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Abstract 
The purpose of this paper is to study how ICA construct ecologically through their organic 

food packaging. Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) is used to analyze the 

semiotic resources existing on food packaging, as well as identify underlying power and 

ideological conditions. As our analysis is based on our own interpretations, and that 

multimodal critical discourse analysis is a social constructionist theory, our study includes 

social constructionism. One conclusion of our study is that all organic products, whether 

design, convey some kind of discourse about purity, and that it can be expressed in different 

ways. ICA show this through a white and modern design which is a new thinking when it 

comes to organic food packaging. There is no traditional, authentic or Swedish about the 

products like the other organic products in the study. 

 

Keywords: MCDA, food packaging, organic, visual design, discourse, ideology, semiotic 

resources 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Förr sa man att sex säljer – i dag är det grönt som säljer.” 
– Moa Kärnstrand 
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1.	  Inledning	   

Under det senaste årtiondet har vi sett en enorm ökning av ekologiska livsmedel i våra butiker 

och även ett stort samhällsintresse när det kommer till hälsa- och miljöfrågor. Det finns regler 

som måste följas för att man ska få marknadsföra en produkt som ekologisk. Men det har 

också uppstått en del kritiska frågor angående marknadsföring av ekologiska produkter, vilket 

har kopplats till begreppet greenwashing. Ekologiska produkter kan övertyga med både 

skriftliga och visuella påståenden som rör bland annat miljö, hälsa och etik. Greenwashing 

förklarar därmed att man gör en vara “grönare” och bättre än vad den kanske egentligen är 

med hjälp av dessa påståenden. Samtidigt är ekologiska produkter dyrare än de varor som inte 

är ekologiska samt oftast packade i mindre förpackningar.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ICA konstruerar ekologiskt genom designen på 

deras ekologiska livsmedelsförpackningar. Med andra ord vill vi se hur de ekologiska 

förpackningarna är utformade gällande material, teckensnitt, färg, ordval med mera. Vårt 

studieobjekt är i huvudsak ekologiska livsmedelsförpackningar från ICA. ICA är den största 

aktören på den svenska livsmedelsmarknaden och därmed exponeras flest konsumenter för 

deras förpackningar. Vi kommer jämföra ICAs ekologiska sortiment, ICA I love eco, med 

deras icke-ekologiska sortiment och även andra ekologiska förpackningar. 

 

Vi använder oss av en multimodal kritisk diskursanalys till vår undersökning. MCDA ger oss 

de analytiska verktyg som möjliggör en kritisk och noggrann granskning av designdetaljer 

och språk som används på förpackningarna. MCDA söker också avslöja vilka ideologier och 

maktförhållanden som finns dolda. Den forskning som redan finns på 

livsmedelsförpackningar är ofta inriktad på hälsodiskurser. Vår studie lutar mer åt miljöhållet 

då vi utöver den visuella designen även intresserar oss för livsmedlets ursprung, eftersom 

frakt av livsmedel utgör en miljöpåverkan. Det finns få studier som rör ekologiska 

livsmedelsförpackningar, vilket är ett glapp vi vill fylla. 
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2.	  Bakgrund	  	  
2.1	  ICA	  

För att inte bara utgå från våra tidigare erfarenheter i analysen behövde vi skapa oss en 

ordentligare bild av ICA först, med information som de själva vill förmedla. Följande avsnitt 

har vi skrivit med information från deras hemsida där vi beskriver deras verksamhet kortfattat. 

 

I Västerås 1917 grundade Hakon Swenson det som vi idag kallar ICA. Den ursprungliga idén 

var att låta enskilda butikshandlare samarbeta med varandra genom gemensamma inköp och 

på så vis inneha samma fördelar som stora företag. Idén är densamma än idag. ICAs grundidé 

är att småhandlare ska kunna fortsätta med sina företag men ändå få fördelarna av att tillhöra 

en större kedja, därav har varje ICA-butik en egen ägare (ICA Gruppen a). ICAs vision är att 

“Vi ska göra varje dag lite enklare” och deras värderingar är enkelhet, entreprenörskap och 

engagemang (ICA Gruppen c). Det övergripande målet är att vara den ledande aktören inom 

mat och hälsa. Ett hållbarhetsmål är att de ska vara klimatneutrala år 2020, det vill säga, 

minska sin klimatpåverkan avsevärt samt kompensera för den påverkan som inte kan 

elimineras (ICA Gruppen b).  

 

2.2	  ICAs	  makt	  

Idag är ICA den dominerande aktören i den svenska livsmedelsbranschen, med cirka 1300 

butiker över hela Sverige (ICA Gruppen c). De senaste siffrorna som finns presenterade är 

från 2015 och då uppges ICA ha en marknadsandel på 50,7 procent. Enligt företaget själva 

har de dock en andel på 36 procent. Det beror på att ICA räknar med all sorts 

dagligvaruhandel, såsom bensinmackar och kiosker, vilket inte andra mätningar gör (Neurath 

& Malmström 2016b). ICA sitter på en unik maktposition gällande var kunderna handlar och 

trots att matpriserna globalt har sjunkit har priserna i Sverige stigit. ICAs starka position på 

marknaden tror man är en orsak till prisökningen i Sverige (Micanovic 2017). 

 

Ett problem som uppstår med en stark aktör på marknaden är bristen på konkurrens. ICA har 

egna varumärken som får allt mer plats i hyllorna. De egna varorna är oftast billigare än andra 

märken och kan till slut helt konkurrera ut andra leverantörer, vilket gör att ICA sedan kan 

höja priserna. Följden av att ICA bara skulle ha sitt egna märke på en sorts vara är att de andra 

leverantörerna inte längre kan skapa konkurrens och konsumenten kan inte heller jämföra 

priser mellan olika leverantörer. I slutändan är det ICA som tjänar på detta då marginalerna på 
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sina egna produkter är högre än andra leverantörers märken (Neurath & Malmström 2016a). 

 

2.3	  Vad	  är	  ekologiskt	  och	  vad	  finns	  det	  för	  regler?	  

Ekologiska produkter ser ofta annorlunda ut än icke-ekologiska produkter och har märkningar 

som tydligt markerar dem som ekologiska. Vet man inte vad märkningen betyder är den 

meningslös i sitt sammanhang. I bilaga 1 redogör vi för de märkningar som finns på de 

livsmedelsförpackningar som ingår i vår analys. När det kommer till den visuella designen har 

vi inte hittat några regler som säger att ekologiska förpackningar måste se ut på ett visst sätt 

utan det valet ligger hos tillverkaren. Av kommersiella skäl väljer nog de flesta att klä sin 

förpackning i en ”grön” design som ska locka konsumenter.  

 

I Sverige måste en ekologisk produkt vara märkt och kontrollerad innan den godkänns som 

ekologisk. För att få märkas som ekologisk måste produkten innehålla minst 95 % ekologiska 

ingredienser. Konstgödsel och syntetiskt kemiskt framställda bekämpningsmedel är förbjudet 

att använda sig av i den ekologiska odlingen. Dock finns det naturliga ämnen som man får 

använda, exempelvis svavel och vissa tillsatser, men de är ytterst få (Livsmedelsverket 

2017a).  

 

2.4	  Den	  ekologiska	  framväxten	  i	  Sverige	  

Under 1940-talet började man använda bekämpningsmedel och konstgödsel i jordbruken. 20 

år senare börjar man se problem med det icke-ekologiska jordbruket och en debatt om 

bekämpningsmedel startar. På 70-talet började intresset för det ekologiska ta fart, både i 

Danmark och i Sverige. Under 80-talet bildades den första ekologiska organisationen och 

regler kring ekologisk produktion i Danmark. Några år senare bildas KRAV i Sverige och de 

ekologiska livsmedlen börjar synas på hyllorna i livsmedelsbutikerna. 1993 lanserar ICA det 

miljöprofilerade sortimentet Sunda, namnet byts senare ut till ICA Ekologisk följt av dagens 

namn ICA I love eco (ICA). Året efter tog Sveriges riksdag ett beslut om att 10 % av 

jordbruket i Sverige ska vara ekologiskt (Naturskyddsföreningen 2017).  

 

Under slutet av 90-talet och fram till nu har expanderingen av ekologiska livsmedel ökat 

drastiskt (Naturskyddsföreningen 2017). 2013 rapporterades det att danskarna köpte dubbelt 

så mycket ekologiska varor än svenskarna. Detta gör att Naturskyddsföreningen startar en 

kampanj under namnet #byttilleko för att öka kunskapen om ekologiskt och icke-ekologiskt i 
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Sverige, vilket senare bidrar med att försäljningen ökar med 13 %. Åren efter lyfter de fram 

fler kampanjer som gör att försäljningen av ekologiska livsmedel ökar drastiskt. I dag delar 

Sverige och Danmark förstaplatsen som eko-världsmästare (Naturskyddsföreningen 2017). 

 

2.5	  Förpackningar	  

Fram till 1930 såldes de allra flesta livsmedel styckevis eller i lösvikt över disk i Sverige. Det 

var en tidskrävande uppgift då allt skulle vägas och paketeras. I och med industrialiseringen 

började förpackningar att successivt ta sig in på hyllorna. Varor som tillverkats i fabrik 

behövde ett skyddande lager under transport, men förpackningen var i huvudsak något som 

skulle locka konsumenten. Senare kom man på hur effektivt det var med reklam på 

förpackningar, och ofta fanns både annonser och skyltar på dem. De tidiga förpackningarna 

från 1900-talet smyckades med bilder av kungligheter, kändisar och djur. Det blev tydligt att 

man kunde använda förpackningar för igenkänning hos konsumenter, till exempel har 

Mazettis ögon på kakaoförpackningen varit med sedan 1905 (Conradson). 

 

Det var först på 1930-talet som de förpackade varorna fick sin första framgång. Samtidigt 

som mjöl- och sockerpåsar blev allt vanligare växte också utbudet av konservburkar. Det var i 

huvudsak fiskkonserver men även grönsaker, importerad frukt och ärtsoppa. På 1950-talet 

började man köpa kaffe på burk och tio år senare hade även barnmat på burk blivit allt mer 

accepterat. Det var under dessa årtal som förpackningar etablerade sig ordentligt, framför allt 

på grund av att det numera var standard att ha kyl- och frysboxar hemma samt de växande 

snabbköpsbutikerna (Conradson). 

3.	  Syfte	  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ICA konstruerar ekologiskt genom designen på 

deras ekologiska livsmedelsförpackningar. Den visuella designen är det som gör att en vara 

ser ekologisk ut. Vi kommer även intressera oss för livsmedlets ursprung, för att se om det 

motsvarar utsidans ekologiska utseende. ICAs livsmedelsförpackningar är vårt huvudsakliga 

studieobjekt. 

  

De forskningsfrågor som ligger till grund för vår studie är: 

•   Vilka designfunktioner och kvalitéer tenderar att utmärka förpackningar av ekologiska 

matvaror?    	  
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•   Kommuniceras specifika idéer och värderingar på̊ förpackningarna? I sådana fall, på̊ 

vilket sätt och kan de kopplas till ideologier och maktförhållanden?  

•   På vilket sätt kan greenwashing uttryckas genom den visuella designen? 

 

3.1	  Avgränsningar	  

I vår studie har vi avgränsat oss till ICAs ekologiska produkter från deras eget märke ICA I 

love eco. ICA har valts dels för att det är ett svenskt företag, dels för att de är störst på den 

svenska livsmedelsmarknaden (Coop Sverige 2016). Vi har använt oss av ett målstyrt urval då 

vi har valt studiematerial efter våra forskningsfrågor (Bryman 2008:350). För att kunna 

konstatera vad för designfunktioner som utmärker ekologiska livsmedelsförpackningar har vi 

jämfört ICAs ekologiska produkter med icke-ekologiska produkter från ICA. Ytterligare 

kommer en jämförelse mellan ICAs ekologiska produkter att göras med tre andra ekologiska 

förpackningar av varierande märken för att upptäcka skillnader i den visuella designen. De 

andra märkena bidrar således med en ekologisk referensram. När vi valde produkter 

begränsade vi oss till skafferiprodukter och valen grundande sig i vad för material det var på 

förpackningen; en kategori livsmedel packade i plast, en i papper och en i glas. Vi är inte 

intresserade av ett konsumentperspektiv då studien skulle bli allt för bred. Det finns dessutom 

redan ett flertal studier som fokuserar på just detta (Roberts 2014; Underwood 2003; Clement, 

Smith, Zlatev, Gidlöf & van de Weijer 2017; Visschers, Hess & Siegrist 2010).  

 

3.2	  Uppsatsens	  disposition	  

Uppsatsen består av nio avsnitt som är organiserade enligt följande rubriker: inledning, 

bakgrund, syfte, tidigare forskning, begrepp och teorier, metod och material, analys, 

diskussion samt slutsats. I bakgrunden tar vi upp ICAs historia, hur de grundades och vilken 

position de har på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi redogör även vad för regler som 

finns vid ekologisk livsmedelsproduktion. Därefter klargör vi syftet, frågeställningarna och 

avgränsningarna med vår studie. 

 

I avsnittet om tidigare forskning ger vi en överblick av det existerande forskningsfältet. Vi tar 

upp de studier som också fokuserat på visuell design på livsmedelsförpackningar, men som 

använt sig av andra vinklar än oss. Följande introducerar vi ett antal begrepp och teorier som 

är betydelsefulla för studien. I metod- och materialavsnittet presenteras det material som 

ligger till grund för analysen, samt den metod som används för att samla in och tolka 
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materialet. Vi inkluderar också ett kritiskt förhållningsätt till den metod som vi har använt oss 

av. Därefter presenterar vi analysen där vi har tolkat den visuella designen på 

livsmedelsförpackningarna, följt av ett diskussionsavsnitt där vi diskuterar resultatet utifrån 

frågeställningarna. Senare redogör vi för de viktigaste slutsatserna vi kan dra från vårt 

resultat. Vi presenterar också några framtida förslag som kan bidra med nya perspektiv inom 

forskningsfältet. Avslutningsvis sammanfattar vi hela uppsatsen följt av källförteckning samt 

bilagor.  

