysta ärter har tonplattor bakom text till skriftlig information och 
volymangivelser på framsidan, medan äppeljuicen har tonplattor bakom dessa element på både 
framsidan och baksidan. På förpackningen med frysta ärter är de bruna, medan de på förpackningen 
med äppeljuicen är ljusgröna. Förpackningen med äppeljuice har också ljusgröna tonplattor bakom 
produktnamnet på ovansidan av förpackningen, samt på den tillplattade kanten på förpackningen. 
På Coop Änglamarks frysta ärter finns två gula tonplattor bakom den skriftliga informationen på 
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baksidan. På Coop Änglamarks jasminris finns en vit tonplatta på ovansidan och en på framsidan 
bakom logotypen, de ekologiska märkningarna och den skriftliga informationen. 
 
Coop Änglamarks äppeljuice använder komplementfärgerna grön och röd. Färgerna återfinns på 
framsidan där färgen röd används i bilden och grön i de ekologiska märkningarna. Coop Änglamarks 
frysta ärter använder komplementfärgerna grön och röd. Färgerna återfinns på framsidan där den 
gröna färgen används i bilden och på ekologiska märkningar, och den röda färgen används på en 
ekologisk märkning. Coop Änglamarks jasminris använder komplementfärgerna grön och röd. 
Färgerna återfinns på framsidan där grön används på ekologiska märkningar och skriftlig 
information och röd används på en ekologisk märkning. På Coop Änglamarks äppeljuice är färgerna 
på bilden i hög mättnad. På resterande färger är mättnaden normal. På Coop Änglamarks frysta ärter 
är färgmättnaden låg på typografin på baksida, på bilden och på märkningen för Statskontrolleret 
økologisk. På resterande färger är mättnaden normal. 
 

5.1.6 Märkningar 
Samtliga av Garant ekos förpackningar har den ekologiska märkningen EU-ekologiskt. De frysta 
ärterna har förutom EU-ekologiskt även en KRAV-märkning. Alla Garant ekos förpackningar har 
de ekologiska märkningarna högerställda på den övre delen av förpackningens framsidan och är 
direkt placerade på förpackningens bakgrund. På äppeljuicen finns även märkningen för 
EU-ekologiskt längst upp och högerställd på förpackningen ovansida, baksida och högerställd på 
den övre delen av förpackningens sida för näringsdeklaration. Samtliga ekologiska märkningar på 
äppeljuicen är placerade direkt på förpackningens bakgrund. På de frysta ärterna finns märkningarna 
EU-ekologisk och KRAV högerställda på övre delen av förpackningens framsida, och vänsterställda 
på den övre delen av förpackningens baksida. På baksidan är märkningarna placerade på en vit 
tonplatta. På jasminrisets förpackning finns märkningen för EU-ekologiskt även längst upp och 
högerställd på förpackningens ovansida, mot en lila tonplatta och högerställd på den övre delen av 
förpackningens sida för näringsdeklaration mot en vit tonplatta. På äppeljuicen och jasminrisen var 
de ekologiska märkningar de element som fick minst utrymme på förpackningens framsida jämfört 
med logotyp, produktnamn och bild. På de frysta ärterna fick de ekologiska märkningarna mindre 
utrymme än produktnamnet och bilden, men fick lika mycket utrymme som logotypen.  
 

Alla ICA: I love ecos förpackningar har den ekologiska märkningen EU-ekologisk. Samtliga av 
förpackningars ekologiska märkningar är vänsterställda på den nedre delen av förpackningens 
framsida och placerad mot en vit bakgrund. På jasminriset finns även den ekologiska märkningen 
högerställd på den nedre delen på förpackningens baksida, placerat mot en vit bakgrund. Samtliga 
ekologiska märkningar fick minst utrymme jämfört med logotyp, produktnamn och bild. 
 
Samtliga av Coop Änglamarks förpackningar har de ekologiska märkningarna EU-ekologiskt och 
KRAV. De frysta ärterna har även den ekologiska märkningen Statskontrolleret økologisk och 
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jasminriset har Statskontrolleret økologisk och Debio godkjent. De ekologiska märkningarna på 
äppeljuicen är högerställda och finns både på den nedre delen av förpackningens framsida och 
baksida. Märkningarna är placerade på en vit tonplatta som är semi-transparent så att bilden bakom 
delvis syns genom tonplattan. De ekologiska märkningarna på de frysta ärterna är högerställda på 
den nedre delen av förpackningens framsida. Märkningarna är placerade på en grå tonplatta som är 
semi-transparent, så att bilden bakom delvis syns genom tonplattan. De ekologiska märkningarna på 
jasminriset är centrerade på den mellersta delen av förpackningens framsida. Märkningarna är 
placerade på en vit tonplatta. På äppeljuicen får de ekologiska märkningarna mindre utrymme än 
bilden, produktnamnet samt logotypen. På de frysta ärterna och jasminriset får de ekologiska 
märkningarna mindre utrymme än bilden, men större utrymme än produktnamnet samt logotypen. 
 
Övriga märkningar som inte är ekologiska märkningar finns på förpackningarna är Nyckelhålsmärket 
samt FSC. Samtliga varumärkens frysta ärter har en nyckelhålsmärkning och ICA: I love ecos 
äppeljuice och Coop Änglamarks jasminris har en FSC-märkning.  
 

5.1.7 Skriftlig information 

Det framgår att produkten är ekologisk på samtliga av Garant ekos förpackningars framsida i både 
produktnamnet och i den skriftliga informationen under produktnamnet. Samtliga förpackningar 
använder skriftlig information i form av ordet “ekologisk” eller “ekologiska” i produktnamnet i och 
Produktnamnet är det mest framträdande elementet på samtliga av Garant ekos förpackningar som 
kommunicerar ekologi, och det är större än bilden, de ekologiska märkningarna och logotyperna. På 
äppeljuicen finns ytterligare information om att produkten är ekologisk på sidan för 
näringsdeklarationen, i produktnamnet. I innehållsförteckning sägs produkten innehålla “ekologisk 
äppeljuice”. Det finns även information som förklarar vad som kännetecknar ekologiskt 
producerade varor. Informationen finns på sidan och innefattar skriftlig information där ordet 
“ekologisk” förekommer flertalet gånger i en beskrivning av produkten. På de frysta ärterna finns 
ytterligare information om att produkten är ekologisk. Informationen finns på baksidan, i 
produktnamnet och i innehållsförteckning sägs produkten innehålla “KRAV-ekologisk råvara”. Det 
finns även information på baksidan som förklarar vad som kännetecknar ekologiskt producerade 
varor. På jasminriset finns ytterligare information om att produkten är ekologisk. Informationen 
finns på sidan för näringsdeklarationen i produktnamnet och i innehållsförteckning sägs produkten 
innehålla “Ekologisk råvara”. 
 
Det framgår att produkten är ekologisk på samtliga av ICA: I love ecos förpackningars framsida i 
både produktnamnet och i den skriftliga informationen. Produktnamnets yta är större än de 
ekologiska märkningarna, men mindre än bilden och logotypen som kommunicerar ekologi. På 
äppeljuicen finns ytterligare information om att produkten är ekologisk. Informationen finns på 
ovansidan där produktnamnet innehåller ordet “ekologisk”, på sidan för näringsdeklarationen där 
produkten nämns ha “ekologiskt certifierad ingrediens” och på baksidan där ekologi och miljömål 

 
41 



 
“Att vara ekologisk”,  

Sara Vesterlund & Emmie Wikström 
 

nämns i ett stycke, samt “ekologi” och “ekologisk” i en beskrivning av produkten. På de frysta 
ärterna finns ytterligare information om att produkten är ekologisk. Informationen finns vid 
innehållsförteckningen på baksidan där produkten nämns innehålla en “ekologiskt certifierad 
ingrediens”, på baksidan där ekologi och miljömål nämns i ett stycke, samt i en produktbeskrivning. 
där orden “ekologi” och “ekologisk” nämns. På jasminriset finns ytterligare information om att 
produkten är ekologisk. Informationen finns vid innehållsförteckningen på baksidan där produkten 
nämns innehålla en “ekologiskt certifierad ingrediens”, på baksidan där ekologi och miljömål nämns 
i ett stycke, samt i en produktbeskrivning. där orden “ekologi” och “ekologisk” nämns. 
 
Det framgår att produkten är ekologisk på samtliga av Coop Änglamarks förpackningars framsida i 
den skriftliga informationen under logotypen. Den skriftliga informationen på framsidan är mindre 
än bilden, de ekologiska märkningarna och logotypen. På äppeljuicen finns ytterligare information 
om att produkten är ekologisk. Informationen finns i innehållsförteckningen på sidorna för 
näringsdeklaration där ordet “ekologisk” nämns i produktnamnet och produkten sägs vara ekologisk 
och innehålla “KRAV-ekologiskt ingrediens”. På de frysta ärterna finns ytterligare information om 
att produkten är ekologisk. Informationen finns på baksidan där ordet “ekologisk” nämns i 
produktnamnet och i innehållsförteckning där produkten sägs vara ekologisk och innehålla 
“KRAV-ekologiskt ingrediens”. Det finns även information på baksidan som förklarar vad som 
kännetecknar ekologiskt producerade varor. På de jasminriset finns ytterligare information om att 
produkten är ekologisk. Informationen finns på baksidan där ordet “ekologisk” nämns i 
produktnamnet och i innehållsförteckning där produkten sägs vara ekologisk och innehålla 
“KRAV-ekologiskt ingrediens”. Det finns även information på baksidan som förklarar vad som 
kännetecknar ekologiskt producerade varor. 
 
5.1.8 Layout och hierarki 

Garant eko äppeljuice har inte mycket luft på förpackningen medan de frysta ärterna och jasminriset 
har mycket luft. På äppeljuiceförpackningens framsida är de två visuella elementen som får mest 
utrymme produktnamnet och den skriftliga informationen. På de frysta ärternas förpacknings 
framsida får produktnamnet och bilden störst utrymme och på jasminrisets förpacknings framsida 
får produktnamnet och logotyperna störst utrymme.  
 
Det finns mycket luft på samtliga av ICA: I love eco och de två visuella element som tar upp mest 
utrymme på samtliga av förpackningarnas framsida är bilden och logotypen som kommunicerar 
ekologi.  
 
Coop Änglamarks äppeljuice har inte mycket luft på förpackningen, medan de frysta ärterna och 
jasminriset har mycket luft. De två visuella element som tar upp mest utrymme på 
äppeljuiceförpackningens framsida är bilden och logotypen som kommunicerar ekologi. På de frysta 
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ärterna och jasminriset får bilden och de ekologiska märkningarna mest utrymme på 
förpackningarnas framsidor.  
 