4.	  Tidigare	  forskning	  

I vår kommande studie intresserar vi oss för visuell design och vad förpackningar 

kommunicerar, något som Vivianne HM Visschers, Rebecca Hess och Michael Siegrist 

kommit fram till kan spela stor roll i valet av en produkt (Visschers, Hess & Siegrist 

2010:1105). Karin Wagner och Graham H. Roberts beskriver att livsmedelsförpackningar 

fortfarande är ett relativt outforskat område. Speciellt när det kommer till den visuella 

designen, och i synnerhet då multimodala analyser av dessa (Wagner 2015:193; Roberts 

2014:310). 

 

I de studier vi funnit har det varit centralt att använda sig av intervjuer som metod, då man har 

varit intresserad av ett konsumentperspektiv. Detta är något som vi tycker karaktäriserar stora 

delar av den tidigare forskningen och ytterligare en anledning till att studier som istället 

fokuserar på förpackningen och varumärket i sig behövs. Graham H. Roberts intervjuade 

ryska studenter för att undersöka hur ryska varumärken använde förpackningar för att 

förmedla varumärkesidentitet (Roberts 2014:295-296). Jesper Clement, Viktor Smith, Jordan 

Zlatev, Kerstin Gidlöf och Joost van de Weijer intervjuade konsumenter som först genomgick 

en eye-tracking-undersökning där de fick se produkter med potentiella vilseledande grafiska 

element. En eyetracker sätts på huvudet och en sådan produkt mäter var personen har sin 

blick (Clement et al. 2017:225). Med hjälp av detta kunde Clement et al. övervaka var 

deltagarnas uppmärksamhet riktades och det gav nya insikter om hur köpbeslutsproccessen 

fungerar (Clement et al. 2017:219). Robert L. Underwood använde sig också av intervjuer då 

han ville få en djupare förståelse för hur förpackningar kunde kommunicera genom 

varumärket (Underwood 2003:63-64). Personerna fick diskutera produkterna utifrån vissa 

element som bilder, om designen ansågs vara exklusiv eller inte, om det fanns något på 

förpackningarna som hade en lokal eller nationell antydan och om det fanns något som de 

förknippade med nostalgi eller tidigare erfarenheter (Underwood 2003:64-65). 
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En forskare som kombinerar intervjuer med visuella analyser av livsmedelsförpackningar är 

Karin Wagner. Det är den enda studie vi funnit som är svensk och som är genomförd på 

mestadels skandinaviska produkter (Wagner 2015:193). Därmed är hennes studie den som är 

närmast vår studie, både på den geografiska aspekten men även eftersom hon studerar 

liknande semiotiska resurser som vi. Precis som vi ämnar göra i vår studie så studerade 

Wagner förpackningarnas färg, text, typografi, bilder, symboler, ikoner och förpackningens 

form samt material (Wagner 2015:199-202). Det som skiljer våra studier åt är att vi vill 

undersöka vad som karaktäriserar ekologiska förpackningar. Det ekologiska var inte centralt 

för Wagner då urvalet var blandat. Wagner undersökte bland annat hur greenwashing kan 

uppnås med hjälp av grafisk design (Wagner 2015:193). 

 

Även Rodney H. Jones använde sig av en visuell forskningsmetod i sin studie där han 

undersökte importerade produkter i Hongkong (Jones 2014:1). Både Clement et al. (2017) och 

Jones (2014) undersökte hur vilseledande element tar sig i uttryck på förpackningar. Enligt 

Jones kan påståenden på produkten vara skadliga då produkten inte gör det den hävdar. 

Vilseledande element kan uttrycka sig genom att ord, meningar eller bilder inte stämmer 

överens med innehållet. Då visuella element kan tolkas på flera olika sätt uppstår risken av att 

något blir vilseledande (Jones 2014:5-7). Clements et al. resultat visade att vilseledande 

element påverkade personens preferens om produkten (Clement et al. 2017:232). Jones (2014) 

studie medförde att man fick en bättre förståelse för hur samspelet mellan läsare och texter 

fungerar vid avläsning av en livsmedelsförpackning. Jones (2014) och Clement et al. (2017) 

nämner inte greenwashing såsom Wagner (2015) gör, men det finns likheter mellan deras 

antaganden. Greenwashing är något som kan vilseleda konsumenter, liksom påståenden om 

vad en viss produkt ämnar göra. 

 

Roberts (2014) och Underwood (2003) har båda undersökt hur varumärkets identitet 

kommuniceras och stärks genom förpackningar. Syftet med Underwoods studie var att få en 

djupare förståelse för hur varumärket kunde kommunicera genom förpackningarna. Han 

undersökte vad förpackningarna förmedlade (till exempel varumärkesidentitet) och vad 

konsumenterna hade för relation till förpackningarna (Underwood 2003:63-64). Underwood 

(2003) kom fram till att de som marknadsför en produkt kan dra nytta av 

kommunikationsförmågan på förpackningar och därmed kan de särskilja sitt varumärke för att 
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på så sätt stärka relationen till kunderna. Roberts drog slutsatsen att de ryska förpackningarna 

var designade för att reproducera Rysslands historia, de framställde Rysslands storhet som 

något nostalgiskt (Roberts 2014:306). Detta gjordes för att stärka den egna legitimiteten i 

varumärket gentemot konsumenterna (Roberts 2014:309). 

 

Ett glapp i den tidigare forskningen, och något som vår studie ska bidra med, är multimodala 

analyser på ekologiska förpackningar. Det vi kommer bidra med är vad som utmärker 

förpackningar av ekologiska matvaror. Vi kommer även undersöka huruvida idéer och 

värderingar förmedlas via förpackningarna. Efter att ha gjort det, samt undersökt var råvaran 

kommer ifrån, kommer vi kunna dra en slutsats om greenwashing uttrycks i den visuella 

designen. 

5.	  Begrepp	  och	  teorier  

Med en multimodal kritisk diskursanalys ska vi undersöka hur ICA konstruerar ekologiskt 

genom designen på deras ekologiska livsmedelsförpackningar. Vi utgår från 

socialkonstruktionismen då vår studie bygger på våra egna tolkningar. ICA utgör centrum för 

vårt studieobjekt och på de livsmedelsförpackningar (texter) vi studerar ska vi undersöka om 

specifika idéer och värderingar förmedlas. Med idéer och värderingar menas exempelvis idéer 

om svenskhet eller miljöarbete samt ICAs egna värderingar.  

5.1	  Multimodal	  kritisk	  diskursanalys	  

Kritisk diskursanalys (CDA) är en socialkonstruktionistisk teori som undersöker och 

kartlägger bakomliggande maktstrukturer i språkliga texter (Fairclough 1992, se Machin & 

Mayr 2012:4; Fairclough & Wodak 1997, se Machin & Mayr 2012:4). Forskare definierar 

kritisk diskursanalys på olika sätt, men är alla överens om att språk är ett uttryck för sociala 

konstruktioner. Språk både formar samhället, samt är format av det. På 1980- och 1990-talet 

skedde en förändring när man studerade språk; man började intressera sig för fler semiotiska 

resurser än språk som vid kritisk diskursanalys. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) är 

således en teori där man analyserar alla visuella element i texter (Machin & Mayr 2012:4,6). 

Färg, typografi och bilder är exempel på semiotiska resurser. 

 

Liksom kritisk diskursanalys menar multimodal kritisk diskursanalys att hur man 

kommunicerar grundar sig i sociala konstruktioner. När det kommer till MCDA menar man 
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dock inte att enbart språket är en social konstruktion, utan att all sorts visuell kommunikation 

är det (Machin & Mayr 2012:10). 

 

5.2	  Diskurs	  

Begreppet diskurs är centralt inom kritisk diskursanalys. Diskurs kan förklaras som språk i 

verkliga kontexter. Diskurs är således ett brett begrepp placerat i olika kontexter för att skapa 

mening på än bara genom grammatiska och språkliga betydelser (Simpson & Mayr 2010 se 

Machin & Mayr 2012:20). När man gör en kritisk diskursanalys vill man finna dolda 

diskurser och ideologier, detta görs genom att man tittar på ordval samt grammatiska val. I 

den språkliga strukturen (diskursen) hos texter framhäver man vissa ideologier, samtidigt som 

man döljer andra (Machin & Mayr 2012:20). Diskurser kan också uttryckas med hjälp av 

visuella element, alltså betydelsen av de idéer, värderingar och identiteter som förmedlas 

(Machin & Mayr 2012:23). 

 

5.3	  Ideologi	  

Ideologi är ytterligare ett centralt begrepp inom CDA och har sitt ursprung från marxismen. 

Ideologi kan användas som ett viktigt medel för de grupper som har en stark position i 

samhället och på så sätt kan utöva sin makt på de förtrycka och underordnade. Alltså handlar 

ideologi om hur ett samhälle ska styras och arrangeras. Inom CDA granskar man de grupper 

med stark position utifrån deras intressen i samhället samt deras idéer och värderingar. Syftet 

med CDA är alltså att se vilka ideologier som kan ligga dolda i skriftliga texter. I MCDA 

granskar man mer än bara den skriftliga texten och centralt blir då de semiotiska resurser man 

använder för att kommunicera vissa saker (Machin & Mayr 2012:24-26). 

 

5.4	  Socialkonstruktionism	  

Då vår analys bygger på våra egna tolkningar, samt att multimodal kritisk diskursanalys är en 

socialkonstruktionistisk teori, tar vår studie avstamp i socialkonstruktionismen. Enligt 

socialkonstruktionismen är verkligheten socialt konstruerad. Det viktiga för forskningen i 

socialkonstruktionismen är därmed att undersöka hur dessa sociala konstruktioner går till, de 

vill säga, man vill avslöja hur sociala fenomen är konstruerade (Alvesson & Sköldberg 

2017:28). 
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En vanlig kritik mot socialkonstruktionismen är just att den är socialt konstruerad, därmed 

finns det ingen anledning att tro på den eftersom alla tolkar den på eget vis (Willmotts 1994, 

se Alvesson & Sköldberg 2017:59). I vår studie har vi inte för avsikt att ge en objektiv 

återgivning av den sociala verklighet som studeras. Vi utgår från våra egna tolkningar och 

eftersom alla människor har olika tidigare erfarenheter och uppfattning om saker så är det 

möjligt att andra inte tolkar en viss sak som vi gjort. För att stärka trovärdigheten har vi lagt 

vikt vid att så noggrant som möjligt redogöra för vårt tillvägagångssätt i studien. 

 

5.5	  Greenwashing	  

Ekologiska livsmedel konnoteras ofta till närhet, hälsosamhet och miljövänlighet, vilka bara 

är positiva kvalitéer. Dock är vissa produkter kanske inte så hälsosamma eller miljövänliga 

som förpackningen ger uttryck för. Greenwashing är när sådana produkter packas i en “grön” 

design (Wagner 2015:198).  

 

5.6	  Text	  

Texter som innefattar flera olika kommunikationsformer kallas för multimodala (Björkvall 

2009:8). Med anledning av detta innefattar “texter” i denna uppsats inte bara text som i skrift, 

utan det innefattar flera kommunikationsformer. Text i vår studie avser 

livsmedelsförpackningar. Undantaget är när typografi och skrift behandlas, då avser text det 

skriftliga.  

 

5.7	  Värderingar	  

Det som definierar vad ett företag har för egenskaper är deras värderingar. Det är värderingar 

som gör att företag sticker ut i jämförelse med andra företag. Företag kan ge uttryck för sina 

värderingar i form av ordval på sina produkter. Beroende på vilka värderingar företaget har, 

kan kunderna känna sig utvalda och speciella, vilket i sin tur kan skapa en känsla av identitet 

(Bolman & Deal 2015:302) 

6.	  Metod	  och	  material	  

Vi kommer att undersöka livsmedelsförpackningar och dessa består av både skrift och bild, 

vilket gör dem till multimodala texter. En multimodal analys lägger enbart vikt vid det 

visuella utseendet och går inte in djupare på underliggande motiv. Då vi vill undersöka om det 

finns dolda maktstrukturer och ideologier på ekologiska livsmedelsförpackningar är en 
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multimodal kritisk diskursanalys lämplig. En sådan metod ger oss möjligheten att kunna 

genomföra en noggrann, precis och systematisk analys av alla de semiotiska resurser som 

existerar på undersökningsmaterialet (Machin & Mayr 2012:7). Det viktiga inom MCDA är 

att identifiera de bakomliggande strukturerna i en text, exempelvis makt och ideologier, och 

det är extra viktigt att vara kritisk till det man studerar (Fairclough & Wodak 1997, se Machin 

& Mayr 2012:9). De grupper som har privilegiet av sociala resurser som utbildning, kunskap 

och rikedom får i sin tur auktoritet, status och inflytande över de underordnade grupperna. 

Detta bidrar till att de har makten och möjligheten att dominera och kontrollera (Van Dijk 

1993, se Machin & Mayr 2012:24).  

 

De följande punkterna är de semiotiska resurser vi har för avsikt att studera på 

undersökningsmaterialet, dessa fungerar som analysmodell: 

 

•   Ursprung på råvaran 

•   Material på förpackningen 

•   Färg 

•   Typografi 

•   Bilder och illustrationer 

•   Ordval 

•   Komposition 

•   Idéer och värderingar 

 

6.1	  Analysmodell	  
6.1.1	  Ursprung	  på	  råvaran 

Var råvaran kommer ifrån är viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Långa transporter 

påverkar miljön i form av klimatförändringar och luftföroreningar (Berntson Djurvall 2005). 