5.2 Resultat fokusgrupper 

5.2.1 Associationer till ekologiska förpackningar 

Deltagarna bild av ekologiska förpackningar var att de är gjorda i ofärgad, brun kartong och lätta att 
återvinna. “Jag tänker på kartong, och att det ska vara återvinningsbart” (Alexandra C, FG 4). Blekta, vita 
kartonger upplevs inte som ekologiskt. Kombinerade material på förpackningar som kartong med 
ett fönster i plast upplevs som mindre ekologiska. “Jag har fått för mig att det inte är så mycket 
materialkombinationer på ekologiska förpackningar, som att man måste riva loss plasten från kartongen, bara för det 
är ett litet fönster” (Johanna K, FG 1,). De färger som upplevs kommunicera ekologi på förpackningar är 
färgen som återfinns i naturen, så som brunt och grönt i dova nyanser. Färgtryck på ekologiska 
produkters förpackningar ska användas sparsamt och visuella helheten ska se enkel, naturvänligt och 
närproducerad ut. “Det ska se ut som att det är naturvänligt” (Linus A, FG 2). “Ekologiska förpackningar 
använder inte en onödig mängd färg, material och så och man tänker mer sparsamt.” (Fanny F, FG 1) “Den är 
oftast brun eller grön i ganska svaga färger” (Kristin J, FG 3). 
 
5.2.2 Det visuella intrycket 

Garant ekos förpackningar upplevdes som att de hade samma typ formspråk och skapade 
sammanhållning mellan de olika förpackningarna och produkterna. Den visuella utformningen på 
förpackningarna upplevdes som nytänkande och typiskt ekologiskt. Typografin på Garant ekos 
förpackningars framsida gjorde att produkterna kändes sammankopplade, även fast materialet och 
bakgrundfärgen var olika. “De är ju inte syskon, men de är kusiner kanske” (Mira-Liv A, FG 3). Annat 
som nämndes var att formgivningen på förpackningarna borde hållit mer konsekvent kring de andra 
visuella elementen snarare än att bara låta typsnittet och typografin visa att produkterna ingår i 
samma serie. “Hade alla förpackningar sett ut som jasminriset skulle det varit en skitsnygg serie att ha hemma” 
(Linus A, FG 2). Överlag beskrev deltagarna Garant eko som bättre på att kommunicera ekologi än 
de andra varumärkena.  
 
Designen på ICA: I love ecos förpackningar benämndes ofta som sparsmakad. Vissa deltagare tyckte 
att den visuella utformningen kommunicerade ekologi. “Den har ändå det här återhållssamma, att det är 
väldigt rent och så. Det är enkelheten som gör att jag skulle kunna ta den som ekologisk.” (Kajsa C, FG 1). Andra 
tyckte inte att den visuella utformningen kommunicerade ekologi “Alltså själva designen i sig är inte så 
ekologisk” (Moa G, FG 1). “Det är ingenting i själva utformningarn, som på Garant ekos äppeljuice, som visar att 
den är ekologisk”. (Niklas H, FG 2). Den visuella utformningen med vit bakgrund, stor logotyp och en 
produktbild längs förpackningens kanter används konsekvent på alla produkter och beskrevs som ett 
sätt att känna igen ICA: I love ecos ekologiska sortiment. “Det är för att se har kört det så genomgående så 
att det är inpräntat i huvudet att ICA [I love eco] och vitt är ekologiskt” (Niklas H, FG 2).  
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“Alla ICA:s [I love eco] produkter ser ju likadana ut oberoende på vad det är för produkt, så det blir ju att man 
känner igen utformningen och vet att det är deras ekologiska märke” (Amanda B, FG 4).  
 
Coop Änglamarks förpackningar beskrevs som att de såg ut som vanliga, icke-ekologiska 
förpackningar och att inget i designen kändes direkt ekologiskt. “Jag tycker att den här känns som vilken 
juice som helst” (Johanna K, FG 1). Den visuella utformningen upplevdes också som rörig och plottrig 
med för många element på förpackningen. Det anmärktes också på att Coop Änglamarks 
förpackningar inte kändes genomgående och konsekventa i sin design och att alla förpackningar såg 
annorlunda ut i sitt formspråk. “De har inte [varit] så genomgående i hur [utformning av] deras ekologiska 
produkter ska se ut. För den här vita tonplattan på jasminriset var väl inte på några av de andra produkterna?” 
(Moa G, FG 1). Flera av Coops Änglamarks förpackningar beskrevs också som omoderna.  
 
5.2.3 Varumärke 
Varumärket och logotypen för ICA: I love eco var i regel det element som främst kommunicerade 
att deras förpackningar var ekologiska. “Det är så fruktansvärt tydligt att det är eko, det går inte att mista det 
för något annat” (Niklas S, FG 2). Logotypen för ICA: I love eco var det första deltagarna lade märke 
till på förpackningarna som visade att produkten var ekologisk och det var ofta enbart logotypen 
som kommunicerade ekologi. “Hade det inte stått eko så tydligt på den där hade jag inte trott att den var 
ekologisk” (Sofie P. D, FG 4). En grupp anmärkte på att även om varumärket och logotypen tydligt 
kommunicerade att produkten var ekologisk med namnet ICA: I love eco, gav inte logotypens 
utformning några direkta kopplingar till att vara ekologisk. En annan detalj som påpekades var att 
hjärtat i logotypen hade olika färger på förpackningarna, vilket upplevdes som förvirrande. “Jag har 
för mig att de har olika färger, men jag vet inte vad de olika färgerna symboliserar eller varför de används. Det måste 
ju vara någon produktindelning eller något.” (Niklas S, FG 2). Flera grupper nämnde att hjärtat i logotypen 
borde hållas konsekvent grön för att kommunicera ekologi bäst.  
 
Få deltagare kände till att Coop Änglamark var ett ekologiskt varumärke. Detta gjorde att deltagarna 
hade svårt att se att produkten var ekologisk. “Vet man inte om att Änglamark är ekologiskt så har man ju 
ingen aning.” (Johanna K, FG 1). Samtliga grupper var överens om att Coop Änglamark inte lyckats 
med att presentera sig som ett ekologiskt varumärke. “Jag handlar på alltid Coop och hade ingen aning om 
att Änglamark var deras ekologiska varumärke. (Niklas S, FG 2). Det var också otydligt om Änglamark 
hörde till varumärket Coop då texten som informerade om detta under logotypen var mycket liten. 
 
En deltagare var skeptiskt till varumärket Garant och upplevde inte dem som en pålitlig avsändare 
till ekologiska produkter. “Jag tänker på saker man har hört om Garant, att de använder mycket palmolja och 
så, vilket går emot hela det här att det ska vara ekologiskt och bra” (Frida H, FG 2). Förutom detta lade få 
deltagare fokus på varumärket när det kom till Garant ekos förpackningar. Det nämndes dock att 
varumärket Garant ofta har billiga produkter.  
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5.2.4 Färg 

Deltagarna tyckte överlag att färgen brun och grön kommunicerade ekologi mest. Färgen beige på 
Garant ekos äppeljuice kommunicerade ekologi eftersom det gav ett intryck av att förpackningen var 
gjord av ett kraftpappersliknande material. Garant ekos äppeljuice valdes också till den 
juiceförpackning som kommunicerade mest ekologi. Den gröna färgen på Coop Änglamarks 
äppeljuice kommunicerade inte ekologi eftersom den var en konstig och onaturlig nyans av grönt. 
“Den gröna färgen känns inte alls naturlig ut” (Moa G, FG 1). Den gröna färgen på ICA: I love ecos 
äppeljuice upplevdes som mer naturlig, men den starka nyansen gav också ett giftigt intryck.  
 
Färgen vit kommunicerade inte ekologi enligt deltagarna. Flera av grupperna anmärkte på ICA: I 
love ecos färgval. “Det vita gör att den ser för ren ut” (Mira-Liv A, FG 3). “Det är lite tvättmedelskänsla med 
det här vita” (Niklas S, FG 2). Flera deltagare tyckte att färgen vit på juiceförpackning gav en felaktig 
bild av produkten då de var vana att se vitt på mejeriförpackningar som mjölk och yoghurt. “Jag 
förknippar vita förpackningar med mejeriprodukter” (Viorela V, FG 4). Den vita färgen gjorde också att 
produkten kändes billig och samtliga grupper nämnde att fick kopplingar till ICAs budgetmärke ICA 
Basic. Färgen gav ett intryck av att det var hygieniska produkter som tvätt- och sköljmedel. “Jag kan 
helt ärligt säga att jag aldrig hade lagt märke till den här i butiken och då brukar jag ändå köpa ekologisk juice. 
Den ser inte så ekologisk ut” (Moa G, FG 1). Den vita färgen på ICA: I love ecos produkter kunde också 
ge intrycket att de inte använt mycket tryck på förpackningen för att spara pengar. “Färg hade varit 
dyrare och det blir mer ekologiskt att använda vitt” (Mira-Liv A, FG 3). 
 
Förpackningar som hade färgade bakgrunder, med undantag för Garant ekos äppeljuice, upplevdes 
som mindre ekologiska. Garants ekos frysta ärter upplevdes som udda och mindre ekologisk jämfört 
med varumärkets andra förpackningar på grund av den ljusblå bakgrundsfärgen och att många 
tryckfärger användes på förpackningen. “Det känns som om de har tagit all cancerframkallande färg de hittat 
och bara smällt på. Jag tycker att det känns mest oekologiskt.” (Linus A, FG 2). Andra kopplingar som 
gjordes till den blå färgen var att den kunde likna en blå himmel och därför kommunicera 
naturlighet. Den blå färgen beskrevs också som ett sätt för förpackningen att stå ut bland andra 
förpackningar. “När man går där i disken, allt är ju grönt för att det är grönsaker, och då ser man ju att det är 
blått till skillnad från andra” (Annelie M, FG 3). Andra kommentarer kring Garant ekos frysta ärter var 
att de ser billiga ut. Samtliga grupper var överens om att om förpackningen skulle upplevts som mer 
ekologisk om bakgrundsfärgen istället var beige eller naturfärgad. Bakgrundsfärgen på Coop 
Änglamarks frysta ärter beskrevs som smutsvit och upplevdes som ekologiskt. “Den är ju inte helt vit 
utan det ser lite ut som att någon har dragit den i gräset” (Kristin J, FG 3).  
 
Färgen rosa kommunicerade inte ekologi på Coop Änglamarks jasminris. Förpackningen beskrevs 
som minst ekologiska av samtliga jasminrisförpackningar på grund av dess färg på kartongen. “Jag 
stör mig på den här rosa. Det är någonting med den som inte bra” (Johanna K, FG 1). Färgen lila upplevdes 
inte heller som ekologisk på Garant ekos jasminrisförpackning. En grupp drar kopplingar till 
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jasminblomman, medan en annan tänker på var färgen lila har sitt ursprung. Den lila färgen nämns 
som det som minst kommunicerar ekologi, men färgen upplevs ändå fylla någon slags funktion 
tillsammans med typografin och på den obehandlade kartongen. “Det känns fortfarande som att det lila 
gör själ för sig, för det ser bra ut med typografin” (Niklas S, FG 2). “Den lila färgen känns lite giftig, men det kan 
jag ha överseende till när jag ser bakgrunden” (Johanna K, FG 1). En grupp menar att en dovare eller 
mörkare nyans av lila hade kommunicerat mer ekologi än den nuvarande nyansen.  
 