Vi kommer att konstatera var råvaran kommer ifrån, för att kunna koppla det till en 

miljödiskurs samt för att kunna föra en diskussion kring huruvida greenwashing uttrycks på 

förpackningen eller inte. 

6.1.2	  Förpackningens	  material  

Material är viktigt när man ska välja förpackning. Med hjälp av materialet kan man 

kommunicera företagets värderingar. En annan viktig del är att förpackningarna ska klara av 

transporter samt att de ska skydda innehållet. Det finns olika material man kan använda sig 
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av, exempelvis trä, glas, kartong, papper, plast och metall. De varor som utgör 

undersökningsmaterialet är gjorda av glas, papper och plast. Glasförpackningar kan ge 

associationer till något som är gammalt och traditionellt. Det kan även illustrera ärlighet, då 

man ser vad förpackningen innehåller. Pappersförpackningar är mer sköra, men kan också 

upplevas som traditionella eller något som är hemmagjort. Det som mest associeras med den 

moderna massproduktionen är plastförpackningar. Därför kan man ofta på ekologiska 

plastförpackningar hitta andra smådetaljer som gör att produkten ser ärlig ut, exempelvis 

genom texturen (plast är sämre än glas för miljön). Texturen kan ge olika intryck och 

associationer (Ledin & Machin 2018). 

6.1.3	  Bilder	  och	  illustrationer 

Denotation och konnotation är två begrepp som beskriver bilder. En bilds denotation är vad 

som är avbildat. Om man studerar en mjölkförpackning med en ritad ko på är denotationen 

just en ko. En bilds konnotation är mer abstrakt och behandlar vilka idéer och värderingar 

som kommuniceras genom bilden (Machin 2007:23-25). Kon på mjölkförpackningen kan i 

detta fall konnotera till svenskhet och närhet, något som konsumenter kan lockas till. 

6.1.4	  Färg 

Färg är en resurs man använder för att framhäva texter och ingår i vad man kallar för visuell 

framskjutenhet, vilket innebär att ju mer ett textelement utmärker sig, desto viktigare är det. 

Genom att använda sig av olika färger och kontraster mellan färger kan man skapa en kraftfull 

effekt. Har en rubrik en stark färg och övriga texten är svart hamnar rubriken i framskjutenhet 

(Björkvall 2009:100,102). Det finns en viktig skillnad mellan att använda färg som en resurs 

jämfört med andra medel som exempelvis skrift. Färg kan inte användas i sin enkelhet, man 

måste tillägga andra resurser för att något ska skapas (Machin 2007:64). 

6.1.5	  Typografi	  

Typografins roll har alltid varit en viktig del när man skapar texter. Typsnitt har en viktig roll 

när det kommer till företag då den grafiska profilen ska representera deras identitet (Björkvall 

2009:126). Typsnitt som består av streck som antingen börjar eller avslutar bokstaven räknas 

till seriffer. Exempel på det är Times New Roman, som denna uppsats är skriven i. Sanseriffer 

är bokstäver som inte har streck vid början eller slut, typsnittet Arial är ett sådant (Björkvall 

2009:133). Den typografiska designen ska vara utformad på ett sätt som gör det enkelt för 

betraktaren att kunna läsa texten (Björkvall 2009:128). Med typografi kan man skapa mening. 
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Detta kan man göra med hjälp av typografiska resurser som typvikt, sammanbindning, 

rundning, horisontell och vertikal orientering samt lutning (Björkvall 2009:127,136). 

 

6.1.6	  Ordval	  

Lika mycket som man analyserar texter utifrån ett visuellt perspektiv tittar man även på det 

verbala språket. Med hjälp av detta kan man analysera texter och undersöka huruvida de 

skapar närhet eller distans till betraktaren. En semiotisk resurs på detta är tilltal. Vid 

användning av tilltal som du, dig och din kan man skapa en nära personlig relation med 

personer som inte är i samma rum. Motsatsen blir att använda sig av ett ni-tilltal, som ökar 

distansen till mottagaren (Björkvall 2009:46-47). 

 

6.1.7	  Komposition	  

Komposition handlar om placeringen av olika textelement, men även hur framskjutna de är i 

relation till varandra. När olika element harmonierar (exempelvis har samma färg) med 

varandra betyder det att saker hör ihop, det kallas för visuella rim (Björkvall 2009:84,87). För 

att göra något visuellt framskjutet kan man använda en annan storlek, färg eller typsnitt. Det 

visuella rummet kan till exempel vara en förpackning eller ett tidningsomslag. Rummet kan 

man dela in i fält där det som placeras till vänster anses som givet medan det till höger anses 

nytt. Om information placeras högt upp anses det utgöra en idealiserad bild, medan 

information längst ner är den verkliga informationen. Olika element tillskrivs olika 

informationsvärde. Har texten något i mitten så kretsar istället de omgivande elementen runt 

centrum. Det går också att ge något visuell framskjutenhet (eller skapa samband) genom 

avstånd, överlappning, inramning och kontraster (Björkvall 2009:90,105).   

 

6.1.8	  Idéer	  och	  värderingar	  	  

I bakgrunden redogjorde vi för ICAs grund, det vill säga deras vision, värderingar och mål. 

Främst är det utifrån en miljödiskurs vi kommer att studera idéer och värderingar. Efter att ha 

analyserat förpackningarna enligt de semiotiska resurserna ovan kommer en diskussion föras 

om huruvida ICA och de andra märkena förmedlar specifika idéer eller värderingar. 

 

6.2	  Material	  

Materialet som ligger till grund för studien är livsmedelsförpackningar från ICA I love eco. 

Dessa kommer att kompletteras med förpackningar från ICAs vanliga märke, samt ytterligare 
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ekologiska förpackningar för att undersöka skillnader i den visuella designen. Vi begränsade 

oss till skafferivaror i vår studie. Totalt kommer nio livsmedelsförpackningar att analyseras, 

varav tre är från ICA, tre från ICA I love eco och tre av varierande, svenska märken. Det 

kommer således vara tre olika sorters varor som analyseras; smörgåsgurka, havregryn och 

honung. Att det blev dessa tre är för att skapa en variation av materialet på förpackningen. 

När vi valde produkter utgick vi från ICAs ekologiska märke där en förpackning skulle vara i 

glas, en i plast och en i papper. 

 

Urvalet skedde genom att vi först observerade vad som fanns på marknaden. Dels undersökte 

vi vad för förpackningar som fanns på ICA MAXI Eurostop i Örebro, dels använde vi oss av 

deras handla online-funktion på www.ica.se. För att en vara skulle väljas ut var det viktigt att 

den fanns i ICAs sortiment, både som icke-ekologisk och ekologisk. Ett ytterligare krav var 

att råvaran var tvungen att vara packad i en förpackning, därför valdes inte färska grönsaker 

och frukter. Det var också viktigt att den fanns som ekologisk vara av ett annat svenskt märke. 

Till smörgåsgurka valdes FELIX ut, till honungen valdes Renée Voltaire och till havregrynen 

valdes AXA. Anledningen till att de tre andra varumärkena valdes ut är för att de har en 

annorlunda visuell design gentemot ICAs ekologiska produkter, därmed kan de fungera som 

en ekologisk referensram och användas i ett komparativt syfte. Bilder på förpackningarna från 

olika vinklar finns i bilaga 3. 

 

6.3	  Tillvägagångssätt	  

Materialet har analyserats utifrån råvarans ursprung, förpackningens material, färg, typografi, 

bilder och illustrationer, ordval, komposition samt idéer och värderingar. Baksidan har inte 

lagts lika stor vikt vid som framsidan då den i huvudsak behandlar ingredienser, 

näringsdeklaration, förvaring, källsortering och information. Det är inte av intresse för oss 

förutom var råvaran kommer ifrån. Resterande del av förpackningen, i huvudsak framsidan, är 

det visuella rummet där innehållet skiljer sig åt. Med anledning av detta utgör det grunden för 

analysen. Medan analysen genomfördes användes metoddelen som handbok och tillhandahöll 

riktlinjer om vad som till exempel skulle studeras gällande färg och typografi.  

 

6.4	  Metodkritik	  

En fördel med multimodal analys är att man kan studera alla olika element av en text, de 

fungerar på olika vis men tillsammans utgör de en helhet (Björkvall 2009:48). Den 
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multimodala analysen är användbar i olika sammanhang då sättet vi kommunicerar på 

ständigt förändras. Kommunikationen blir mer visuell. Förut såg man varje element för sig 

men med en multimodal analys kan man se texternas helhet (Machin 2007:16). En nackdel, 

och något som kvalitativa metoder kritiserats för, är den bristande möjligheten att 

generalisera. I kvantitativa studier är det av större vikt att generalisera, det vill säga att säga 

något om en större population än den man har studerat. I kvalitativa studier kan man visa på 

generaliserbarhet genom att jämföra sin studie med andra liknande studier. Har man då 

kommit fram till liknande resultat kan trovärdigheten av de egna resultaten öka (Ahrne & 

Svensson 2015:26-27).  

 

6.5	  Studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  

Som tidigare nämnt är man inte ute efter mätningar i en kvalitativ studie. Detta medför att det 

råder delade meningar om validitet och reliabilitet är av vikt. Det är även svårt att generalisera 

en kvalitativ studie då det oftast handlar om observationer eller intervjuer som inte är 

strukturerade (Bryman 2008:351, 369). Däremot kan man använda sig av andra begrepp som 

svarar mot reliabilitet och validitet, till exempel tillförlitlighet och giltighet. Det krävs av de 

argument som underbygger slutsatser att de är tillförlitliga och giltiga. Ett argument har 

tillförlitlighet (reliabilitet) om uppgifterna som anges är riktiga samt giltighet (validitet) om 

det har med saken att göra (Ekström & Larsson 2010:14). Om en forskare undersöker 

ungdomars fysiska aktivitet genom intervjuer och drar slutsatsen att den fysiska aktiviteten 

har ökat är studien giltig om det har med saken att göra. Denna slutsats går att dra om 

intervjufrågorna verkligen undersöker ungdomars fysiska aktivitet. Studien har hög 

tillförlitlighet om den bland annat är genomförd på ett korrekt sätt, om de studerade 

ungdomarna har svarat ärligt och om den inte inkluderar felkällor. 

 

Vår studie har hög giltighet då vårt urval grundar sig på studiens forskningsfrågor. För att 

undersöka hur ICA konstruerar ekologiskt genom designen på deras ekologiska 

livsmedelsförpackningar har vi i jämförande syfte även analyserat ICAs icke-ekologiska 

sortiment samt ekologiska förpackningar av andra märken. På så vis kan vi se vad som skiljer 

ICAs ekologiska förpackningar från icke-ekologiska produkter samt ekologiska förpackningar 

i allmänhet. Vi undersöker således det vi ska undersöka. Hög tillförlitlighet har vi uppnått 

genom våra tolkningar. Våra tolkningar har varit organiserade och vi har utgått efter en 

analysmodell, där alla förpackningar har analyserats enligt samma mönster. 
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7.	  Analys	  

Analysen presenteras dels i tabellform som följs av kommenterande text, dels i löpande text. 

Observationerna är organiserade efter de semiotiska resurser som studeras. 

 

7.1	  Honung	  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp från vänster: ICA, ICA I love eco och Renée Voltaire. 
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Ursprung på honungen 

ICA ICA I love eco Renée Voltaire 

Ukraina, packad i Danmark. Bulgarien och Rumänien, 

producerad i Danmark. 

Rumänien, förädlad i 

Danmark.1 

 

Biodling förknippar vi med Sverige, och vi har cirka 12 000 biodlare i Sverige. Tillsammans 

producerar de normalt ihop cirka 3500 ton honung per år (Svenska bin 2017). Dock är det 

brist på svensk honung idag (Widegren & Zetterdahl 2017). Ingen av honungsburkarna är från 

Sverige och det finns ingen antydan till det. På ICAs honung är ärligheten stor eftersom de på 

framsidan av förpackningen tydligt skriver “från Ukraina”. Ingen av de ekologiska 

honungsförpackningarna i studien gör det, och på Renée Voltaires honung nämns inte 

ursprunget alls.  

 

Material och textur 
ICAs honung är tillverkad av plast med ett tillhörande metallock. ICAs ekologiska honung är 

helt av plast och består av olika material utan Bisfenol-A. Renée Voltaires honung är i en 

glasburk med ett guldigt metallock. 

 ICA ICA I love eco Renée Voltaire 

Form Formen på förpackningen 

gör att man får intrycket av 

att det är en rejäl burk 

honung. Den är mjuk och 

rund, vilket passar till 

honung. Den har en tjock 

botten som avsmalnar något 

högre upp som ger den ett 

greppvänligt handtag. 

Formen är som en kort 

och kompakt cylinder. 

Den ser inte så rejäl ut 

som honungsburkar ofta 

gör. 

Glasburken är formad 

som en cylinder med 

två utbuktningar, en i 

botten och en vid 

toppen. Det gör att 

den ser rund, mjuk 

och formbar ut.  

 

Yta Plasten är glansig och vid 

första anblick ger den 

illusionen av att vara 

tillverkad av glas, både till 

utseende och vid beröring. 

Ytan är glansig förutom 

på locket då ytan är 

matt. Locket har en 

ruggig och skrovlig yta. 

Ytan är glansig och 

hård, som man 

föreställer sig att en 

glasburk ska vara. 

                                                
1	  Elise	  Nassab,	  kvalitetsansvarig	  Renée	  Voltaire,	  mejlkontakt	  8	  december	  2017.	  
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Tjocklek Tjock plast ger intryck av att 

vara av glas. 

Plasten är tunn vilket 

gör att den upplevs skör 

och lätt. 

Glaset är tjockt och 

ser tungt ut vilket ger 

ett intryck av 

stabilitet. 

 

Livsmedel förpackade i glasförpackningar upplever vi som traditionella, äkta och rejäla. 

Därför ser vi Renée Voltaires honung som den produkt med mest kvalité eftersom den var den 

enda gjord i glas. Alla förpackningar är genomskinliga och därmed skapas en ärlighet 

eftersom man kan se innehållet. Det kan upplevas som att ICA vill lura sina kunder när man 

genom plastförpackningen försöker härma en glasförpackning, det blir något vilseledande. På 

deras ekologiska honung ser man att förpackningen är gjord i plast och då uppstår en annan 

ärlighet än för den icke-ekologiska.  

 

Färg 

 ICA ICA I love eco Renée Voltaire 

Färgskala Förpackningens färg är 

genomgående gul, dels 

ser man honungen 

genom plasten, dels är 

etiketten är gul. 

Det visuella rummet på 

förpackningen är 

mestadels vit. Andra 

färger är gult och svart. 

De färger som 

dominerar färgskalan är 

gult, rosa och brunt. 

Nyans Det finns många nyanser 

av gult, det skapar en 

varm känsla. 

Nyanserna tonas från 

ljusgul till den gula 

färgen hos inlagda 

persikor. 

Den gula färgen på 

typsnitten är mörk, något 

åt det orangea hållet. 

Persikan har olika 

nyanser av gul då den är 

grillad. 

Etiketten på 

förpackningen är 

grafiskt designad och 

färgerna har inte olika 

nyanser av exempelvis 

rosa. 

Mättnad Färgerna är starka och 

mättnaden hög. 

Mättnaden på persikan är 

hög medan de andra 

bilderna inte ser lika 

intensiva ut. 

Den gula är pastellgul 

men de andra färgerna 

är starka. Alla färger är 

intensiva eftersom de 

saknar nyanser. 
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Ljusstyrka Toningen av det gula 

skapar ett djup i bilden, 

biet på det ljusgula 

upplevs som längre bort. 

Honungen och persikan 

på locket reflekterar ljus 

och med hjälp av 

skuggningar skapas ett 

djup i bilden. 

Det skapas inget djup i 

bilden eftersom 

etiketten är grafiskt 

designad, samma färger 

används genomgående. 

Renhet 

och 

klarhet 

Det skapas ingen renhet 

då den gula färgen 

skiftar från mörkt till 

ljust. 

Färgen på hjärtat i 

logotypen är klar och ren, 

men också dämpad.  

Det används enbart 

rena och klara färger, 

det blandas inte in fler 

nyanser.  

 

Enligt en artikel om färger och dess betydelse från Företagande.se drar färgen gul 

uppmärksamhet till sig (Nilsson 2009). Det är inte konstigt att gult används eftersom honung 

är gult men olika nyanser av gult skapar olika intryck. Den gula färgen på Renée Voltaires 

honung är ljusare än de andra och skapar ett mer optimistiskt intryck. Den ser mer mättad och 

intensiv ut och man fylls av positiva känslor av att allt kommer att ordna sig. Den gula färgen 

på ICAs ekologiska honung är mer åt det orangea hållet och den associerar vi med 

aprikoskräm, vilket är barndom för oss. Det ger ett krämigt och lent intryck, något man även 

associerar honung med. Gult skapar en varm känsla, det är solens färg vilket får oss att tänka 

på sommar. Den enda förpackningen som domineras av vitt är ICAs ekologiska honung. Det 

mest distinkta är användningen av vit, då vitt kan stå för renlighet, oskuldsfullhet och ärlighet 

(Nilsson 2009). Ihop med den genomskinliga förpackningen skapas en ärlighet och 

förpackningen upplever vi som en bra produkt, då man förväntar sig att ekologiska produkter 

ska vara rena och utan onaturliga tillsatser. 

 

På Renée Voltaires honung skapar färgerna ett lekfullt och barnsligt intryck. Den gula är 

pastellfärgad och den rosa är väldigt klar, man skulle kunna se dem i ett mönster på 

retrobarnkläder. Rosa symboliserar omtänksamhet, medkänsla och romantik (Nilsson 2009). 

Vi tolkar det därmed som att honungen är ett bra val, man har svårt att se något dåligt ligga 

bakom den gulliga förpackningen. Texten på framsidan är skrivet i brunt och det ger ett mjukt 

intryck, det skapas inga hårda kontraster. Den förpackning med mest rena och klara färger är 

Renée Voltaires då samma färgskala (gul, rosa och brun) används på hela etiketten utan några 

färgskiftningar. Rena färger utstrålar en säkerhet och enkelhet, därmed är Renée Voltaires 
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honung det säkra och trygga valet. I motsats till detta kan orena och blandade färger 

associeras med något som är komplicerat och osäkert. 

 

Typografi 

 ICA ICA I love eco Renée Voltaire 

Typvikt Bokstäverna är lika 

tjocka överallt vilket 

ger ett stabilt och 

pålitligt intryck. 

De olika typsnitten 

skapar variation. ”i 

eco” är skrivet som 

med en penna och har 

olika tjocklek. 

Resterande typsnitt har 

lika tjocklek på hela 

bokstäverna. Vikten 

hamnar på ”HONUNG” 

eftersom det är i fetstil. 

Det används både smala 

och fetare typsnitt, men 

inget av typsnitten ger ett 

tungt intryck. 

Rundning Typsnittet är högt och 

smalt, vilket man 

framför allt ser på 

O:et i honung som är 

mer avlångt än runt. 

Därmed är texten 

något kantig och 

associeras inte med 

något så lent och 

krämigt som honung. 

”i eco” är runt och 

mjukt, det ser handgjort 

ut. ”EKOLOGISK 

HONUNG” är högt och 

smalt och ser därmed 

modernt ut, medan 

texten under är mer 

kompakt. 

Typsnitten är rundande, 

O:en i Voltaire och 

honung är runda som en 

cirkel. Det snirkliga 

typsnittet är också runt och 

mer handskriftsliknande, 

och konnoteras mer till 

mjukhet och mänsklighet 

(Björkvall 2009:141). 

Expansion Det skapas ett luftigt 

intryck eftersom det 

finns mycket 

mellanrum mellan 

varje bokstav. 

Den enda texten med 

mycket utrymme 

mellan bokstäverna är 

den beskrivande texten 

under namnet på 

produkten. 

Inget av typsnitten har 

stort mellanrum mellan 

bokstäverna, det gör att det 

ser trängre och 

kompaktare ut. 

Orientering Då bokstäverna är 

höga och smala 

Det kompaktare 

typsnittet upplever vi 

Typsnitten orienterar 

allihop horisontellt och 
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skapas ett vertikalt 

intryck, det kan 

associeras med 

stolthet och lätthet 

(Björkvall 2009:138). 

som lugnt och tidlöst 

eftersom det orienterar 

horisontellt medan det 

höga och smala upplevs 

ståtligare (Björkvall 

2009:138).  

man får ett lugnt intryck.  

 

Det är inte så många av typsnitten som ger den krämiga och lena konnotationen av honung 

förutom ”i eco” eftersom det är skrivet i fet skrivstil. De fetstilta typsnitten ger dock den 

tjocka konsistensen som honung associeras med. Att använda sig av sans-serifftypsnitt är det 

vanligaste på honungsburkarna, det ger ett modernt intryck till skillnad mot serifftypsnitt som 

är mer traditionella och skrivstilstypsnitt som upplevs mer personliga (Björkvall 2009:140; 

Heine 2005:42). Det höga och smala typsnittet på ICAs ekologiska förpackning ser inte 

ekologiskt ut, det är mer kantigt än runt, därmed associerar vi det med modernitet och 

fabriksproduktion. 

 

På Renée Voltaires honung ser “EKOLOGISK HONUNG” ut att vara skrivet i samma typsnitt 

som logotypen för Renée Voltaire. Ett snirkligt och kursivt typsnitt används till annan text 

men också till “R”:et i logotypen. Lutande typsnitt är mer personliga och ser mer handskrivna 

ut än normala typsnitt (Björkvall 2009:140). Det ser ut som att Renée Voltaire själv skrivit 

texten. På grund av att samma typsnitt används till flera textelement och att de blandas med 

varandra skapas en samhörighet, det ser genomtänkt ut. ICA har inte på någon av sina 

förpackningar knutit ihop och sammankopplat sina typsnitt på samma sätt som Renée 

Voltaire. 

 

Bilder och illustrationer 

Märkningar 

 ICA ICA I love eco Renée Voltaire 

EU-märkningen 	   X  X  

KRAV  X   

 

ICA 

På förpackningen finns ett fotografi av ett bi som ser naturtroget ut. Det blir påtagligt att det 

är bin som gör honung, designen är mer bokstavlig och saklig än symbolisk. En verklig och 
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ärlig bild skapas eftersom delar av den faktiska produktionen är avbildad. Samma bild finns 

inte på Renée Voltaires honung eftersom bina där är tecknade. 

 

ICA I love eco 

På ICAs ekologiska honung finns ett fotografi av en (troligtvis) grillad persika med 

tillbehören vaniljglass, citronmeliss och honung. Bildens konnotation är exotisk på grund av 

persikan. Trots att honung, vaniljglass och citronmeliss är svenska smaker så är det inte 

Sverige vi tänker på när vi ser bilden. Hade det legat jordgubbar istället för en persika där 

hade konnotationen blivit annorlunda, men då hade det också framstått som att de ville 

framställa honungen som svensk. 

 

Renée Voltaire 

Etiketten på framsidan upplevs lekfull och barnslig. Den har en rund form och bina i den är 

tecknade, de skulle kunna vara med i ett barnprogram. De ser ut som glada och nöjda bin, 

vilket ger intrycket av att bina som tillverkat honungen också är nöjda och glada. Det finns 

också två andra märkningar (utöver EU-märkningen), en som det står “organic” på och en 

som det står “love food” på. Att använda sig av märkningar tycker vi ökar trovärdigheten 

eftersom det finns regleringar gällande exempelvis KRAV eller EU-märkningen. Att använda 

sig av egna märkningar kan istället vara en del av en strategi som går ut på att locka 

konsumenter.  

 

Ordval 

ICA 

Det finns inga påståenden och utstickande ord på förpackningen. Förpackningen har istället 

ursprunget ”från Ukraina” på framsidan av sin förpackning, till skillnad från de andra. 

 

ICA I love eco 

”Krämig honung med smak från många sorters blommor” är den text som används för att 

locka konsumenten, framför allt “Krämig”. Len, krämig och mjuk är sådant som vi associerar 

honung med, men även glass och persikor som finns på locket. Det är en genomtänkt 

sammansättning av element eftersom de samspelar med varandra. Etiketten på sidan ser dock 

inte len, krämig och mjuk ut, utan ger ett hårt intryck eftersom den mestadels är vit och svart. 

Att smaken kommer från många sorters blommor låter naturligt och bra. Det låter som att bina 
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är fria och har mer valmöjlighet om vilka blommor de väljer för att sedan skapa honung, det 

tolkar vi ska låta mer hemgjort än fabrikstillverkat. 

 

Renée Voltaire 

Texten som är skriven i det snirkliga typsnittet lyder: “Min honung kommer från bin som 

samlar nektar från naturligt ursprung - organic delicious”. Ingen av de andra 

förpackningarna använder sig av ordvalet “min”. På så vis skapas en närmare relation och vi 

tolkar det som att Renée själv har tillverkat honungen. Så är inte fallet då det är ett företag 

som står bakom produkten, även om det är hon som grundat företaget. Honungen är dessutom 

inte svensk vilket märket Renée Voltaire är. Trovärdigheten minskar när man då får reda på 

att honungen kommer från Rumänien, som förädlats i Danmark. Ingen annan av 

förpackningarna i studien använder ordet “förädlad”, oftast är det produceras eller packad 

som används. Synonymer till förädla är förbättra, förfina och höja (Synonymer). Producerad 

skapar mer av en fabrikskänsla och massproduktion medan förädla ger ett intryck av en lugn, 

stillsam och småskalig produktion. Vi tolkar det därmed som att Renée Voltaire vill skapa en 

varm, trygg och hemtrevlig upplevelse. 

 

Det förekommer en del engelska ord som går emot det hemtrevliga, istället för att skriva 

”ekologisk honung” på framsidan står det “ORGANIC HONEY SWEET”. Kanske vill man 

sticka ut från övriga honungssorter i hyllan och andra svenska märken i matbutikerna. Enligt 

den snirkliga texten samlar bina honung från naturligt ursprung, vilket gör att honungen ännu 

en gång inte framstår som en massproducerad och fabrikstillverkad produkt. Naturligt får oss 

att tycka att något är bra, det låter som något som är bra för miljön och utan konstigheter.  

 

Komposition  

ICA 

På ICAs honung är biet och “ICA” högst upp och utgör den idealiserade bilden, längst ner 

finns den verkliga informationen i form av vikten. Eftersom “HONUNG” är centraliserat 

kretsar de andra elementen kring det. Det ser ut som när man skriver några rader i Microsoft 

Word och sedan väljer centrerat, det är en väldigt enkel komposition.  

 

ICA I love eco 

På ICAs ekologiska honung är kompositionen inte centraliserad som på den icke-ekologiska 

honungen, istället är elementen placerade efter högt, lågt, vänster och höger. De olika 
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elementen på locket skapar ett visuellt rim då de harmonierar med varandra. Till höger syns 

bilden av persikan, vaniljglassen och honungen, vilket symboliserar det nya, det moderna. Till 

vänster finns all text. Högst upp finns ICAs logotyp och “i © eco” som blir den idealiserade 

bilden. Den verkliga informationen finns under i form av resterande text och vikt. På burkens 

etikett är elementen komponerade efter högt och lågt, samma sak som på locket utgör 

logotypen och “i © eco” den idealiserade bilden men den verkliga informationen här utgörs 

av vikten och de två symbolerna. En sådan här komposition ser vi som given. Det hade varit 

konstigt om de placerat EU-märkningen och KRAV högst upp, över logotypen och 

produktens namn. 