5.2.5 Material  

Materialet till juiceförpackningarna var detsamma bland samtliga varumärken. Det som 
kommenterades var att Garant ekos äppeljuice hade en färgad beige kartong. “Det är exakt samma 
förpackningsmaterial, det handlar bara om att de har färgat den beige” (Niklas S, FG 2). Skruvkorken i plast på 
äppeljuiceförpackningarna uppmärksammades som mindre ekologiska i och med att det försvårar 
återvinningen av förpackningen. “Varför har man inte som gamla hederliga mjölkförpackningar, att man bara 
viker upp här? Ska man sortera rätt nu måste man ju skära bort den här [vid återvinning]” (Moa G, FG 1). 
 
Samtliga av varumärkenas frysta ärter var förpackade i plastpåsar. Valet av material ifrågasattes 
eftersom andra varumärken har sina förpackningar i kartong. “Jag har ju köpt ärter som är förpackade i 
kartong. Det stör att det är i plast. Inte för att plast alltid är sämre alla gånger men det känns lite så” (Johanna K, 
FG 1). “Varför gör dem de inte i kartong? För varumärket Felix har ju sina i kartong och det känns mer 
ekologiskt” (Kristin J, FG3). Deltagarna medgav ändå att plast kunde kommunicera ekologi, men att 
den då skulle vara brun eller naturfärgad. “Om den här [ICA: I love eco jasminris] hade varit tryckt att det 
hade sett ut som naturmaterial mera så hade det sett bättre ut när den är i platspåse” (Moa G, FG 1) 
 
ICA:s I love ecos frysta ärters förpacknings kommenterades att den såg fabriksgjord ut och inte 
särskilt ekologisk ut på grund av den vita färgen och att materialet var plast. “Det ger ju inte en sådan 
ekologisk bild när den är gjord i plast, särskilt när den är vit också” (Mira-Liv A, FG 3). ICA: I love eco 
risförpackning upplevdes också som mindre ekologisk eftersom den var gjord i plast istället för 
kartong. “Coop Änglamarks ser för glansig ut för att vara ekologisk, men jag skulle ändå säga att ICA: I love ecos 
plast ser minst ekologisk ut” (Mira-Liv A, FG 3). “Att den är i plast och är i vitt gör att den inte känns speciellt 
ekologisk” (Niklas H, FG 2). Några positiva aspekter som togs upp med att använda plast som 
förpackningsmaterial var att det kändes mer hygieniskt att förvara riset i en plastförpackning och att 
förpackningen hade ett ziplås så att den kunde återförslutas. Annars upplevdes plast som ett mindre 
ekologiskt materialval. “Det finns ju ekologisk plast, men då skulle ju det vara en märkning på. Nu är det ju 
vilken plast som helst, och då vet man att plasten inte är bra” (Frida H, FG 2). En deltagare tyckte dock att 
ICA: I love ecos jasminrisförpackning var den som såg mest ekologisk ut jämfört med de andra 
förpackningarna från samma produktlinje. “Den känns inte lika klarvit heller i samband med materialet. 
Den är lite transparent också så det är kanske det som gör att jag får det intrycket” (Viorela V, FG 4).  
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Den risförpackning som identifierades som den mest ekologiska var Garant ekos. Samtliga deltagare 
tyckte att den obestrukna kartongen kändes mest ekologisk av alla jasminrisförpackningarna och 
också den förpackning som av samtliga kändes mest ekologisk. Materialet tillsammans med texten 
“ekologisk” var det på förpackningen som kommunicerade mest ekologi och den upplevdes som 
den mest ekologiska förpackningen av samtliga analysenheter. “Man ser tydligt att den är ekologiskt, dels 
står det med stora bokstäver och sedan materialet” (Mira-Liv A, FG 3). Coop Änglamarks materialval på 
jasminrisförpackningen beskrevs som för glansig för att vara ekologisk. “Att det är blank kartong tycker 
jag inte känns så ekologiskt om man jämför med Garant ekos förpackning som är matt” (Elvira J, FG 4). En 
annan grupp menade också att materialet såg för glansigt ut, men att det ändå passade in med 
förpackningens visuella utformning.  
 
5.2.6 Typografi 

Garant ekos förpackningars typografi beskrevs som handritad, barnslig, lekfull och flera av 
grupperna kommenterade att de tyckte att den var svårläst när den användes till längre texter. Valet 
av ett scripttypsnitt hjälpte till att framhäva det ekologiska budskapet och den skriftliga 
informationen att produkten är ekologisk var alltid tydlig. “Jag tycker det är bra, för då ser man att det är 
något annat än vanliga saker för det sticker ut” (Annelie M, FG 3). Flera deltagare kommenterade färgvalet 
på typgografin på både Garant ekos äppeljuiceförpackning och frysta ärtförpackning som mindre 
lyckat. “Det blir liksom fel för ögat med den här gula texten på ljusblå bakgrund” (Moa G, FG 1). På Garant 
ekos jasminris fungerade valet av typsnitt bäst, eftersom det var satt i en större grad och på så sätt 
mer liknade penseldrag. Det kompletterande typsnittet som användes längst ner på förpackningarna 
upplevdes som svår att se och nästintill oläslig på grund av den vita färgen mot en ljust färgad 
bakgrund.  
 
Att använda scripttypsnitt tyckte deltagarna gav förpackningen en mer ekologisk och närproducerad 
känsla. Sans-seriftypsnitt gav mer intrycket att produkter producerades masstillverkats. “Ja det känns 
mer massproduktion, medan det här typsnittet känns mer hemmagjort. Inte för att den är det, men det känns mer så” 
(Elvira J, FG 4).  
 
5.2.7 Bilder 

Valet av bild på ICA: I love ecos äppeljuice kommunicerade inte ekologi enligt deltagarna. “Jag har 
aldrig ens sett att butiker har den typen av gröna äpplen som är ekologiska” (Alexandra C, FG 4). En grupp 
nämnde att de förväntade sig att smaken på juicen skulle vara mycket syrlig med tanke på hur 
äpplena på förpackningen såg ut. En deltagare tyckte att äpplet på Garant ekos 
äppeljuiceförpackning såg ekologiskt ut för att det hade ett löv på kvisten och såg ut som att den var 
från en trädgård. “Den har lite sådan där trädgårdsfärg, som om man hade plockat den från sin trädgård” 
(Mira-Liv A, FG 3). Flera deltagare menade dock att äpplet såg besprutat och artificiellt ut eftersom 
den såg så glansig ut och därför inte kändes ekologiskt. “Det är som ett sånt där plastäpple man kan köpa 
på IKEA som prydnad” (Niklas S, FG 2).  
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Den bild som kommunicerade mest ekologi på äppeljuiceförpackningarna var Coop Änglamarks 
bild. Flera deltagare menade dock att bilden också gav ett rörigt intryck och en grupp menade att det 
inte kändes sparsamt och ekologiskt. “Det så mycket på den att det blir ett väldigt rörigt intryck och det är det 
som kanske gör att man inte ser märkningen så. Man måste ändå leta efter den ett tag.” (Kajsa C, FG 1). Att 
äpplena på fotografiet låg i korgen gav känslan att de hade plockats för hand och därför kunde tolkas 
som ekologisk och kommunicera ekologi. En grupp menade att bilden kändes höstlig och de 
förväntade sig att juicen skulle smaka mustigt och mjöligt.  
 
Bilderna på ärterna på ICA: I love ecos förpackning gav ett hemodlat intryck och kunde därför 
kopplas till att kommunicera ekologi. Produktbilden upplevdes också som falsk marknadsföring, 
eftersom den faktiska produkten inte är ärtskidor som bilden visar. “Alltså vem får sådana här ärter ens? 
Det känns som om de är så himla rustika och att de kommer direkt ifrån ärtskidan. Jag tycker att de lyfter upp 
produkten på ett falskt sätt.” (Fanny F, FG 1). Bilden kunde också kommunicera att produkten antingen 
var mycket billig eller mycket dyr eftersom bilden visade få, enstaka ärter.  
 
Produktbilden på Coop Änglamarks frysta ärter kommunicerade mest ekologi och gjorde att 
förpackningen uppfattades som ekologisk. “Det känns som om någon har varit och plockat dem” (Sophie P 
D, FG 4). Färgerna brunt och grönt som fanns i bilden kändes ekologiskt och gav ett harmoniskt 
och hemtrevligt intryck. Bilden beskrevs också som ett rättvist sätt att visa upp produkten. Flera 
deltagare valde ut denna förpackning som den som såg mest ekologisk ut bland de frysta ärterna. 
“Det enda som skulle gjort att den här förpackningen såg mer ekologisk hade varit om det stod tydligare utskrivet att 
den var ekologisk” (Mira-Liv A, FG 3). Andra deltagare uppfattade inte alls förpackningen och 
produkten som ekologisk. “Jag brukar aldrig kolla på kravmärkningar eller något sånt, så jag ser inte det och 
att den är ekologisk utan jag tittar mer på det andra” (Niklas H, FG 2).  
 
Samtliga grupper reagerade på produktbilden på ICA: I love ecos jasminrisförpackning. Deltagarna 
menade att riset såg vidbränt och oaptitligt ut. “Jag tycker att det ser ut som att någon har tappat det på golvet 
och jag vill bara dammsuga upp det” (Moa G, FG 1). Även produktbilden på Coop Änglamarks jasminris 
upplevdes som oäkta och konstlad. “Vem äter ris med lite groddar och lime? Det finns väl inte en människa 
på jorden som skulle äta det där” (Niklas S, FG 2). Det känns så klyschigt. Ris - ja, då ska det vara kinapinnar” 
(Viorela V, FG 4). Att Garant eko inte använde någon produktbild på sin jasminrisförpackning 
upplevdes som positivt. “Jag behöver inte ha någon bild på något ris när jag köper ris” (Johanna K, FG 1).  
 
5.2.8 Ekologiska märkningar 

De element som deltagarna tyckte kommunicerade mest ekologi med Coop Änglamarks produkter 
var de ekologiska märkningarna. Flera grupper tyckte att även att det var det enda som visade tydligt 
att produkten var ekologisk. “Hade man tagit bort kravmärket hade den sett ut som alla andra” (Kristin J, FG 
3). På Coop Änglamarks äppeljuice var märkningarna placerade nere i hörnet på förpackningen 
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vilket det gjorde dem svåra att upptäcka. “De hamnar ju absolut sist och man läser inte det här nere, och det ju 
ändå här som det står att produkten faktisk är ekologisk” (Linus A, FG 2). De ekologiska märkningarna 
syntes bättre på de frysta ärterna och på jasminriset. En fokusgrupp tyckte att Coop Änglamark var 
den bästa produktserien på att framhäva de ekologiska märkningarna på förpackningarna och på så 
sätt visa att det är ekologiska produkter. “Märkningarna är ganska centrala och göms inte undan som på 
andra förpackningar” (Emma L, FG 4) Flera grupper menade på att Coop Änglamarks jasminris var den 
förpackning där de ekologiska märkningarna syntes bäst. “Märkningarna har en väldigt central position” 
(Kajsa C, FG 1).  
 