 

Etiketten på burken ser inte stilren ut. Det är vanligt med luft för att skapa ett modernt intryck, 

men på etiketten finns knappt någon luft alls. Det upplevs kompakt och trångt, på grund av att 

näringsdeklaration och annan information även syns på framsidan. Det är istället locket som 

blir det visuella rummet där man lagt ner tid på att göra fint. Däremot är det inte locket som 

kommer synas när honungen står i hyllan, därmed tycker vi att det är märkligt att de lagt 

nästan allt fokus på det.  

 

Renée Voltaire 

Kompositionen är enkel, den runda symbolen på mitten är visuellt framskjuten då den skapar 

en hård kontrast mot den gula bakgrunden. De flesta produkter i en mataffär har sin vikt långt 

ner på förpackningen, Renée Voltaires honung har sin vikt högre upp än något annat element 

på etiketten. På så vis skapas inte den idealiserade bilden och den verkliga informationen som 

på andra produkter. Det viktiga blir istället den runda cirkeln med bin eftersom de är 

centrerade.  

 

Idéer och värderingar 

ICA 

En av ICAs värderingar, “Enkelhet”, är tydlig på ICAs honung. Designmässigt kan bilden på 

vaxkakan och biet verka som två onödiga element som hade kunnat tagits bort för att stärka 

enkelheten ytterligare. Men då bör finnas i åtanke att ICA har ännu ett enklare sortiment, ICA 

Basic, som man måste särskilja sig från.  
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ICA I love eco 

Vi tolkar det som att ICA vill skapa en modern bild av ekologiskt, istället för någon 

traditionellt svenskt. Som vi beskrev det på bildens konnotation så är den exotisk på grund av 

persikan. Att den är grillad ger associationer av modernt och trendigt. Hade det varit något 

traditionellt svenskt istället för den grillade persikan hade betydelsen av förpackningen 

förändrats direkt, i och med att tillbehören till persikan är svenska smaker. 

 

Renée Voltaire 

Att Renée Voltaire använder sig av en konstnärlig och lekfull design på honungen får den att 

framstå som oskuldsfull och utan konstigheter. Renée Voltaire har ett brett sortiment av olika 

produkter (Renée Voltaire). Vi tolkar det som att produkterna är riktade till vuxna personer 

som lever hälsosamma liv, samt är beredda att betala lite mer för det. Det är då intressant att 

de väljer en barnslig och gullig design på produkter som är riktade till vuxna.  

 

7.2	  Havregryn	  
 

Från vänster: ICA, ICA I love eco och AXA.  

 

Ursprung på havregrynen 

ICA ICA I love eco AXA 

Sverige Sverige Sverige, Järna kvarn 

 

Havregryn associerar vi med Sverige och är något vi tar för givet kommer från Sverige, vilket 

stämmer i detta fall. Den som utnyttjar svenskheten mest är AXA medan båda ICAs 
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förpackningar är mer neutrala. AXA är tydliga med exakt var havregrynen kommer ifrån 

medan ICA enbart nämner Sverige. 

 

Material och textur 

 ICA ICA I love eco AXA 

Form Förpackningen är formad 

som en gammeldags 

papperspåse vilket vi 

upplever som åkta. 

Förpackningen är 

formad som en 

gammeldags 

papperspåse vilket vi 

upplever som åkta. 

Förpackningen är formad 

som en gammeldags 

papperspåse vilket vi 

upplever som åkta. 

Yta Ytan är slät och len. Ytan är slät och len. Ytan är slät och len. 

Tjocklek Papperet är tunt och skört. Papperet är tunt och 

skört. 

Papperet är tunt och 

skört. 

 

Samtliga havregryn är packade i tunna papperspåsar vilket ger ett naturligt, rustikt och 

autentiskt intryck. En papperspåse för tankarna tillbaka till den tiden då man gick till en 

lanthandel och fick sina varor i små papperspåsar. Däremot signalerar påsarna inte kvalité 

som hårdare förpackningar i kartong gör (Machin & Ledin 2018). 

 

Färg 

 ICA ICA I love eco AXA 

Färgskala Blått och vitt dominerar 

färgskalan vilket ger ett 

enkelt intryck. 

Färgerna är ljusa med 

inslag av mörkare färger 

såsom lila och röd. 

Största delen av 

förpackningen är brun 

vilket bidrar till det 

rustika. 

Nyans Det blåa går från mörkt 

högst upp på 

förpackningen till ljust 

längre ned. Det skapas 

på så sätt liv till skillnad 

mot om det enbart varit 

en nyans av blått. 

Det finns nyanser av 

ljusa färger (vitt, grått 

och brunt) som bidrar 

till ett lugnt och 

harmoniskt intryck.  

De olika nyanserna av 

brunt bidrar till ett lugnt 

intryck, men det gör 

också att man tänker på 

kartong. 

Mättnad Färgerna är klara och Äppelbitarna och Mättnaden på 
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intensiva, mättnaden är 

hög. 

pumpakärnorna har 

intensiva färger, därmed 

hög mättnad. 

havrestråna är hög. 

Ljusstyrka Förpackningen utgörs 

både av fotografier och 

grafiskt designade 

element. Det skapas 

inga skuggningar eller 

något djup i bilden.  

Tallriken med gröt är 

väldigt ljus. Det skapas 

skuggningar och 

kontraster, ljusstyrkan 

är hög. 

Havrestråna är väldigt 

ljusa, skarpa och 

detaljrika. De bildar 

skuggningar som gör att 

djup skapas. 

Renhet 

och 

klarhet 

Det vita på 

förpackningen är rent. 

Det blåa som utgör 

största delen blandas 

med vitt och skapar 

många olika nyanser av 

blå. 

Hjärtat i logotypen och 

den lila texten är 

enfärgade och rena, 

resterande del av 

förpackningen utgörs av 

färgskiftningar. 

Färgerna ser inte rena 

och klara ut då de skiftar 

av olika nyanser. AXAs 

och Lantmännens 

logotyper är de enda som 

har klara färger. 

 

Färgen blå ska upplevas som lugn och fridfull (Nilsson 2009), men på ICAs havregryn 

upplevs den snarare tvärt om. Det ser ut som en skrikig och stökig frukost i det svenska tv-

programmet ”Familjen Annorlunda”. Den vita texten ”Klassiska havregryn” är det som blir 

visuellt framskjutet på grund av kontrasten mot den blåa bakgrunden. Det som hamnar i 

skymundan är ICAs logotyp, fast den är röd. På ICAs ekologiska havregryn syns färgen lila 

genomgående på förpackningen. Lila kan kopplas till rikedom och lojalitet, den representerar 

också kvinnlighet. Bakgrunden är ljusgrå med lite mörkare ränder. Det ljusa konnoteras till 

enkelhet, oskuldsfullhet och renhet. Färgerna på AXAs havregryn är genomgående dova och 

mörka vilket gör att AXAs logotyp blir visuellt framskjuten med sin klara, röda färg. Färgen 

grön symboliserar naturen och vid en mörkare nyans även manlighet, förmögenhet och 

konservatism. Brun är en färg som konnoteras till jorden, den förmedlar lugn och trygghet 

men kan även stå för fertilitet, maskulinitet och stabilitet (Nilsson 2009). AXAs havregryn 

tolkar vi därmed som det mest jordnära valet och något som är bra för oss och vår miljö. Det 

skapas en annan trygghet till skillnad mot ICAs båda produkter. AXAs havregryn har inte 

rena och klara färger i samma utsträckning som ICAs båda förpackningar. Färgerna är 

dämpade och dova, och på så sätt skapas inte samma optimism som på ICAs produkter.  
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Typografi 

 ICA ICA I love eco AXA 

Typvikt Namnet på produkten 

är i fetstil och ser 

tungt ut, framför allt 

”HAVREGRYN”. Den 

beskrivande texten 

under är även den fet 

men inte lika stor, 

därmed ser den inte 

lika tung ut. 

De olika typsnitten skapar 

variation. ”i eco” är 

skrivet som med en penna 

och har olika tjocklek. 

Resterande typsnitt har 

lika tjocklek på hela 

bokstäverna. Vikten 

hamnar på ”SVENSKA” 

och ”HAVREGRYN” 

eftersom de är i fetstil. 

De flesta typsnitten är 

ganska tjocka, vilket ser 

rejält och stabilt ut. 

Typsnittet på ”FIBER” 

är det enda med seriffer 

och ser mer graciöst ut 

än de typsnitt som är 

helt raka.  

Rundning Typsnitten är utan 

seriffer och har väldigt 

runda G:en 

exempelvis. Men 

eftersom det skapas en 

stark kontrast mellan 

blått och vitt får man 

intrycket av kantighet. 

”i eco” är runt och mjukt, 

det ser handgjort ut. 

”SVENSKA 

EKOLOGISKA 

HAVREGRYN” är högt 

och smalt och ser därmed 

modernt ut, medan texten 

under är mer kompakt. 

På baksidan finns ett 

tunt typsnitt som ser ut 

att vara handskrivet, 

vilket ger rundade 

former. På framsidan är 

det skarpa skuggningar 

på namnet, som gör att 

det ser hårt ut 

Expansion Namnet på produkten 

har inga markerade 

mellanrum mellan 

bokstäverna. Texten 

under är högre, 

smalare och 

bokstäverna står 

närmre varandra vilket 

skapar ett trångt 

intryck. 

Den enda texten med 

mycket utrymme mellan 

bokstäverna är den 

beskrivande texten under 

produktens namn. På 

”eco” jobbar de med 

sammanbindning av 

bokstäverna men ändå ser 

det luftigare ut än namnet 

på produkten som inte har 

så mycket luft mellan 

varje bokstav. 

På framsidan har alla 

typsnitt mycket luft 

mellan bokstäverna, 

mer än vad som är 

naturligt att läsa i 

löptext. Baksidan har 

mer neutrala mellanrum 

förmodligen för att man 

enkelt ska kunna läsa 

den långa texten. 

Orientering De smala och höga Det mer kompakta Alla typsnitt orienterar 
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bokstäverna orienterar 

vertikalt och ger ett 

intryck av ståtlighet, 

namnet på produkten 

har en neutral 

orientering. 

typsnittet upplever vi som 

lugnt och tidlöst eftersom 

det orienterar horisontellt 

medan det höga och smala 

är ståtligare (Björkvall 

2009:138). 

horisontellt och de är 

jordnära, stabila och 

trofasta. Vi tolkar det 

som att de vill skapa ett 

lugnt och tryggt 

intryck. 

 

Typsnittet på ICAs havregryn är kantigt och mekaniskt vilket inte passar ihop med innehållet 

eller namnet på deras produkt som lyder: ”KLASSISKA HAVREGRYN”. Till skillnad från 

typsnitt på ekologiska produkter, som ofta associeras med hemgjort, ger det här typsnittet 

intrycket av massproduktion. På ICAs ekologiska havregryn blandas känslan av hemgjort och 

modernt med ett skrivstilsliknande typsnitt samt ett högt och smalt som inte har så mycket luft 

mellan varje bokstav. Blandningen av typsnitt på AXAs förpackning skapar ett rustikt intryck, 

hade alla typsnitt sett likadana ut hade förpackningen sett mer industriell ut. På baksidan har 

de ett typsnitt som ser ut att vara skrivet med bläckpenna, vilket gör att graden av hantverk 

ökar.  

 

Bilder och illustrationer 

Märkningar 

 ICA ICA I love eco AXA 

EU-märkningen  X X  
KRAV  X  X  
Från Sverige  X   

Nyckelhålet X X  X  
Lantmännens gröna 

grodd 

 	 X  
 

FSC X  X  	 
 

Den förpackning med flest märkningar är ICAs ekologiska havregryn. Den ser vi därför som 

den mest ärliga och genuina förpackningen. Den har inte bara ett ansvarsfullt producerat 

innehåll, även förpackningen är ansvarsfullt framtagen. AXA har två märkningar som verkar 

vara egengjorda. Den ena står det “SVENSK HAVRE” på och den andra är ett hjärta med 

texten: “HAVRE – GOTT FÖR HJÄRTAT”. Istället för svensk havre hade de kunnat använda 
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Från Sverige-märkningen. Eftersom det är en nationellt vedertagen märkning hade det ökat 

trovärdigheten något. Hjärtsymbolen är bara överflödig. Möjligt är att AXA tänker att olika 

symboler och märkningar kan locka konsumenter. På sidan av förpackningen förklarar de 

dock att forskning visar på att havregryn sänker kolesterolhalten i blodet.  

 

AXA är den enda som kan ha Lantmännens gröna grodd som märkning eftersom de ägs av 

Lantmännen. Däremot har inte den märkningen lika hög trovärdighet som de andra eftersom 

det är en egen märkning som används på deras egna produkter. Trovärdigheten ökar när en 

utomstående organisation, exempelvis KRAV, kontrollerar tillverkningen och sedan 

godkänner att märkningen får sitta på produkten. 

 

ICA 

Det första man ser på framsidan är en frukost som är uppdukad. Det är en tallrik i mitten som 

innehåller müsli med blåbär och jordgubbar. Till vänster syns smörgåsar med olika sorters 

pålägg på, och till höger en burk med müsli som alla vilar på en färgglad trasmatta, vilket är 

ett något udda underlag att servera frukost på. Högst upp på påsen syns utspridda havregryn, 

vilket förmedlar en livlighet då man kan tänka sig att någon kastar havregryn i luften. 

Tallrikarna och burken som är avbildade är grafisk ritade jämfört med innehållet och påläggen 

som är verklighetstrogna. 