Om en förpackning hade fler ekologiska märkningar än de andra förpackningarna i samma kategori 
jämfördes dessa och ifrågasatte de andra produkternas ekologiskhet. Detta uppmärksammades 
främst på Coop Änglamarks jasminris som hade flest ekologiska märkningar. “Varför är den här 
kravmärkt och varför är inte de andra produkterna kravmärkta? Är den här lite mer ekologisk eller?” (Kristin J, 
FG 3). En deltagare menade att ICA: I love ecos produkter hade mindre antal ekologiska märkningar 
än vad andra produkter hade och därför inte kändes lika ekologiska. “Jag skulle ändå vilja haft någon 
mer. Jag vill ju lita på ICA, men samtidigt om det bara är ICA som säger att det är ekologiskt… “ (Johanna K, 
FG 1).  
 
Flera deltagare tyckte att de ekologiska märkningarna på ICA: I love eco var små och placerade för 
långt ner på förpackningarna så att de var svåra att se. “Ställer man förpackningen upp så här så syns de inte 
ens. De borde suttit högre upp” (Mira-Liv A, FG 3). Garant ekos förpackningar upplevdes som bättre på 
att placera de ekologiska märkningarna så att de var synliga. På dem var de ekologiska märkningarna 
placerade högre upp, vid sidan av det egna varumärket.  
 
5.2.9 Skriftlig information 

Den skriftliga informationen på Garant ekos förpackningar var det element på förpackningarna 
deltagarna tyckte kommunicerade att produkten var ekologisk. Den skriftliga informationen 
“ekologisk” i produktnamnen uppfattades som mycket iögonfallande. “Fokus ligger ju på ordet 
ekologiska, snarare än själva ordet ärter” (Johanna K, FG 1). Flera grupper anmärkte på att det fanns för 
mycket skriftlig information på Garant ekos äppeljuice.  
 
Coop Änglamarks äppeljuice beskrevs som rörig i sin utformning, vilket gjorde att den skriftliga 
informationen om att produkten var ekologisk var svår att identifiera. “Om du ser förpackningen på flera 

meters håll så ser du ju inte att den är ekologisk jämfört med andra produkter” (Annelie M, FG 3).  
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6. ANALYS  

6.1 Associationer till ekologiska förpackningar 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna hade liknande associationer och åsikter kring hur en ekologisk 
förpackning ser ut. Enligt Fill (2005) kategoriseras ofta meddelanden i hjärnan för att kunna skapa 
mening i det vi ser och upplever (Fill, 2005:123). Utifrån Fills (2005) teori kan konsumenters 
uppfattning om hur ekologiska förpackningar ser ut möjligen bygga på tidigare upplevelser och 
kategoriseringar som har skett. 
 

6.2 Vikten av ett tydligt kommunicerat varumärke  

Meyers och Lubliner (1998) menar att för att kunna skapa förtroende och varumärkesigenkänning 
hos konsumenter måste logotypen användas konsekvent på varje förpackning (Meyers & Lubliner, 
1998:11). Meyers och Lubiners (1998) teori om en konsekvent användning av logotyp för 
varumärkesigenkänning såg vi exempel på bland samtliga förpackningar, genom att alla varumärken 
använde sin logotyp konsekvent på förpackningen. Det var dock flera deltagare som 
uppmärksammade ICA: I love ecos logotyp som det element på förpackningen som tydligast 
kommunicerade ekologi. Deltagarna i fokusgrupperna förknippade ekologi starkt med varumärket 
ICA: I love eco och för dem var varumärket det som tydligast kommunicerade ekologi. Dahlén och 
Lange (2009) påpekar att det är viktigt att ha ett starkt och välarbetat varumärke för att kunna 
differentiera sig från konkurrenter (Dahlén & Lange, 2009:229). Med detta i åtanke kan deltagarnas 
uppfattning om att ICA: I love ecos logotyp tydligast kommunicerade ekologi eventuellt förklaras 
med att ICA: I love eco som varumärke är starkt och väletablerat. Det uppmärksammades också att 
ICA: I love ecos logotyp inte upplevdes ekologisk i sin utformning, men att kommunikationen av 
ekologi ändå var tydligt eftersom att ordet “eco” fanns med i logotypen. Enligt Meyers och Lubliner 
(1998) bör varumärket och logotypen vara visuellt unik och kunna förmedla en positiv bild av 
varumärket och produkten för att bygga förtroende (Meyer & Lubliner, 1998:10). Meyers och 
Lubiners (1998) teori om att bygga förtroende genom ett visuellt unikt varumärke kan möjligtvis 
kopplas till att ICA: I love eco lyckades förmedla en positiv bild till deltagarna i fokusgrupperna trots 
att det enbart var ordet “eco” som deltagarna upplevde som ekologiskt i logotypen. 
 
Färgen på hjärtat i logotypen för ICA: I love eco varierande mellan ICAs olika produkter, vilket 
också flera deltagare i fokusgrupperna uppmärksammade. De olika färgerna på förpackningarna 
gjorde att deltagarna blev förvirrade och de försökte hitta förklaringar till varför olika färger 
användes. Detta ger antydan till att deltagarna hade svårigheter att identifiera produkterna om 
logotypens färg växlade, vilket kan kopplas till Meyers och Lubliners (1998) teori om att färg på 
förpackningar kan användas vid identifiering av varumärken (Meyers & Lubliner, 1998:16). 
Deltagarna nämnde att ICA: I love ecos produkter hade kommunicerat mer konsekvent om de 
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använt endast en färg på hjärtat, vilket stämmer med vad Meyers & Lubliner (1998) nämnt om att 
särskilja produkter från olika produktkategorier med hjälp av färger (Meyers & Lubliner, 1998:17).  
 
Coop Änglamark använde även sin logotyp konsekvent på förpackningarna, men det var mindre 
känt bland deltagarna i fokusgrupperna att Coop Änglamark var ett renodlat ekologiskt varumärke.  
I innehållsanalyserna framkom det att Coop Änglamark var det enda varumärket som inte innehöll 
någon koppling till ordet “ekologi” i logotypen eller varumärkesnamnet, vilket de andra 
varumärkena hade. Den låga kännedomen om Coop Änglamark som ekologiskt varumärke gjorde 
att flera deltagare inte kunde identifiera deras produkter som ekologiska, eftersom varumärket inte 
kommunicerade detta tydligt nog. Detta resultat tyder på, precis som Meyers och Lubiner (1998) 
hävdat, att det är viktigt att det tydligt framgår vad varumärket står för om man ska kunna bygga upp 
ett förtroende hos konsumenterna (Meyer & Lubliner, 1998:10). Bland de undersökta varumärkena 
var Coop Änglamark det varumärket som hade flest logotyper på förpackningarna. Med koppling till 
teorin från Kotler et al. (2008) som förklarar att varumärket används av konsumenter för att känna 
igen tidigare köpta produkter samt gör att de vet vad de kan förvänta sig av produkten (Kotler et al., 
2008:511), så kan ett högt antal logotyper eventuellt göra att konsumenter enklare kan känna igen 
produkterna. Däremot kan man antyda att den slutsats som Kotler et al. (2008) kom fram till att det 
inte nödvändigtvis innebär att det är känt vad varumärket står för bara för att kommunicerar 
konsekvent, vilket visades med att få deltagare kände till att Coop Änglamarks varumärke var 
ekologiskt.  
 
Logotypen på Garant ekos förpackningar är konsekvent placerade till vänster på sidornas övre del. 
Denna placering kan används för att konsumenterna ska lägga uppmärksamhet på varumärket, vilket 
går att koppla till vad Lindberg (2006) förklarat gällande att västerlänningars läsriktning ofta rör sig 
från vänster till höger (Lindberg, 2006:20). Placeringen av logotypen överensstämmer även med 
teorin av Klimchuk & Krasovec (2012) om att element bör följa konsumenters sätt att läsa 
förpackningar för att kommunicera tydligt till konsumenterna (Klimchuk & Krasovec, 2012:173f). 
Även på ICA: I love ecos logotyp på framsidan är konsekvent placerad till vänster på sidorna, vilket 
således också antyds vara ett sätt att dra uppmärksamhet till varumärket.  
 
En deltagare ifrågasatte Garant som en avsändare till ekologiska produkter eftersom denna person 
visste att varumärket använde mindre miljövänliga ingredienser i sitt vanliga produktsortiment. Med 
koppling till Dahlén & Langes (2009) teori om att konsumenters tidigare negativa erfarenheter om 
ett märke kan påverka konsumenter till att aktivt undvika produkter (Dahlén & Lange, 2009:62) kan 
denna kunskap möjligen medföra att personen i fråga inte litar på Garant eko som varumärke.  
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6.3 Den visuella positioneringen 

På ICA: I love ecos förpackningar används logotypen, den vita bakgrunden och placeringen av 
bilder på ett liknande sätt på samtliga förpackningar. Enligt Meyers och Gerstmans (2004) teori om 
att förpackningen översätter varumärkets positioneringsstrategi och kommunicerar ut detta till 
konsumenter (Meyers & Gerstman, 2004:3), innebär det att förpackningarnas visuella element finns 
där för att skapa associationer till varumärket så att konsumenterna enkelt ska kunna lokalisera 
förpackningarna i butiken. Att ICA: I love ecos produktserie var konsekventa i sin visuella 
utformning kan med anknytning till teorier från Meyers och Lubliner (1998), att 
varumärkeskännedom skapas genom konsekvent visuell utformning, även kan ge större chans att 
konsumenterna kommer ihåg förpackningens utseende (Meyers & Lubliner, 1998:11).  
 
I Garant ekos fall var det främst typografin och den skriftliga informationen på förpackningens 
framsida som användes för att kommunicera ekologi. Förpackningarnas visuella utformning var 
uppbyggd med att kommunicera varumärket på övre delen av förpackningen och typografi och 
skriftlig information centrerat på den mellersta delen av förpackningen. Typsnittets utformning var 
det visuella element som deltagarna i fokusgrupperna främst kände igen Garant ekos produkter på, 
vilket likt ICA: I love ecos produkter stämmer med vad Meyers och Gerstman (2004) nämner om att 
den visuella utformningen används till att positionera förpackningarna och skapar igenkänning hos 
konsumenterna (Meyers & Gerstman, 2004:3). Även ordet “ekologiska”, som alltid återfinns ovanför 
informationen kring vad förpackningen innehåller, kan antas positionera och skapa tydlig 
igenkänning likt vad Meyers och Gerstman (2004) konstaterat (Meyers & Gerstman, 2004:3).  
 
Coop Änglamarks visuella utformning på förpackningarna har precis som ICA: I love eco fokus på 
varumärket som kommunicerar ekologi. I innehållsanalysen framkom det att förpackningarnas 
visuella utseende är uppbyggt på samma sätt innefattande en centrerad logotypen med produktnamn 
och skriftlig information under, samt en bild som är placerad längst ner på förpackningen. Enligt 
deltagarna i fokusgrupperna upplevdes Coop Änglamarks produkter dock varken kommunicera 
ekologi eller ha en konsekvent visuell utformning. Detta kan möjligtvis kopplas till att Coop 
Änglamark inte använt en väl utarbetad positioneringsstrategi, vilket Meyers och Gerstman (2004) 
har framhållit vikten av (Meyers & Gerstman, 2004:3) Samtliga fokusgrupper menade att den visuella 
utformningen och de visuella elementen var viktiga i sin kommunikation för att få fram 
förpackningarnas budskap om att produkten var ekologisk, vilket stödjer resonemanget från Silayoi 
& Speece (2004) om att förpackningars visuella positionering är viktig beträffande 
lågengagemangsprodukter (Silayoi & Speece: 2004:607).  
 