 

ICA I love eco 

Vid första anblick av förpackningen är det frukost vi tänker på, på grund av havregrynsgröten 

uppe i högra hörnet. Frukosttallriken ser ut som en Instagramfrukost, det vill säga, en fint 

upplagd skål gröt med lite havregryn, äpple och pumpakärnor utspridda runt skålen på en ljus 

bakgrund. Det skulle kunna vara en stylad bild för det perfekta Instagramflödet hos en 

influencer. Samtidigt som vi tolkar bilden som en lugn stund ser vi den också som stressig, 

eftersom den ska passa in i den perfekta bilden av en frukost. Havregrynen som är utspridda 

mot den vita bakgrunden ser stökiga ut. Vi upplever gröttallriken som en frukost inne i stan, 

då designen är enkel, modern och ljus.  

 

I ICAs logotyp för ekologiska livsmedel finns ett hjärta. Ett hjärta associerar vi med positiva 

kvalitéer som kärlek, äkthet och oskuldsfullhet. Vi ser det som ett bra val där det inte finns 

några dolda motiv bakom produkten. Logotypen ser ut att vara skriven av en pensel med 

skrivstilsliknande drag, vilket gör att det ser handgjort och ärligt ut. Logotypen ser rund och 
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mjuk ut och den ger ett optimistiskt intryck. Det är svårt att se att något dåligt döljer sig 

bakom en hjärtformad symbol.  

 

AXA 

På framsidan av förpackningen finns havrestrån avbildat, framför en brun bakgrund som gör 

att det ser ut som jord. Det konnoterar till svenska åkrar och närhet. Man kan föreställa sig de 

svaja i vinden på en sommardag. Ihop med den bruna bakgrunden och det mörkgröna ser 

förpackningen ekologisk ut, det är tydligt att man vill framhäva det ekologiska. På baksidan 

av förpackningen finns en berättelse som beskriver havrets väg från åkern till färdigt gryn, det 

skapas då en idyllisk bild av produktionen, snarare än en tillverkningsprocess. Bilderna på 

baksidan ser handmålade eller ritade ut vilket också bidrar till att man får en upplevelse av 

hantverk av förpackningen. 

 

Ordval 

ICA 

När det gäller ICAs ordval så använder de sig av påståenden som ”För en godare morgon 

med gröt, bröd och müsli” och ”Ge dig själv en god start på dagen. Koka våra klassiska 

havregryn till gröt, knåda i bröd, mixa i smoothie eller stek som frasiga pannkakor. Bra för 

magen, hela dagen!” ICA uppmanar att man gör sig själv en tjänst med att börja dagen med 

ICAs klassiska havregryn då det ger en godare morgon samt är bra för ens mage. På så sätt 

skapas även en personlig relation till konsumenten då de använder ordet ”dig”. ICA vill att jag 

ska ge mig själv en god start på dagen, att skämma bort mig själv. Vi tolkar det som att ICA 

bryr sig om oss (och ska förmedla känslan av att bry sig om sina kunder), men helst av allt vill 

de nog sälja sina havregryn.  

 

ICA I love eco 

Det är tydligt att de vill visa produkten som svensk. På framsidan nämns Sverige fyra gånger. 

De pratar även om hållbarhet och natur på sidan av förpackningen där följande skrivs:  

 

I love eco, för en hållbar framtid. Produkterna inom ICA I love eco är producerade i balans 

med naturen och kommer från kvalitetssäkrade ekologiska leverantörer. På så sätt kan du 

vara trygg med att det både smakar och gör gott. De här havregrynen kommer från en 

KRAV-certifierad gård i Sverige. 
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Ord som sticker ut är hållbar, balans med naturen, kvalitetssäkrade, du och trygg. Hela texten 

gör att man som konsument känner sig som en god människa som köper produkten, jag kan 

lita på ICA. En personlig relation skapas då de tilltalar läsaren med “du”. På framsidan 

beskrivs havregryn som “spröda flingor av havre”, men de hade lika gärna kunnat skriva bara 

havregryn. “Spröda flingor av havre” uppfattas som finare och mer tilltalande än havregryn 

och något som utnyttjas som säljknep.  

 

AXA 

Med hjälp av ordvalen AXA gör skapas en närhet. Istället för att skriva att havren kommer 

från en gård i Sverige, såsom ICA gör, skriver de: “Från Järna kvarn”. När man får veta den 

specifika platsen förstärks det lokala och informationen blir något mer påtaglig än bara “från 

Sverige”. Ordet “kvarn” får oss att tänka på hur mjöl gjordes förr i tiden innan fabriker och 

massproduktion. 

 

På deras berättelse på baksidan skapas en idyllisk bild av deras havre. Följande skrivs: “Här 

får kornet långsamt mogna och samla kraft från naturen.” Vid livsmedelsproduktion har vi 

lärt oss att långsamt är bra och mer naturligt än om vi människor lägger oss i och påverkar 

processen. Vad för kraft havren får från naturen nämns aldrig men i det här sammanhanget 

tolkar vi det som något bra, trots att vi inte vet vad det är för kraft AXA talar om. Ångpannan 

som driver fabriken kallar de för Iris. Det gör att AXA upplevs som mer familjära och 

närheten till läsaren ökar. Berättelsen avslutas med påståenden om vad havregryn innehåller 

för nyttigheter och vad man kan använda den till. Likt de två förra havregrynsförpackningarna 

finns ett recept på havregrynsgröt, men däremot inget recept på chokladbollar. Det finns 

istället ett recept på jordgubbssmoothie med tillhörande bild. En smoothie är inte något som 

får oss att tänka på havregryn men den får förpackningen att upplevas lite mer modern. Hade 

det varit ett recept på chokladbollar istället hade förpackningen tolkats som mer traditionell.  

 

Komposition 

ICA 

Trots att förpackningen ser stökig och livlig ut samspelar elementen med varandra och då 

skapas en harmoni rent kompositionsmässigt. Havregrynen högst upp balanserar upp bilden 

då botten med dess många visuella element är tung. Texten är centrerad i mitten med 

smörgåsarna, tallriken med müsli och burken bredvid. Längst upp finns den idealiserade 

bilden, det vill säga innehållet som består av havregryn.  
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ICA I love eco 

Förpackningen ser inte luftig ut, mer plottrig om man jämför med deras andra ekologiska 

produkter i studien. Det är många olika element som samspelar med varandra som i sin tur 

skapar en balans. Längst ner finns den verkliga informationen, vikten och de olika 

märkningarna. Högst upp finns den idealiserade bilden, ICAs logotyp och gröten. Det som 

blir visuellt framskjutet är hjärtat i logotypen då den sticker ut med sin lila färg. Gröten som 

är större än hjärtat smälter mer in i bakgrunden.  

 

AXA 

Kompositionsmässigt är det mycket på framsidan som är centrerat. Högt upp finns 

Lantmännens gröna grodd, de som AXA ägs av. Längst ner finns de växande havrestråna, 

förmodligen för att de växer i jorden.  

 

Idéer och värderingar 

ICA 

Till skillnad från ICA I love eco havregryn, som vi upplever riktar sig till vuxna, anser vi att 

denna förpackning riktar sig mer åt en barnfamilj. Framsidan är livlig då frukosten står 

uppdukad på en trasmatta och havregrynen är i luften. Det kan tolkas som något lekfullt och 

busigt, man brukar ju inte äta frukost på golvet eller kasta havregryn i luften. Dessutom finns 

ett enkelt recept på chokladbollar på baksidan. Det är mycket färger som tar över och 

tillsammans med den övriga layouten ser allt lite barnsligt och lekfullt ut. 

 

ICA I love eco 

Det är idéer om nyttighet som presenteras då gröten är toppad med äppelbitar och 

pumpakärnor. Vi tycker att frukosten riktar sig till vuxna, det ser inte ut som en barnfrukost 

som kanske istället är toppad med äppelmos eller sylt. Ytterligare en anledning till varför vi 

ser förpackningen som vuxen är receptförslaget på havrebollar (vilket låter nyttigt) på 

baksidan. Receptet är snarlikt det på den icke-ekologiska förpackningen men där benämns det 

som chokladbollar. 
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AXA 

De idéer och värderingar som presenteras är närhet, naturlighet och svenskt jordbruk. Det 

märks att AXA bryr sig om miljön och hälsan. De skriver i sin berättelse om hur de tar tillvara 

på hela havrekornet och alla de goda ämnen som havregryn innehåller. De skriver också: “Vi 

ägs av svenska bönder, och tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.” Att de ägs av 

bönderna i sig får oss som konsumenter att må bra av att köpa produkten. Istället för att stödja 

ett kommersiellt företag upplever vi det som att vi stödjer bönderna. Att de tar ansvar ger en 

trygghet till mig som konsument, jag kan köpa havregrynen och äta dem med gott samvete.  

 
7.3	  Smörgåsgurka	  
 

 
Från vänster: ICA, ICA I love eco och FELIX. 

 

Ursprung  

ICA ICA I love eco FELIX 

Sverige, producerad i 

Tyskland. 

Sverige, producerad i 

Tyskland. 

Sverige, tillagad i Skåne. 

 

På ICAs smörgåsgurka nämns inte ursprung på gurkan. Med anledning av detta mejlade vi 

ICA som konstaterade att gurkan är från Sverige.2 Dock står det “producerad i Tyskland för 

ICA Sverige AB” på förpackningen. Detsamma gäller för ICAs ekologiska gammeldags 

gurka, det står inget om ursprunget på gurkan men efter kontakt med ICA visade det sig att 

                                                
2	  Emma	  Karlsson,	  kundservice	  ICA,	  mejlkontakt	  10	  november	  2017.	  
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även den var svensk.3 FELIX ekologiska smörgåsgurka är den som utnyttjar svenskheten 

genom att nämna Skåne, samt använda sig av traditionella skånska motiv. 

 

Material och textur 

Alla tre förpackningarna är tillverkade av glas med tillhörande metallock.   

 

 ICA ICA I love eco FELIX 

Form Glasburken ser kompakt ut 

då den nästan har samma 

bredd och höjd. Längst upp 

går glaset in vertikalt, lika 

så nertill.  

Glasburken ser kompakt ut 

då den nästan har samma 

bredd och höjd. Längst upp 

går glaset in vertikalt, lika 

så nertill. 

Förpackningen är 

formad något 

karaffliknande, då 

den är tjockare 

nertill men smalnar 

av upptill. 

Yta Ytan är slät i helhet men 

längst ner på framsidan 

finns reliefer i form av 

blindskrift. Det finns även 

reliefer på baksidan i form 

av siffror.  

Glasburken har en slät yta 

med blindskrift och siffror 

på undersidan.  

Glaset är slätt men 

har reliefer i form av 

blindskrift längst ner 

på burken. 

Tjocklek Glaset är tjockt och rejält. 

Metallocket är tunt men 

hårt. 

Glaset är tjockt och rejält. 

Metallocket är tunt men 

hårt. 

Glaset är tjockt och 

ser tungt ut. Locket 

är hårt och tunt. 

  

Då alla tre produkter har genomskinliga förpackningar och blindskrift skapas en ärlighet, de 

är tillgängliga för alla och det finns inget som döljer sig bakom. Som konsument vet man vad 

man får. Den burk som sticker ut är FELIX med sin karaffliknade form, vilket gör att den ger 

ett något mer feminint intryck än de två andra. Etiketten är dessutom räfflad längst ner vilket 

ger ett gammaldags och handgjort intryck. Den ger associationen av en broderad duk.  

 

 

 

 

                                                
3	  Emma	  Karlsson,	  kundservice	  ICA,	  mejlkontakt	  10	  november	  2017.	  
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Färg 

 ICA ICA I love eco FELIX 

Färgskala De dominerande 

färgerna är svart, lila, 

grönt och gult. 

Huvudfärgen är vit, 

med inslag av grön, 

lila och svart. 

De färger som dominerar 

är brunt, grönt samt det 

röda i FELIX logotyp. 

Nyans Det är olika nyanser av 

färgerna. Från svaga 

pastellfärger till klara 

och starka färger.  

Färgen lila har samma 

nyans genomgående. 

Den gröna skiftar då 

det är ett fotografi av 

skivade gurkor. 

Etiketten består av olika 

nyanser av brunt och grönt 

vilket ger ett jordnära 

intryck. 

Mättnad Mättnaden är svår att 

bedöma då 

förpackningen inte har 

några fotografier.  

Mättnaden på de 

skivade gurkorna är 

hög medan de andra 

färgerna inte sticker ut 

på samma sätt. 

Mättnaden blir påtaglig 

med bilderna på gurkorna 

som sticker ut på 

framsidan, färgerna är 

väldigt intensiva. 

Ljusstyrka Då det finns olika 

nyanser blir det olika 

ljus. De mörka färgerna 

sticker ut mer än de 

ljusa och trots att det är 

”målat” och saknar 

skuggningar, bildas det 

ett djup. 

De skivade gurkorna 

reflekterar ljus och 

med hjälp av 

skuggningar skapas ett 

djup i bilden. 

De skivade gurkorna 

reflekterar ljus och med 

hjälp av skuggningar 

skapas ett djup i bilden. 

Renhet 

och 

klarhet 

Förpackningen är inte 

ren då den har olika 

nyanser av lila, gul och 

grön. 

Förpackningen ser ren 

ut, den utgörs av klara 

färger av lila, svart 

och vitt. 

De olika märkningarna 

och logotypen är de som 

utgörs av klara färger, 

resterande element har 

naturliga färgskiftningar 

av grönt och brunt. 

 

I ICAs förpackning är det kontrasten mellan den gröna och den lila färgen som skapar ett 

lekfullt och barnsligt intryck. Utan den lila färgen hade inte samma lekfullhet skapats. Det 

gröna kopplas till naturen och den lila färgen till rikedom och lojalitet. Det skapas även en 
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kontrast mellan att det lila anses vara kvinnligt och inslagen av det mörkgröna manligt 

(Nilsson 2009). Det ljusa i ”I love eco” gör att produkten blir modern ihop med det svarta 

locket. Svart är en färg som kopplas ihop med makt, auktoritet, styrka och stabilitet (Nilsson 

2009). Samtidigt är det standard att använda sig av svart, men det skulle också kunna vara ett 

sätt för ICA att förmedla sin maktposition som den största aktören i den svenska 

livsmedelsbranschen. Den gröna färgen på FELIX förpackning symboliserar naturen och den 

bruna jorden. Vi upplever det som ett genomtänkt val där det ska synas på långt håll att 

FELIX ekologiska smörgåsgurka är en ekologisk produkt. Eftersom FELIX smörgåsgurka ska 

se naturlig ut förekommer naturliga färgskiftningar av grönt och brunt, det skapas inte samma 

klara färger som på ICAs ekologiska gammaldags gurka. Den är mestadels vit vilket ger ett 

rent intryck. 

 

Typografi 

 ICA ICA I love eco FELIX 

Typvikt Bokstäverna är lika 

tjocka överallt vilket ger 

ett stabilt och pålitligt 

intryck. De är tjocka och 

kompakta. 

Vikten på typsnittet 

upplevs som både fet 

och smalt.  

Tjockleken varierar då 

vissa är skrivna i lite 

fetare sanserifer och 

vissa i tunnare typsnitt. 

Serifftypsnittet är en 

aning kantigt men ändå 

graciöst och flexibelt. 

Skrivstilen upplevs som 

mjuk och rund.  

Rundning Glasburkens 

dominerande typsnitt 

består av kantiga 

seriffer, vilket ger ett 

hårt intryck. Den har 

även ett typsnitt med 

sanseriff, men inget som 

utmärker sig speciellt. I 

och med det 

dominerande typsnittet 

Typsnittet som sticker 

ut är ”i” som är 

kursivt och något 

fetare än de övriga 

som inte är i kursivt. 

Det är även i:et som 

blir visuellt 

framskjutet då det 

sticker ut över de 

andra bokstäverna. 

FELIX använder typsnitt 

som går i sanserif, seriff 

och i skrivstil. Detta gör 

att det upplevs som både 

moderna men även 

gammaldags och 

traditionella. 

Skrivstilstypsnittet har 

sammanbundna 

bokstäver som är runda 
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upplevs det mer som 

maskulint än feminint. 

Typsnitten ger oss inget 

modernt intryck, utan 

snarare ett mer neutralt.  

Helheten ger ett mjukt 

och modernt intryck. 

och mjuka.  

Expansion Trots att det hela ser 

kompakt ut så finns det 

ändå lite luftrum mellan 

varje bokstav. 

”i love eco” ger ett 

luftigt intryck. Det är 

modernt och rent. 

Däremot är texten som 

står nedanför trång 

och ihoptryckt.  

Texterna sitter så nära 

varandra att det upplevs 

som trångt. Det finns inte 

mycket luftrum mellan 

bokstäverna eller 

radavståndet mellan 

orden.  

Orientering Då bokstäverna upplevs 

som de är ihoptryckta så 

skapas det ett mer 

horisontellt intryck 

(Björkvall 2009:138). 

Trots att bokstäverna 

är smala skapas det ett 

horisontellt intryck, på 

grund av att 

bokstäverna är 

kompakta.  

Förutom FELIX logotyp 

(som orienterar vertikalt) 

orienterar typsnitten 

horisontellt. Det tolkar vi 

som stabilt och stadigt.  

  

Både ICAs icke-ekologiska förpackning och FELIX använder sig av serifftypsnitt. 

Serifftypsnitt är mer klassiska och enkla att läsa, just för att sådana typsnitt är de som finns i 

böcker och lämpar sig för oss människor att läsa längre texter av. Seriffer ger ett horisontellt 

intryck och därför upplevs de lugna och tidlösa (Björkvall 2009:138). ICAs ekologiska 

förpackning har i stort sätt bara sans-serifftypsnitt, vilket kopplas till tydlighet (Björkvall 

2009:154). Deras logotyp för ekologiska produkter har inte skrivstil som på honungen och 

havregrynen. Det är bara i:et som är skrivet i kursiv stil, vilket gör att något händer, det hade 

kanske sett tråkigt och platt ut annars. Den här logotypen är enligt oss mer modern än de 

förra. 
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Bilder och illustrationer 

Märkningar 

 ICA ICA I love eco FELIX 

EU-märkningen  X X  
KRAV   X  
Från Sverige   X  
 

ICA 

Förpackningen har en lekfull och barnslig design. På framsidan syns gröna, gula och lila 

lodräta vågor som vi har tolkat ska föreställa räfflad gurka. I det räfflade finns prickar som 

föreställer senapskorn. Vi tror att förpackningen är riktad mot barnfamiljer, och att ett barn 

skulle välja den här gurkan. Räfflorna skulle kunna vara målade i vattenfärger. Runt titeln på 

etiketten finns gröna blad med spiralstjälkar, vilket är en del av gurkplantan. Bladen gör att vi 

tänker på en djungel, det skapar en fantasivärld vilket förstärker det lekfulla. 

 

ICA I love eco 

På den vita etiketten finns inlagda skivade gurkor som är fotograferade, samt senapsfrön. Den 

vita etiketten upplevs modern och stilren. Den förknippas med ett modernt stadsliv och inte 

det traditionella lantliga som ekologiska produkter kan förknippas med. Vi tolkar det som att 

ICA vill visa att ekologisk mat är framtiden. 

 

FELIX 

Det händer mycket på förpackningen. Etiketten visar upp ett antal motiv, som nästan berättar 

en historia. Det man ser först är en träskylt som beskriver vad det är för produkt. Träskylten är 

omgiven av odlade gurkor samt skivade. Till skillnad mot ICAs ekologiska förpackning som 

hade inlagda skivande gurkor ser det ut som att FELIX har färska gurkor. Därmed upplevs 

deras produkt som något som tillverkas direkt efter skörd. I motivet till vänster syns skånska 

skånelängor med halmtak samt en åker som är målad i olika bruna nyanser. Lika så är motivet 

till höger. Där syns en väderkvarn på en åker samt en allé med skånska pilträd. Hela etiketten 

andas Skåne, närhet, naturligt och svenskt jordbruk. FELIX visar var deras gurkor kommer 

från i val av de motiv de använder, vilket även här skapar ett förtroende och det blir äkta.  
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Ordval  

ICA 

En anledning till varför förpackningen upplevs neutral är avsaknaden av text, det finns inte 

några säljande påståenden som exempelvis “Krispig, smakrik gurka från svenska gårdar”. Nu 

står det endast “skivad och inlagd” som beskrivning av gurkan vilket egentligen bara är fakta. 

Då det inte finns någon mer text, utöver all informationstext på baksidan, skapas ingen 

relation till konsumenten.  

 

ICA I love eco 

På den här förpackningen beskriver ICA sin gurka enligt följande: “Burken innehåller 

smakrika skivor av ekologisk gurka. Enkelt och gott.” Här förstärker de enkelheten genom att 

uttryckligen säga att gurkan är enkel och god. Enkelhet är en av ICAs värderingar vilket den 

här förpackningen ger uttryck för. Smakrika är ett ord som sticker ut, det används förmodligen 

i ett säljande syfte men ordet säger inte så mycket. De hade lika gärna kunnat ta bort det, 

ingen hade misstänkt deras gurka som smaklös för det. På baksidan uppmanar ICA 

konsumenten att gå in på deras hemsida och läsa om deras miljöarbete och det ekologiska 

sortimentet. De inleder med: “Hej! Vi på ICA vill inspirera dig till en mer ekologisk livsstil!” 

Ett tilltal gör att en närmare relation mellan ICA och konsumenten skapas. Samtidigt får vi 

bilden av att ICA vill visa att de har kunskapen om en ekologisk livsstil, vilket även sätter 

dem i en maktposition. Det kan upplevas som att ICA utgår från att konsumenten inte har 

kunskapen om en ekologisk livsstil, därmed kan det tolkas som nedvärderande. Ordet 

”gammaldags” tycker vi är fel i sammanhanget då inget på förpackningen stämmer överens 

med det traditionella och gamla. 

 

FELIX 

Skrivstilen gör att FELIX produkt uppfattas som traditionell, hemmagjord och naturlig. 

FELIX använder sig av flertal påståenden. ”Från våra svenska odlare” syns på framsidan och 

på baksidan skriver de: ”De här gurkorna handplockades hos våra egna ekologiska svenska 

odlare, när de var som allra krispigast och finast. De tillagas i hjärtat av Skåne enligt ett 

klassiskt recept med ättika, socker och kryddor.” Ord som man reagerar på är att de använder 

sig av svenska odlare, det känns tryggt att produkten är från Sverige. Orden handplockades, 

krispigast, finast, tillagas och klassiskt recept förstärker upplevelsen av att det är ett naturligt 

innehåll och att produkten är mer hemmagjord än fabrikstillverkad. Ett klassiskt recept kan 

även ge nostalgiska och familjära känslor. Även om de inte använder sig av du, dig eller vi i 
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sina texter, som kan skapa en relation till konsumenten, upplever man ändå att man får det. 

De har noga valt ut sina gurkor med omsorg så att konsumenten ska få den finaste 

smörgåsgurkan som möjligt.  

 

Komposition  

ICA 

Kompositionen skapar balans och harmoni, om man tänker sig ett streck i mitten på framsidan 

finns det lika många element på vardera sida. De skulle då kunna vara en spegelbild av 

varandra. Det som blir visuellt framskjutet är “GURKA” som är skrivet i svart och har den 

största teckenstorleken av typsnitten. Den kontrasterar mot den ljusa bakgrunden med sin 

svarta färg. 

 

ICA I love eco 

Kompositionen är luftig, det är inte något element som tar över och blir visuellt framskjutet. 

På etiketten på framsidan har de informationen i mitten och det som omger är de skivade 

gurkorna. Det finns ingen fast mittpunkt. Vi anser det modernt att placera element efter hur de 

balanserar med varandra, till skillnad mot det mer traditionella att utgå efter en centrerad 

komposition. 

 

FELIX 

Det händer mycket på etiketten och det kan tyckas vara rörigt och inte luftigt och modernt. 

Men denna produkt ska inte vara modern, den ska vara autentisk och idyllisk. Motiven 

samspelar även här med varandra och det blir en naturlig balans. Det skapas ett djup i bilden 

genom överlappning. Man får upplevelsen av att man står på en åker med en hög gurka 

framför sig medan åkern breder ut sig bakom. Intrycket av handgjort ökar. 

 

Idéer och värderingar 

ICA 

ICAs smörgåsgurka anser vi vara familjär och rikta sig till alla i familjen. Detta på grund av 

den barnsliga och lekfulla designen samt att den både är grön och lila vilket anses vara 

manligt respektive kvinnligt.  
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ICA I love eco 

ICAs ekologiska gammaldagsgurka ser inte så gammaldags ut som namnet ger uttryck för. 

Förpackningen är istället modern och stilren. Därför tolkar vi det som en produkt som är 

riktad till människor i storstäder. 

 

FELIX 

FELIX refererar till Skåne ett flertal gånger. Det både nämns i text och syns på bilderna. De 

berättar var deras gurka tillverkas och på så sätt blir informationen mer påtaglig när man vet 

var innehållet kommer ifrån. Gurkorna är inte bara tillverkade i Sverige, utan i Skåne. Man får 

upplevelsen av natur, svenskt jordbruk, närhet och svensk sommar. Det bruna och det gröna 

tillsammans med motiven ger ett ekologiskt och lantligt intryck. 
	  

8.	  Diskussion	  

Honung är en råvara som är möjlig att framställa i Sverige. Däremot är det brist på honung i 

Sverige idag (Widegren & Zetterdahl 2017) och ingen av förpackningarna till studien har ett 

svenskt innehåll. Tittar man på honungshyllorna i butikerna finns det dock andra märken som 

har svensk honung (som oftast inte är ekologisk), men till ICAs lägre pris var det inget vi 

förväntade oss. Till Renée Voltaire som har ett betydligt högre pris hade det varit rimligt. 

Deras honung kommer från Rumänien och packas i Danmark liksom ICAs ekologiska 

honung, då uppstår frågan vad man betalar extra för? Diskursen om närodlat verkar vara 

bortprioriterat av både ICA och Renée Voltaire då de hellre har ekologisk honung från andra 

länder än svensk honung som inte är ekologisk. Ordet ”förädla” på Renée Voltaires honung 

kan förknippas med greenwashing. De andra förpackningarna använder sig av producerad 

eller packad istället. Samma sorts produktion låter således finare och bättre hos Renée 

Voltaire. Förpackningens material skiljer dem åt, vi anser det märkligt att ICA packat sin 

ekologiska honung i en tunn plastförpackning, som ser ut att ha lägre kvalité än deras icke-

ekologiska honung, vilket inte är något som passar ihop med deras miljödiskurs.  

 

Havregrynen kommer alla från Sverige men det finns ingen lokal diskurs över ICAs 

förpackningar. Det är AXA som vill skapa en lokal känsla genom att skriva om Järna kvarn 

där deras havregryn tillverkas. Berättelsen på baksidan skapar en idyllisk och ärlig upplevelse. 

Det bidrar till att havregrynsförpackningarna är de mest genuina trots att man inte ser 

innehållet som i de övriga produkterna. De är tydliga med var innehållet kommer från.  
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När vi valde ut gurkförpackningarna till studien visste vi inte vilket land gurkan kom ifrån 

eftersom det inte fanns angivet. Vi blev förvånade när det visade sig att gurkan var från 

Sverige och framför allt för att det inte nämns på förpackningarna. Eftersom närproducerat är 

bättre för miljön (det behövs inga långa transporter) tänker vi att man vill lyfta fram att något 

är från Sverige, dels för att öka försäljningen, dels för att det passar ihop med ICAs 

miljöpolicy. Däremot är gurkan producerad i Tyskland, vilket inte är särskilt miljösmart. 