6.4 Färg och material 

Fokusgrupperna lade stor vikt vid förpackningens färger och det var ofta färgerna som beskrevs 
göra att förpackningen såg ekologisk ut eller inte. Deltagarnas fokusering vid färgen stämde överens 
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med vad Klimchuk och Krasovec (2012) förklarade om att färg är det första som det mänskliga ögat 
uppfattar när det kommer till förpackningar (Klimchuk & Krasovec, 2012:83). Enligt Meyers & 
Lubliner (1998) bör färgvalet hållas konsekvent för att konsumenter lättare ska kunna identifiera 
produkten (Meyers & Lubliner, 1998:12), vilket kan bidra till att produkter från ICA: I love ecos lätt 
känns igen, då bakgrundsfärgen är vit på samtliga av ICA: I love ecos förpackningar. Färgen vit 
ansågs däremot inte kommunicera ekologi eftersom den vita färgen gjorde att materialet kändes 
blekt och mindre miljövänligt, vilket kan härledas till Kotler et al. (2008) resonemang att 
konsumenter ofta granskar förpackningens material och hur miljövänligt det är (Kotler et al., 
2008:512). Enligt fokusgrupperna ansågs Garant ekos jasminris vara den förpackning som såg mest 
ekologisk och miljövänlig ut eftersom att förpackningen var gjord i ett oblekt material. Två av de 
analyserade förpackningarna var ansvarsfullt framställda och märkt med betäckningen FSC (Forest 
Stewardship Council) (se empirisk bakgrund, 4.6.2). Dessa förpackningar var ICA: I love ecos 
äppeljuice, samt Coop Änglamark jasminris. Båda dessa förpackningars material upplevdes dock inte 
som ekologiska av fokusgrupperna, dels på grund av förpackningarnas färger och dels på grund av 
glansigheten på materialen. Detta kan möjligen kopplas till vad Meyers och Gerstman (2004) 
konstaterat gällande att konsumenter vill att förpackningen ska reflektera den produkt de köper 
(Meyers & Gerstman, 2004:54), då det antyder att konsumenter föredrar att se ekologiska material 
till ekologiska produkter.  
 
På Garant eko och Coop Änglamarks förpackningar hölls inte färgvalet konsekvent på alla 
förpackningar. De tre bakgrundsfärgerna på Garant ekos förpackningar var beigt, ljusblått och i 
otryckt naturfärgat material. Deltagarna i fokusgrupperna menade att Garant eko hade 
kommunicerat mer tydligt om alla förpackningarna konsekvent använde en beige bakgrundsfärg eller 
ett naturfärgat material, vilket kan knytas an till Meyers och Lubliner (1998) teori om att konsekventa 
färgval underlättar för konsumenternas identifiering av produkter (Meyers & Lubliner, 1998:12). 
Den vita färgen anmärktes ofta på och en av kopplingarna till ICA: I love ecos förpackningar var att 
de såg ut att innehålla tvätt- eller sköljmedel, vilket möjligen kan förklaras med anknytning till teorin 
från Klimchuk och Krasovec (2012), som menar att färgen vitt symboliserar fräschhet och renhet 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:85). Att ICA: I love ecos äppeljuiceförpackning gav intrycket att det 
skulle vara en mejeriprodukt kan kopplas till Meyers och Gerstman (2004) teori om att vita färger 
ofta används på mjölkprodukter för att kommunicera hälsa och renhet (Meyers & Gerstman, 
2004:49). Liknande resonemang kan föras på Garant ekos frysta ärter som var förpackade i en ljusblå 
plastförpackning, vilket inte upplevdes ekologiskt i fokusgrupperna. Enligt Klimchuk och Krasovec 
(2012) är färgen blå avslappnande och ger associationer till en blå himmel eller vatten (Klimchuk & 
Krasovec 2012:84). Anledningen till att deltagarna inte upplevde Garants ljusblå förpackningen med 
ärter som ekologisk kan möjligen förklaras genom teorin från Venter et al. (2011), om att 
konsumenter vill att färgen på förpackningen ska stämma överens med färgen på innehållet (Venter 
et al., 2011:278), vilket eventuellt ger konsumenterna felaktiga associationer när de ser produktens 
färg. Förpackningen till Garant ekos frysta ärters beskrevs även av deltagarna som att se billiga, 

 
53 



 
“Att vara ekologisk”,  

Sara Vesterlund & Emmie Wikström 
 

vilket kan anknytas till Ampureo och Vilas (2006) påstående om att ljusa färger används för att 
kommunicera lågpris (Ampuero & Vila, 2006:103). Ampuero och Vilas (2006) resonemang om ljusa 
färger går eventuellt att härleda även till ICA: I love ecos produkter, då även dessa upplevdes som 
billiga bland deltagarna.  
 
Meyers och Gerstman (2004) resonemang om att man kan använda färg för att differentiera sitt egna 
varumärke från andra varumärken (Meyers & Gerstman, 2004:50) kan appliceras på flera av 
förpackningarna i studien. På Garant ekos frysta ärter diskuterades det i fokusgrupperna kring att 
förpackningens färg gör att den står ut bland andra förpackningar av frysta grönsaker. Även ICA: I 
love ecos produkter nämndes som att de stod ut från andra förpackningar i butikshyllan i och med 
färgen, vilket stämmer med vad Meyers och Gerstman (2004) förklarat om att differentiera sig med 
hjälp av färg (Meyers & Gerstman, 2004:50). 
 
Enligt Holtzschue (2011) används färgen grön för att kommunicera hälsa, ekologi och 
miljömedvetenhet (Holtzschue, 2011:59). Deltagarna i fokusgrupperna hade hellre sett att hjärtat i 
ICA: I love ecos logotyp var konsekvent grön, istället för olika färger på skilda produkter, för att 
varumärkets produkter tydligare skulle kommunicera ekologi. Önskan att se mer grönt på 
produkterna kan möjligen kopplas till Holtzschues (2011) teori om grön färg, då deltagarna delar 
uppfattningen om att gröna produkter bättre kommunicerar ekologi. Det framkom dock att 
fokusgrupperna inte tycker att alla nyanser av grönt kommunicerar ekologi. I fokusgrupperna ansågs 
den gröna färgen i bilden på ICA: I love ecos äppeljuice som giftig, och att den gröna färgen på 
produktnamnet och tonplattorna på Coop Änglamarks äppeljuice kändes onaturlig. Detta påvisar att 
även fast grönt är etablerat som en färg som kommunicerar ekologi så upplevs inte alla nyanser av 
grönt som ekologiska. Coop Änglamarks frysta ärters förpackning hade emellertid en dovare nyans 
av grön på sin produktbild tillsammans med en dov nyans av brun, vilket deltagarna ansåg 
kommunicera ekologi bra. I fokusgrupperna associerades dova nyanser av färger till ekologiska 
förpackningar, vilket framkom när deltagarna skulle beskriva en ekologisk förpackning. Coop 
Änglamarks frysta ärter ansågs stämma väl överens med deltagarnas syn på färger för en ekologisk 
produkt, och i motsats till ICA: I love ecos produkter beskrevs den kommunicera ekologi även 
genom den vita färgen, som de ansåg vara smutsigare och inte kändes lika fabriksproducerad.  
 
Plast som materialet gjorde att deltagarna upplevde förpackningarna som mindre ekologiska, vilket 
eventuellt kan härledas till vad Klimchuk och Krasovec (2012) nämnt om att konsumenter 
utvärderar förpackningsmaterialet för att se vilken som är mest miljövänlig och går att återvinna 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:104). Förpackningen till ICA: I love ecos jasminris var gjord i plast 
och uppfyllde några av de krav som deltagarna hade på en förpackning gällande användbarhet och 
möjlighet till återförslutning. Detta stämmer även överens med vad Klimchuk och Krasovec (2012) 
har konstaterat gällande att formen är en viktig aspekt vad gäller användning av förpackningen och 
att kunna öppna och försluta förpackningen (Klimchuk & Krasovec, 2012:104f). Trots att kartong 
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ansågs vara det material som kommunicerade ekologi bäst, så konstaterade det ändå i 
fokusgrupperna att färgen var en mer central aspekt än materialet. Deltagarna var positivt inställda 
till att färga plastförpackningar bruna för att får dem att se mer naturfärgade ut och tydligare 
kommunicera ekologi. 
 
Den rosa färgen som återfinns på Coop Änglamarks jasminris och den lila färgen som återfanns på 
typografi och tonplattor på Garant ekos jasminris ansågs, enligt fokusgrupperna, inte kommunicera 
ekologi. Klimchuk och Krasovecs (2012) teorier om att lila vanligen förknippas med smaker som 
blåbär eller vindruvor (Klimchuk & Krasovec, 2012:85) kan möjligen göra att deltagarna inte 
upplever kommunikationen med lila som lyckad. Den lila färgen var dock placerad mot en 
naturfärgad bakgrund i kartong, vilket medförde att deltagarna i fokusgrupperna hade mer 
överseende med användningen av lila, jämfört med användningen av den rosa färgen på hela Coop 
Änglamarks förpackning. Deltagarna ansåg att Garant ekos jasminrisförpackning kändes mest 
ekologisk eftersom den använde mindre tryckfärger samt ett naturfärgat material som kändes matt 
och obehandlat. Även fast Coop Änglamarks förpackning kommunicerade att den var producerat i 
ett hållbart material, genom märkningen FSC (Forest Stewardship Council), så upplevdes det inte 
lika ekologiskt som Garant jasminris på grund av att ytan var glansig och obehandlad. Detta ger 
antydan till att deltagarna utgår mer från förpackningars visuella element än de konkret fakta, när de 
gör bedömningar om huruvida en förpackning kommunicerar ekologi eller inte. Detta går även att 
koppla till Meyers och Lubliners (1998) resonemang om att det är genom förpackningsmaterialet 
som konsumenter bildar sig en uppfattning av produkten inuti (Meyers & Lubliner, 1998:3). 
 

6.5 Typografi och skriftlig information 

Klimchuk och Krasovec (2012) menar att typografin är ett av de viktigaste elementen för att 
kommunicera visuellt (Klimchuk & Krasovec, 2012:65). Typografin på Garant ekos förpackningar 
upplevdes som handritad, vilket starkt förknippades med ekologi i fokusgrupperna. Deltagarna ansåg 
att valet av ett scripttypsnitt som efterliknade handritade bokstäver kändes mer personligt, vilket 
möjligen går att härledas till teorier av Klimchuk och Krasovec (2012) om att typografin bör ge 
förpackningen en personlighet (Klimchuk & Krasovec, 2012:70). Typsnitt som har ett karaktäristiskt 
utseende kan också användas för att identifiera produkten och skapa varumärkeskännedom 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:74f), vilket fokusgrupperna ansåg att typsnittet på Garant ekos 
produkter gjorde. Deltagarna menade att man genom Garant ekos konsekventa scripttypsnitt och 
skriftliga information kunde känna igen formspråket på alla Garant ekos förpackningar. På Garant 
ekos produkter kommunicerades ordet “ekologisk” tydligt i förpackningarnas produktnamn, och 
detta bidrog till att deltagarna i fokusgrupperna ansåg att den skriftliga informationen tillsammans 
med typsnittet ofta var det som bäst kommunicerade ekologi på Garant ekos produkter. 
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Coop Änglamarks förpackningar hade många visuella element på förpackningarna, och de beskrevs 
ofta som röriga i fokusgrupperna. Detta kan eventuellt tyda på vad Silayoi och Speece (2004) 
konstaterat gällande att för mycket information på en förpackning kan skapa förvirring hos 
konsumenter (Silayoi & Speece, 2004:612). På Coop Änglamarks förpackningar var det svårt för 
deltagarna i fokusgrupperna att se och utläsa den informationen de sökte, vilket i detta fall var 
information om att produkten är ekologisk. Att deltagarna upplevde det som svårt att finna 
informationen de sökte på förpackningen kan med Silayoi och Speeces (2004) teori, om att den 
skriftliga informationen används för att hjälpa konsumenter att se och utvärdera olika 
produktegenskaper vid inköp (Silayoi & Speece, 2004:612), i åtanke göra att deltagarna inte ser Coop 
Änglamark som ett ekologiskt alternativ på butikshyllan.  
 
6.6 Bilder 

Av de analysenheter som ingick i studien hade alla förpackningar utom Garant ekos 
jasminrisförpackning ett produktfotografi på sin förpackning, vilket kan förklaras med vad Meyers 
och Lubliner (1998) förklarat gällande att menar att fotografier ofta används på 
matvaruförpackningar för att locka konsumenterna till köp (Meyers & Lubliner, 1998:19). ICA: I 
love ecos bild på förpackningen med frysta ärter gav deltagarna i fokusgrupperna ett intryck av att 
ärterna var hemodlade, vilket gjorde att de ansåg att bilden kommunicerade ekologi. Även på Coop 
Änglamarks frysta ärter kommunicerade bilden ekologi till deltagarna. Dessa två förpackningars 
bilder stämde överens med vad Enligt Klimchuk och Krasovec (2012) förklarat om att det är viktigt 
att bilderna visas upp på rätt sätt för att tilltala konsumenterna (Klimchuk & Krasovec, 2012:91). De 
dominanta färgerna på bilden på Coop Änglamarks frysta ärter var brunt och grönt i mindre mättade 
nyanser, vilket ansågs kommunicera ekologi tydligt då detta var två färger som deltagarna i 
fokusgrupperna starkt associerade till ekologiska förpackningar.  
 
ICA: I love ecos bild på äppeljuiceförpackningen föreställde äpplen som har en hög mättnad av 
grön, vilket fokusgrupperna inte kopplade till ekologi. Deltagarna ansåg att äpplet på Garant ekos 
äppeljuice såg onaturligt och artificiellt ut, vilket upplevdes som motsatsen till ekologiskt. På ICA: I 
love ecos bild på förpackningen med frysta ärter fanns ärter samt ärtskidor utplacerade. Ärtskidorna 
på bilden gav deltagarna i fokusgrupperna en uppfattning av att produktbilden gav felaktig 
information av innehållet. Ärterna i bilden var frilagda vilket enligt Bergström (2011) skapar tydligt 
fokus på motivet (Bergström, 2011:151), men också gjorde att det fanns mycket luft omkring 
ärterna. Detta, i samband med att bilden endast visade några enstaka ärter, kan eventuellt ha 
påverkat fokusgruppernas deltagare till att uppleva produkten som antingen mycket billig eller 
mycket dyr. Att produkter som har mycket luft anses vara dyra kan kopplas till vad Mårtenson 
(2009) konstaterat om att luft ofta används för att framhäva dyra och exklusiva produkter 
(Mårtenson, 2009:478ff). Enligt deltagarna i fokusgrupperna såg ärterna på bilden av Garant ekos 
frysta ärter ut att vara av sämre kvalité, vilket inte är önskvärt enligt Klimchuk och Krasovecs (2012) 
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teori om att produktbilder på förpackningar ska se aptitliga ut (Klimchuk & Krasovec, 2012:91). 
Med detta i åtanke kan Garants frysta ärter möjligtvis väljas bort vid köp istället för att locka till köp 
på grund av bilden. Detta går även att koppla till vad Mårtensons (2009) nämnt om att produkten 
och förpackningen upplevs som en helhet (Mårtenson, 2009:119), så genom att bilden inte ser 
aptitlig ut kan deltagarna tolka produkten inuti som detsamma.  
 
Produktbilden på ICA: I love ecos jasminrisförpackning tyckte samtliga deltagare såg oaptitlig ut. 
Serveringsförslaget som visades på Coop Änglamarks jasminris upplevdes som oäkta och konstlad. 
Genom detta kan det antydas att bilderna på förpackningarna möjligtvis har använts på ett mindre 
fördelaktigt sätt, om detta kopplas till vad Klimchuk och Krasovec (2012) nämnt om aptitliga 
produktbilder och serveringsförslag (Klimchuk & Krasovec, 2012:99). På Garant ekos jasminris 
fanns inga bilder vilket deltagarna såg som en positivt egenskap, eftersom att de ansåg att 
förpackningar med sparsamt tryck bättre kommunicerade ekologi. Enligt Meyers och Gerstman 
(2004) vill konsumenter att förpackningen ska reflektera den produkt de köper (Meyers & Gerstman, 
2004:54)  
 

6.7 De ekologiska märkningarna som intygar 

Förpackningarna hade ekologiska märkningar, vilket kan vara fördelaktigt med utgångspunkt från 
vad Silayoi och Speece (2004) nämnt om att ekologiska märkningar kan säkerställa att produkten 
verkligen är ekologisk (Silayoi & Speece, 2004:609). Förpackningar som hade fler ekologiska 
märkningar uppskattades och tolkades som mer ekologiska av deltagarna i fokusgrupperna än 
produkter som enbart hade en märkning. På ICA: I love ecos förpackningar var märkningarna små 
och placerade till höger på den nedre delen på förpackningen, vilket gjorde att deltagarna i 
fokusgrupperna uppfattade dem som mindre synliga. De ekologiska märkningarna på Garant ekos 
förpackningar var också små, men var istället placerade till höger på förpackningens övre del vid 
sidan och dessa upplevdes som mer synliga av deltagarna i fokusgrupperna. Garant ekos 
förpackningar överensstämmer bättre med vad Grankvist och Biel (2007) nämnt om att märkningar 
måste vara synliga för att underlätta identifieringen av ekologiska produkter (Grankvist & Biel, 
2007:701). Deltagarna ansåg att de ekologiska märkningarna kommunicerades tydligast på Coop 
Änglamarks förpackningar, och den mest framträdande av dem alla var förpackningen med jasminris 
som innehöll flest ekologiska märkningar av alla förpackningar. 
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7. SLUTSATS  

Nedan följer slutsatser till de frågeställningar som denna studie avsett att undersöka. Efter följer 
slutdiskussion kring studiens syfte lyft till en större kontext och slutligen förslag på vidare forskning.  
 
Vilka visuella element består förpackningarna av och hur resonerar konsumenterna kring hur väl 

förpackningarnas element kommunicerar ekologi 
De visuella element som innehållsanalysen visade att förpackningarna i denna studie bestod av var 
logotyper, färg, typografi, bilder, material, skriftlig information och märkningar. Det var varumärket 
ICA: I love eco som uppmärksammades kommunicera ekologi mest enhetligt och tydligast. På 
förpackningen med Garant ekos jasminris var materialet och otryckta färg det element som tydligast 
kommunicerade ekologi. Även Garant ekos äppeljuice ansågs kommunicera ekologi då 
förpackningens bakgrundsfärg gjorde att materialet liknade en brun kartong. De färger som ansågs 
kommunicera ekologi bäst var brunt och grönt som återfanns på Coop Änglamarks frysta ärters 
förpackning. Garant ekos typografi var den som ansågs kommunicera ekologi bäst, då den 
upplevdes handskriven snarare än fabrikstillverkad. Den bild som ansågs kommunicerade mest 
ekologi var bilden på Coop Änglamarks frysta ärter som innehöll färger i dova nyanser av brunt och 
grönt. De ekologiska märkningarna uppmärksammades mest på Coop Änglamarks förpackning med 
jasminris. Den skriftliga informationen som uppmärksammades kommunicera ekologi tydligast 
återfanns på framsidan av samtliga förpackningar från Garant eko. På Garant ekos förpackningar 
återfanns även flest av de element som ansågs kommunicera ekologi bäst.  
 
Hur ser konsumenternas uppfattningar gällande ekologiska förpackningars visuella 

kommunikation ut? 

Syftet med vår studie var att studera hur förpackningarna till ekologiska produkter används för att 
visuellt kommunicera ekologi, samt undersöka hur konsumenter uppfattar produktförpackningarnas 
kommunikation av ekologi. Vår studie visar att de visuella elementen på förpackningar upplevs som 
centrala för hur förpackningar kommunicerar ekologi av konsumenter. Studien visar även att hur 
ekologiska förpackningar och dess visuella element uppfattas av konsumenter har en tydlig koppling 
till hur ekologi och ekologiska förpackningar förväntas se ut. Empirin visar att deltagarna ville att 
förpackningarnas utseende och visuella element skulle stämma överens med deras föreställningar om 
vad en ekologisk förpackning är. De förpackningar som bäst stämde överens med konsumenternas 
associationer av hur en ekologisk förpackning ser ut var de förpackningar som konsumenterna ansåg 
kommunicera ekologi tydligast. Bland konsumenterna var färg det element som uppmärksammades 
mest på förpackningarna och färgvalet påverkade även hur ekologiskt materialet på förpackningen 
upplevdes. Konsumenterna såg helst färgerna grön och brun på förpackningarna, då dessa färger 
upplevdes vara mest ekologiska. Förpackningarnas material var också av stor vikt för 
konsumenterna, då material som kartong upplevdes kommunicera ekologi bättre än exempelvis 
plast. Materialen plast och vit kartong ansågs av konsumenterna som mindre ekologisk än 
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naturfärgad kartong och plastförpackningar med tryckt färg som efterliknar naturfärgat material. 
Konsumenterna föredrog scripttypsnitt på ekologiska produkter då scripttypsnitt ansågs vara den stil 
av typsnitt som bäst kommunicerade ekologi, eftersom ett typsnitt som såg handritat ut gav en 
känsla av att vara mindre massproducerat. Att varumärkets logotyp kommunicerade ekologi var 
viktig för att konsumenten skulle kunna identifiera varumärkets produkt som ekologisk. 
Konsumenterna använde främst de ekologiska märkningarna som bekräftelse för ekologi och flera 
märkningar uppskattades och gav intrycket av att produkten var mer ekologisk. Den skriftliga 
informationen ansåg konsumenterna vara av vikt för kommunikationen av ekologi, men för mycket 
av den skriftliga information skapade samtidigt förvirring och gav svårigheter att hitta specifik 
information om ekologi. 
 
Även fast det inte går att dra några generaliserade slutsatser från studien för hur den ekologiska 
kommunikationen bäst kommer till sin rätt, enligt konsumenters uppfattningar, kan den däremot ge 
förståelse för hur förpackningars visuella utformning ofta kopplas till tidigare erfarenheter och 
föreställningarna för hur ekologiska produkter positioneras. De slutsatser som kan dras är från de 
analysenheter som studien undersökte och från de deltagare som medverkat. Genom att studera hur 
konsumenter uppfattar förpackningars ekologiska kommunikation och förväntningar på hur 
ekologisk kommunikation ska se ut kan förpackningens roll som marknadsförings- och 
positioneringsverktyg stärkas för att mer effektivt kommunicera ut budskap till konsumenten från 
förpackningen på butikshyllan. 
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8. Slutdiskussion  
Nedan presenteras vår avslutande reflektion av studien som vi har utfört, följt av förslag till vidare 
forskning.  
 
Vi gick in i denna studie med en positiv attityd och ett stort intresse för vad studien skulle resultera i, 
och detta intresse gjorde också att vi behöll motivationen trots motgångar och svårigheter under 
resans gång. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här studien gav oss bredare kunskap kring 
ekologi, förpackningar samt konsumenters syn och kombinationen av alla dessa delar. 
 
En upptäckt i studien som vi ansåg som mycket intressant var hur ofta deltagarnas bild av hur 
ekologi ser ut och framförallt hur ekologiska förpackningar föreställs, stämde överens mellan 
fokusgrupperna. Hade tiden räckt till skulle det varit intressant att fortsätta registrera svar från fler 
fokusgrupper kring hur förpackningar kommunicerar ekologi för att få djupare och bredare kunskap 
kring området.  
 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Under fokusgrupperna uppmärksammades även tendenser om att de deltagare som ofta handlade 
mat i samma butik och uppfattades som varumärkeslojala undvek att kommentera negativt om hur 
väl det specifika varumärkets förpackningar kommunicerade ekologi. Sades något negativt om 
varumärkets förpackning kommenterade deltagarna ofta även med andra aspekter om vad 
förpackningen istället lyckats bra med i den visuella kommunikationen. Dessa tendenser kan en vara 
en intressant aspekt att utgå ifrån i vidare forskning. Genom att enbart studera hur varumärkeslojala 
konsumenter resonerar kring hur väl olika ekologiska produktsortiment från det föredragna 
varumärket kommunicerar ekologi, kan man eventuellt se hur om varumärkeskännedom och 
preferens påverkar hur ekologiska förpackningar uppfattas. 
 
Andra aspekter som kan vara intressanta att forska vidare på inom detta område kan vara studier 
som undersöker hur konsumenter som ofta handlar ekologiska produkter uppfattar ekologiska 
förpackningar jämfört med personer som sällan handlar ekologiska produkter, då en sådan studie 
skulle registrera distinkta skillnader. Studier som innefattar andra åldersgrupper än yngre 
konsumenter skulle också kunna genomföras för att se hur konsumenters uppfattningar om 
ekologiska förpackningar varierar bland olika åldrar. Även förpackningarnas visuella utformning från 
ett varumärkes synpunkt kan vara intressant att studera, för att se vilka positioneringsstrategier som 
ligger bakom designen på förpackningen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Bilder på förpackningarna 

1.1 Garant eko äppeljuice 
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1.2 ICA: I love eco äppeljuice 
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1.3 Coop Änglamark äppeljuice 
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1.4 Garant eko frysta ärter 
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1.5 ICA: I love eco ärter  
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1.6 Coop Änglamark ärter 
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1.7 Garant eko jasminris 
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1.8 ICA: I love eco jasminris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
72 



 
“Att vara ekologisk”,  

Sara Vesterlund & Emmie Wikström 
 

1.9 Coop Änglamark jasminris 
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Bilaga 2. Statistik över den ekologiska försäljningen 2013 
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Bilaga 3. Intervjumall till fokusgrupper 

 

Information om vad som kommer hända 
Vi heter Sara och Emmie. En av oss kommer att agera moderator medan den andra kommer att 
observera och sköta inspelningen av samtalet under denna gruppdiskussion.  
Syftet med vår studie är att undersöka hur förpackningars utseende kommunicerar ekologi till 
konsumenter. Vi har valt ut ekologiska produkter från tre olika produktkategorier som ni kommer få 
diskutera kring med varandra i gruppen. Fokus kommer ligga på hur ni uppfattar dessa förpackningar 
och hur dessa kommunicerar ekologi till er.  
 

1. Öppningsfrågor (isbrytare) 

Deltagarna presenterar sig kortfattat inför gruppen (Namn, ålder, sysselsättning).  
Var brukar ni handla? Olika butiker eller samma? 
 

2. Introduktionsfrågor 

Brukar ni köpa ekologiska matvaror när ni handlar?  
Känner ni till att större butikskedjor har egna ekologiska varumärken som en del av sitt 
produktsortiment? 
 

3. Övergångsfrågor 

Hur stor inverkan har förpackningars utseende på ert handlande? Är utseendet viktigt? 
Har ni någon gång valt ut vad ni ska köpa efter förpackningens utseende? 
Tycker ni att det är lätt att urskilja vilka varor som är ekologiska på varuhyllorna jämfört med 
icke-ekologiska produkter? 
Brukar ni behöva läsa på förpackningen om produkten är ekologisk eller kan ni tyda detta på 
förpackningens design och bildspråk?  
Tar ni hjälp av ekologiska märkningar för att identifiera ekologiska produkter? 
 

4. Nyckelfrågor 

Vad tänker ni på när vi säger “ekologisk förpackning”?  

 

Ta fram juiceförpackningarna  

Vilken av dessa förpackningar skulle ni säga ser mest ekologisk ut? 
Vilken förpackning känns minst ekologisk? 
 
Fråga om en förpackning i taget 
Hur ser ni att den här förpackningen är ekologisk? Det första ni lägger märke till?  
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Vidare följdfrågor ifall gruppen inte diskuterar dessa områden själva: 
Vad tycker ni om förpackningens färger? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens typografi? (textutformning) (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens bilder? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens material? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens ekologiska märkningar? 
Vad tycker ni om varumärket (på förpackningen)? 

 
Finns det något som inte kommunicerar ekologi på förpackning enligt er? 
 
Ta fram ärtförpackningarna 
Vilken av dessa förpackningar skulle ni säga ser mest ekologisk ut? 
Vilken förpackning känns minst ekologisk? 
 
Fråga om en förpackning i taget 
Hur ser ni att den här förpackningen är ekologisk? Det första ni lägger märke till?  
 

Vidare följdfrågor ifall gruppen inte diskuterar dessa områden själva: 
Vad tycker ni om förpackningens färger? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens typografi? (textutformning) (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens bilder? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens material? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens ekologiska märkningar? 
Vad tycker ni om varumärket (på förpackningen)? 

 
Finns det något som inte kommunicerar ekologi på förpackning enligt er? 

  
Ta fram risförpackningarna 
Vilken av dessa förpackningar skulle ni säga ser mest ekologisk ut? 
Vilken förpackning känns minst ekologisk? 
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Fråga om en förpackning i taget 
Hur ser ni att den här förpackningen är ekologisk? Det första ni lägger märke till?  

 
Vidare följdfrågor ifall gruppen inte diskuterar dessa områden själva: 
Vad tycker ni om förpackningens färger? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens typografi? (textutformning) (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens bilder? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens material? (i samband med ekologi) 
Vad tycker ni om förpackningens ekologiska märkningar? 
Vad tycker ni om varumärket (på förpackningen)? 
 

Finns det något som inte kommunicerar ekologi på förpackning enligt er? 
 
Ta samtliga förpackningar från Garant Eko 

Hur bra tycker ni att Garant Ekos förpackningar är på att produkterna är ekologiska? 
 
Ta samtliga förpackningar från Coop Änglamark 

Hur bra tycker ni att Coop Änglamarks förpackningar är på att produkterna är ekologiska? 
 
Ta samtliga förpackningar från ICA: I love eco 

Hur bra tycker ni att ICA: I love ecos förpackningar är på att produkterna är ekologiska? 
 

5. Avslutande frågor 
Ifall något är oklart, be gruppen att bekräfta. 
Något att tillägga?  
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Bilaga 4. Kodschema 
 
1. Varumärke 
1.1 Hur ser logotypen ut?  
1.2 Hur många logotyper finns på förpackningen? 

1.2.1 Var är de placerade? 
1.3 Hur tydligt kommuniceras varumärket på förpackningens framsida? 
 
2. Form och material 
2.1 Hur ser förpackningen ut?  
2.2 Vilket eller vilka material består förpackningen av? 

2.2.1 Hur används materialen?  
2.3 Hur känns materialet? 
2.4 Är materialet framställt på ett ansvarsfullt sätt?  
 

3. Färg 
3.1 Vilka färger finns på förpackningens bakgrund? 

3.1.1 Vilka färger finns på typografin?  
3.2 Vilka färger finns på eventuella tonplattor? 
3.3 Har förpackningen några övriga färger?  

3.4 Vilka två färger har störst dominans på förpackningen? 
3.5 Används komplementfärger? 

3.5.1 Om ja: Hur används dessa?  
3.6 Vilken mättnad har färgerna? 
 
4. Typografi 
4.1 Vilka stilar av typsnitt finns på förpackningen? 
4.2 Vilka varianter har typsnitten?  

4.3 Hur används de? 
 

5. Bilder 
5.1 Används bilder på förpackningen? 

5.1.1 Om ja: Används mer än en bild? 
5.2 Vad är det för typ av bilder som används? 
5.3 Är bilden/bilderna ett fotografi eller en illustration? 
5.4 Är bilden/bilderna frilagda?  

5.5 Vad föreställer bilden/bilderna?  
5.6 Var är bilden/bilderna placerade? 
5.7 Är bilden/bilderna ett framträdande visuellt element?  
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6. Skriftlig information 

6.1 Står det på förpackningens framsida att produkten är ekologisk? 
6.2 Hur framträdande är ordet för ekologi på förpackningens framsida? 
6.3 Finns det någon annan skriftlig information som kommunicerar ekologi på förpackningen? 
 
7. Märkning 

7.1 Finns det ekologiska märkningar på förpackningen? 
7.1.1 Vid svar ja: vilka ekologiska märkningar finns? 

7.2 Finns det andra märkningar än ekologiska på förpackningen? 
7.3 Hur framträdande är de ekologiska märkningarna på förpackningens framsida? 
7.4 Var är de ekologiska märkningarna placerade? 
 
8. Layout/hierarki 
8.1 Finns det mycket luft på förpackningen? 
8.2 Vilket två visuella element ges störst plats på förpackningens framsida? 
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Bilaga 5. Kodinstruktioner 

 

1. Varumärke 

1.1 Beskriv logotypens utformning och beståndsdelar (till exempel vilka färger och symboler som 
används). Redogör även vilka eventuella varianter av logotypen som finns på förpackningen, som till 
exempel en mindre logotyp eller en med inverterade färger. Finns fler logotyper på förpackningen 
nämns varje logotyp separat. 
1.2 Redogör hur många logotyper som finns på förpackningen. Om två logotyper är placerade 
närmare varandra än 0,5 cm räknas dem som ett par. 

1.2.1 Beskriv vilken eller vilka sidor av förpackningen som har en logotyp. Ange om de är 
placerade på förpackningens nedre del, mellersta del eller övre del. Om märkningarna är 
närmare än 0,5 cm till övre kanten på förpackningen anges “längst upp”, och är dem 
närmare än 0,5 cm till nedre kanten anges “längst ned”. Ange om logotypen är vänsterställd, 
centrerad eller högerställd. Finns det flera logotyper på förpackningen beskrivs var alla är 
placerade. 

1.3. Med hur tydligt menas hur stort fokus logotypen får jämfört med andra visuella element. Finns 
det fler än en logotyp räknas dem som en och samma enhet om de ligger närmare varandra än 0,5 
cm. Har förpackningen två logotyper med olika placeringar räknas den logotyp som kommunicerar 
ekologi. Redogör vilket element som får störst fokus av logotyp jämfört med eventuell bild, med 
produktnamn och med ekologiska märkningar. Med fokus åsyftas främst ytan av elementen men om 
ett element har en låg färgkontrast och färgmättnad, som till exempel grått på vitt, så tas även det i 
beaktning. Svar anges med större, lika stort eller mindre fokus. 
 

2. Form och material 
2.1 Beskriv förpackningens form. Om förpackningen inte har en standardform anges också antalet 
sidor eller hur förpackningen utmärker sig. 
2.2 Redogör för de material som förpackningen är konstruerad av. Det kan exempelvis vara plast, 
kartong, metall, tyg eller glas etcetera.  

2.2.1 Med hur menar vi på vilka delar av förpackningen som materialen används. Ange var 
på förpackningen varje material förekommer.  
2.3 Nämn om förpackningsmaterialet känns behandlat eller obehandlat, när man håller i 
förpackningen. Med behandlad menar vi en yta som känns glansig och slät, och med obehandlat 
menar vi en yta som känns matt. 
2.4 Om det står något i den skriftliga informationen eller om det finns en märkning som anger om 
förpackningen är gjord av till exempel återvunnet material i en miljövänlig process. Svar anges som 
ja eller nej. 
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3. Färg 
3.1 Nämn vilken eller vilka färger bakgrunden består av. Vid beskrivning av färgerna ska dessa delas 
in efter färgerna röd, gul, ljusblå, mörkblå, ljusgrön, mörkgrön orange, lila, rosa, beige, brun, grå och 
svart. Finns det ingen tryckt bakgrundfärg så anges detta, samt den naturliga färg som materialet har. 
Är bakgrunden en bild nämns detta. Finns andra färger eller nyanser på elementet (som skuggningar 
och dylikt) anges den färg som finns i majoritet. 

3.1.1 Beskriv vilka färger som används på typografin och på vilken typ av text som färgerna 
används. Vid beskrivning av färgerna ska dessa delas in efter färgerna röd, gul, ljusblå, mörkblå, 
ljusgrön, mörkgrön orange, lila, rosa, beige, brun, grå och svart och naturfärgad. Är det en färg som 
är svår att definiera tar man närmaste färgen. Finns andra färger eller nyanser på elementet (som 
skuggningar och dylikt) anges den färg som finns i majoritet. 
3.2 Beskriv vilka färger som används på tonplattorna och var färgerna finns. Vid beskrivning av 
färgerna ska dessa delas in efter färgerna röd, gul, ljusblå, mörkblå, ljusgrön, mörkgrön orange, lila, 
rosa, beige, brun, grå och svart och naturfärgad. Är det en färg som är svår att definiera tar man 
närmaste färgen. Ange även om tonplattan skulle vara semi-transparent. Logotyper, symboler och 
ikoner räknas inte som tonplattor. Finns andra färger eller nyanser på elementet (som skuggningar 
och dylikt) anges den färg som finns i majoritet. 
3.3 Om förpackningen har några färger som inte har nämnts tidigare. Nämn färgen och elementet 
där färgen förekommer, som till exempel en kork eller ett handtag. Färger på bakgrund, typografi, 
tonplattor, logotyper, bilder och ekologiska märkningar ska ej nämnas här. Vid beskrivning av 
färgerna ska dessa delas in efter färgerna röd, gul, ljusblå, mörkblå, ljusgrön, mörkgrön orange, lila, 
rosa, beige, brun, grå och svart och naturfärgad. Är det en färg som är svår att definiera tar man 
närmaste färgen. Finns inga övriga färger anges svaret nej. Finns andra färger eller nyanser på 
elementet (som skuggningar och dylikt) anges den färg som finns i majoritet. 
3.4 Redogör för de två färger som får störst utrymme på förpackningen. Det kan vara färger på 
exempelvis bakgrund eller typografi. Nämn också var dessa färger återfinns. 
3.5 Komplementfärger syftar på motsatsfärger som återfinns på motsatt sida av färgspektrumet, som 
exempelvis blå - orange, grön - röd och lila - gul. För att det ska räknas som komplementfärger ska 
färgerna finnas på två element som ligger närmare varandra än 1 cm. Svart - vit sätts som undantag 
för att räknas som komplementfärger. Svaret anges som ja eller nej. 

3.5.1 Nämn vilka komplementfärger som används och var på förpackningen som dessa 
finns.  

3.6 Redogör för vilken mättnad färgerna på förpackningen har. Färgmättnaden anges som hög, 
normal eller låg. Om färgmättnaden skulle skilja sig åt bland de visuella element anges det specifika 
elementet och vilken mättad den har. 
 

4. Typografi 
4.1 Redogör för vilka stilar som typografin har. Med vilken stil typsnitten har menar vi om det är 
antikva, sans-serif, script, gotisk skrift eller någon annan kategoriserbar stil. 
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4.2 Med variant menar vi om hela ord/meningar är i exempelvis kursiv, fet, normal, understruken, 
överstuken, gemen eller versal stil etcetera. 
4.3 Redogör för hur och var typsnittens stilar och varianter används. Till exempel ett versalt 
sans-seriftypsnitt används på produktnamnet och kursiv antikva används på skriftlig information. 
 

5. Bilder 
5.1 Nämn om det finns någon form av grafik på förpackningen som består av ett fotografi eller 
illustration. Ikoner eller symboler i form av ekologiska märkningar ska inte räknas som grafik. Svaret 
anges som ja eller nej. 

5.1.1 Redogör för om det finns mer än en bild på förpackningen. Om bilderna är frilagda 
räknas det som flera bilder om ytan mellan två bildelement är mer än 1,5 cm. Svaret anges 
som ja eller nej. 

5.2 Här menas om bilden/bilderna är en produktbild eller en dekorativ bild. En produktbild visar 
upp produkten och med dekorativ menar vi en bild som används enbart som utsmyckning. 
5.3 Nämn om det är ett fotografi eller en illustration som avbildas på förpackningen. Svaret anges 
som fotografi eller illustration, med undantag för om båda förekommer. Då nämns hur många av 
varje variant som finns på förpackningen. Om bilderna är frilagda räknas det som flera bilder om 
ytan mellan två bildelement är mer än 1,5 cm. 
5.4 Nämn om bilden/bilderna är frilagda. Svaret anges som ja eller nej. Finns det flera bilder där 
vissa är frilagda nämns hur många av bilderna som är frilagda. 
5.5 Beskriv bilden och vad den föreställer. Beskriv vilka färger som finns på bilderna och var dessa 
färger finns. 
5.6 Redogör för var och en bild på vilken sida av förpackningen som bilden/bilderna är placerade 
på. Ange om de är placerade på förpackningens nedre del, mellersta del eller övre del. Ange om 
bilden är vänsterställd, centrerad eller högerställd. Om bilden är närmare än 0,5 cm till övre kanten 
på förpackningen anges längst upp, och är den närmare än 0,5 cm till nedre kanten anges längst ned. 
Ifall bilden går från vänsterkant till högerkant nämns inget om vänsterställd, centrerad eller 
högerställd. Om bilden är överfallande och täcker fler sidor än en, så nämns antalet sidor som bilden 
är synlig från.  
5.7 Svaret anges som ja eller nej. Med framträdande visuellt element menas om bilden tar upp en 
majoritet av ytan på förpackningen. Finns det flera bilder som föreställer samma motiv räknas dem i 
denna fråga som en och samma bild. 
 

6. Skriftlig information 

6.1 Beskriv om det finns någonting utskrivet på förpackningen som berättar att det är en ekologisk 
produkt, som exempelvis orden ”ekologisk”, ”ekologi” eller ”eko”. Svaret anges som ja eller nej, 
samt en beskrivning på var på förpackningen den skriftliga informationen som kommunicerar 
ekologi finns. Logotyper och symboler ska ej räknas in i denna fråga. 
6.2 Med hur framträdande ordet är menas storleken i jämförelse med andra visuella element. Jämför 
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ytan på det största elementet från svaret till fråga 6.1 med ytan på eventuell bild, på de ekologiska 
märkningarna och på logotypen som kommunicerar ekologi. 
6.3 Beskriv om det finns någon annan information som nämner ekologi, utöver den som tas upp i 
fråga 6.1. Det kan exempelvis vara en text som informerar om ekologi eller miljömedvetenhet. 
Beskriv också var på förpackningen eventuell information finns. I denna fråga analyseras alla 
förpackningens sidor. Logotyper och märkningar ska ej räknas in i denna fråga. 
 
7. Märkning 

7.1 Nämn om förpackningen har märkningar som står för ekologi, som till exempel KRAV eller 
EU-Ekologisk.  

7.1.1 Ange vilka märkningar förpackningen har. 
7.2 Ange om det finns det andra märkningar än ekologiska på förpackningen. Svaret anges som ja 
eller nej. Om ja, nämn vilken eller vilka andra märkningar som finns, till exempel 
nyckelhålsmärkning.  
7.3 Med hur framträdande de ekologiska märkningarna är menas storleken i jämförelse med andra 
visuella element. Jämför ytan på de ekologiska märkningarna med ytan på eventuell bild, på 
produktnamn och på logotypen som kommunicerar ekologi. Enbart de ekologiska märkningarna 
räknas. 
7.4 Beskriv var på förpackningen är de ekologiska märkningarna placerade. Redogör om de 
ekologiska märkningarna är placerade på förpackningens nedre del, mellersta del eller övre del samt 
om de är vänsterställda, centrerade eller högerställda. Om märkningarna är närmare än 0,5 cm till 
övre kanten på förpackningen anges längst upp, och är dem närmare än 0,5 cm till nedre kanten 
anges längst ned. Redogör också för hur bakgrunden ser ut där de ekologiska märkningarna är 
placerade. 
 
8. Layout/hierarki 
8.1 Svaret anges som ja, medel eller nej. Med luft menar vi ytor som inte täcks av något visuellt 
element och alltså är tomma från typografi, märkningar och bilder. Om bakgrunden är en bild 
klassas det som tom yta på de områden av bilden där detaljrikedomen är begränsad och det är få 
eller inga utmärkande variationer i färger och färgmättnad. 
8.2 Med vilket visuellt element som ges störst plats menar vi vilket element som tar upp den största 
procentuella ytan av förpackningen, om man bortser från bakgrund och tonplattor.  
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