Istället för greenwashing blev det i detta fall någon sorts motsats, när man nästan framställer 

produkten som sämre än vad den är. Något vi blev fundersamma över är att gurkan är från 

Sverige men trots det finns det få märkningar på förpackningen, enbart EU-märkningen. Det 

får oss att ifrågasätta trovärdigheten. Trovärdigheten hade ökat om ICA skrivit ut gurkans 

ursprung eller ännu mer om de hade märkt förpackningen med Från Sverige.  

 

Det som utmärker de ekologiska produkterna av andra märken är designfunktioner som ger 

associationer till naturen, det svenska jordbruket, det rustika och handgjorda, men också att de 

använder sig av handskriftsliknande typsnitt. Renée Voltaires honung följer dock inte 

mönstret angående svenskheten och naturen. Om vi ska ge en helhetsöverblick så är ICAs 

ekologiska produkter vita, enkla och moderna. ICAs ekologiska produkter associeras med mer 

stadsliv än lantliv. Det finns inget traditionellt, autentiskt eller svenskt över produkterna 

såsom de andra ekologiska produkterna. På både AXA och FELIX förpackningar tänker man 

på naturen då de huvudsakligen använder sig av färgerna grönt och brunt, de vill förmedla en 

naturlig diskurs som ekologisk. ICA följer således inte det “ekologiska mönstret” på 

ekologiska livsmedelsförpackningar, utan har skapat en egen ekologisk design. På ICAs 

logotyp för ekologiska produkter är skriften i skrivstil på honungen och havregrynen men det 

är så få bokstäver att det knappt märks. De andra ekologiska produkterna har längre partier av 

handskriftstypsnitt vilket bidrar till den handgjorda och autentiska känslan. ICAs ekologiska 

produkter samspelar med varandra och följer ett mönster, de har mestadels samma typsnitt 

och samma komposition. ICAs icke-ekologiska förpackningar i vår studie har en centrerad 

komposition, medan de ekologiska har en vänsterjusterad komposition. De icke-ekologiska 

förpackningarna följer inget mönster, de tre bredvid varandra ser plottrigt ut. De ekologiska 

produkterna bredvid varandra ger ett lugnt och stabilt intryck eftersom de designmässigt följer 

samma mönster. 
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De idéer och värderingar som förmedlas på förpackningarna skiljer sig åt. ICAs icke-

ekologiska förpackningar har en ganska enkel design med färggranna inslag som vi upplever 

riktar sig till barnfamiljer. ICAs värdering om enkelhet verkar vara ännu viktigare i deras 

ekologiska sortiment. Det finns inget ostrukturerat i designen. En enkel design används för att 

framhäva diskursen om renhet. Det enkla kan även symbolisera en produkt med få 

ingredienser, utan onaturliga tillsatser som är bra för konsumenten. ICA tänker således 

utanför boxen. Bara för att en produkt är ekologisk behöver man inte framkalla en känsla av 

nostalgi eller något traditionellt, utan ekologiskt kan även ha en modern design som ligger rätt 

i tiden. De ekologiska produkterna från ICA anser vi vara mer riktade till vuxna då efterrätten 

på honungsförpackningen upplevs vara till vuxna, gröten på havregrynsförpackningen 

uppfattas som nyttig och den gammeldags gurkan ser stilren ut. Gemensamt för FELIX och 

AXA är att de visar upp en mer idyllisk version av ekologiska produkter.  

 

De egna märkningarna som Renée Voltaire och AXA använder sig av kan ge uttryck av 

greenwashing. Vi tolkar det som något de använder sig av för att locka konsumenter. Kanske 

inte för att framställa produkten som bättre än vad den är, men de påpekar bara självklarheter 

med produkterna. Till exempel: “Havre - bra för hjärtat” på AXAs havregryn och “Organic” 

på Renée Voltaires honung när EU-märkningen för ekologiskt redan finns. Således hade det 

varit konstigt om alla livsmedel hade olika märkningar som visar de goda egenskaperna de 

tillför, då hade en hel djungel av märkningar skapats.  

 

8.1	  Vidare	  forskning	  
På grund av studiens omfång har det centrala i analysen varit produkter från ICA, och även de 

tre andra ekologiska märkena som utgjorde en ekologisk referensram. Tre förpackningar ur 

ICAs ekologiska sortiment är ett för litet antal för att kunna generalisera resultaten till hela 

populationen. En större studie hade kunnat inkludera fler förpackningar och på så vis kunnat 

uttala sig om helheten. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur de andra 

livsmedelsbutikerna i Sverige utmärker ekologiska förpackningar. ICA skiljde sig gentemot 

de andra ekologiska märkena och det hade varit av intresse att se om exempelvis Coop eller 

City Gross gör likadant.  

 

En annan intressant vinkel hade kunnat vara att studera icke-ekologiska förpackningar som 

ger uttryck för att vara ekologiska. Först hade man kunnat analysera ekologiska 

förpackningar, likt de som kom från andra svenska märken i vår studie, för att kunna 
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konstatera vad som är utmärkande för ekologiska livsmedelsförpackningar. Sedan hade en 

annan grupp förpackningar kunnat analyserats, som liknar de ekologiska förpackningarna till 

utseendet men som inte har ett ekologiskt innehåll. Då flyttas fokus på vad som utmärker 

ekologiska förpackningar till hur greenwashing uttrycks i den visuella designen.  

 

Det hade också varit möjligt att studera andra texter än ekologiska livsmedelsförpackningar. 

Idag finns det till exempel ekologisk tandkräm, duschtvål och tvättmedel. En intressant fråga 

skulle kunna vara om de använder sig av den naturliga diskursen på samma sätt som 

ekologiska livsmedelsförpackningar gör? 

 

9.	  Slutsats	  

En slutsats av vår studie är att alla ekologiska produkter vare sig design förmedlar någon sorts 

diskurs om renhet, och att det kan uttryckas på olika vis. AXA och FELIX har en brun, grön 

och naturlig design. Renée Voltaire har på sin honung en lekfull och oskuldsfull design 

medan ICA istället visar det rena genom en vit, modern och stilren design. Således utmärks 

ekologisk design på fler sätt än bara genom kopplingar till naturen. Både Renée Voltaire och 

ICA tycker vi använder sig av ett nytänkande gällande ekologisk design. Anledningen till 

varför förpackningarna ser ut så här är förmodligen för att det får oss att köpa mer. 

Konsumenten vill ha rena produkter och det ekologiska sortimentet har förmodligen ökat för 

att motsvara konsumentens efterfrågan, därmed känns ekologisk mat meningsfullt i samhället. 

Dock går en ekologisk produkt igenom samma produktionssteg som en icke-ekologisk 

produkt vilket gör att den också är en del av ett större sammanhang.  

 

Resultatet betyder att man kan använda sig av diskursen om renhet för att förmedla den 

ekologiska produktionen som inte innehåller några syntetiskt kemiskt framställda 

bekämpningsmedel samt konstgödsel. Utifrån socialkonstruktionismen finns det inget 

orimligt med resultaten eftersom de är våra egna tolkningar men då bör finnas i åtanke att 

tolkningar är subjektiva. Därmed hade resultatet kunnat se annorlunda ut om studien var gjord 

av andra personer. Det hade därför varit intressant om flera personer gjorde vår studie för att 

sedan kunna jämföra resultaten. De flesta produkterna i studien är ärliga och trovärdiga och 

det finns inte så mycket som går att koppla till greenwashing. Resultatet hade förmodligen 

visat mer på det om vi hade undersökt icke-ekologiska produkter men som ser ekologiska ut. 
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Det som fortfarande är gemensamt för alla de ekologiska förpackningarna trots sina olika 

designfunktioner är typografi. Alla använder någon form av kursiv, handskriftsliknande 

typsnitt som ökar graden av hantverk. Om man vill öka hantverksgraden ännu mer används 

skrivstil, som på FELIX smörgåsgurka och logotypen för ICAs ekologiska sortiment på 

honungs- och havregrynsförpackningen. 

 

Det viktiga inom MCDA är att undersöka dolda maktstrukturer och ideologier. Den 

underliggande ideologin är kapitalism. ICAs överlevnad är beroende av konsumtion, de vill 

ha ett samhälle där vi som konsumenter i sin tur är beroende av matbutiker. Att köpa 

ekologiska produkter tycker vi ger intrycket av att vara bra för miljön, framför allt för att de 

upplevs rena. Första tanken är att man gör en insats för miljön och det kanske lättar ens 

samvete, men vid vidare eftertanke får man fråga sig: Är det mer logiskt att köpa ekologisk 

honung från Rumänien som produceras i Danmark och sedan fraktas till Sverige än svensk 

honung som inte är ekologisk? Det handlar således om vilka val vi gör när vi handlar. Därmed 

tycker vi inte att ICA kan förmedla en miljödiskurs för om ideologin istället hade varit mer 

inriktad på miljön, hade de förespråkat självförsörjande hushåll, där man odlar sin mat själv. 

Påståendet: “Hej! Vi på ICA vill inspirera dig till en mer ekologisk livsstil!” följt av en 

uppmaning att man får läsa mer på deras hemsida kan både kopplas till makt och ideologi. 

Samtidigt som ICA sätter sig i en maktposition vill de ge oss tips om en ekologisk livsstil, 

som säkerligen innefattar att vi ska köpa fler produkter ur deras sortiment. I slutändan är det 

då ökad konsumtion som är målet och lösningen. Däremot så är inte konsumtion en hållbar 

lösning, det som borde vara det är att sluta överkonsumera. Det är i sin tur ingen hållbar 

lösning för ICA för med den ideologin hade de antagligen gått i konkurs.  

10.	  Sammanfattning	  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ICA konstruerar ekologiskt genom designen på 

deras ekologiska livsmedelsförpackningar. ICA används som studieobjekt för att de har en 

unik position i den svenska livsmedelsbranschen, de dominerar den med sina 50,7 procent. Ett 

problem som uppstår när en så stor aktör kontrollerar halva marknaden är bristen på 

konkurrens. De ger till exempel sina egna varor större plats i hyllorna vilket till slut kan göra 

att andra leverantörer konkurreras ut.   
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Studiens frågeställningar är: 

•   Vilka designfunktioner och kvaliteter tenderar att utmärka förpackningar av 

ekologiska matvaror?    	  

•   Kommuniceras specifika idéer och värderingar på förpackningarna? I sådana fall, på 

vilket sätt och kan de kopplas till ideologier och maktförhållanden? 

•   På vilket sätt kan greenwashing uttryckas genom den visuella designen? 

 

Det urval som ligger till grund för analysen är ekologiska och icke-ekologiska 

livsmedelsförpackningar från ICA men även ekologiska förpackningar från Renée Voltaire, 

AXA och FELIX. Dessa valdes ut för att utgöra en ekologisk referensram och fungera i ett 

komparativt syfte. De icke-ekologiska förpackningarna valdes också ut i ett komparativt syfte, 

för att kunna konstatera skillnader mellan dem och ekologiska förpackningar. Ekologiska 

produkter måste märkas och kontrolleras i Sverige, däremot har vi inte hittat några regler 

gällande den visuella designen på ekologiska förpackningar. 

 

En anledning till varför studien görs är avsaknaden av multimodala analyser på 

livsmedelsförpackningar. En stor del av den tidigare forskningen har varit inriktade på en 

hälsodiskurs och utifrån ett konsumentperspektiv. Vi har därför valt att inte använda oss av 

intervjuer som många andra forskare har gjort, utan istället kritiskt granskat vad 

förpackningarna förmedlar. Därmed är multimodal kritisk diskursanalys lämplig då metoden 

kombinerar visuella analyser och kritiskt granskande. Analysen grundar sig i våra egna 

tolkningar, därför har vi använt socialkonstruktionismen som teoretiskt ramverk. Multimodal 

kritisk diskursanalys menar att kommunikation bygger på sociala konstruktioner. 

 

I analysen undersökte vi totalt nio förpackningar utifrån livsmedlets ursprung, förpackningens 

material och textur, färg, typografi, bilder och illustrationer, ordval, komposition samt 

förmedlade idéer och värderingar. Slutsatsen av studien visar att ekologiska förpackningar 

uttrycker en diskurs om renhet, som uttrycks på olika vis beroende på leverantör. ICA visar 

det med sin vita, moderna och stilrena design, AXA och FELIX genom associationer till 

naturen medan Renée Voltaire har en lekfull och oskuldsfull design. Det skiljer sig åt gällande 

de idéer och värderingar som finns förmedlade, FELIX och AXA använder sig av idyllen av 

svenskt jordbruk medan ICA konstruerar ekologiskt som modernt och något att räkna med i 

framtiden. Angående greenwashing finns det inte så mycket på förpackningarna som tyder på 
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det, det hade nog funnits mer om vi undersökt icke-ekologiska förpackningar som ser 

ekologiska ut. Det skulle kunna vara en idé till framtida forskning. 
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Bilagor	  
Bilaga 1 Märkningar 

EU-märkning  

Livsmedelsverket (2017 b) har fyra stycken EG-förordningar som reglerar den ekologiska 

produktionen inom EU: 

•   Hur produktionen ska gå till 

•   Hur produkten ska märkas 

•   Hur kontrollen ska ske 

•   Vad som gäller vid import av ekologiska produkter 

utanför EU-länder 

 

Livsmedelsverket (2017 b) har även kriterier över vilka produkter som får säljas som 

ekologiska. Detta gäller produkter som innehåller minst 95 % ekologiska ingredienser: 

•   I varubeteckningen får man ange att produkten är ekologisk. 

•   I förteckningen över ingredienserna ska man ange vilka ingredienser som är 

ekologiska. 

•   Produkten ska märkas med kodnummer på det kontrollorgan som har kontrollerat det 

sista steget i produktionen och märkningen. Detta ska placeras i samma synfält som 

EU:s ekologiska logotyp - om den används. Finns logotypen mer än en gång på 

produkten behöver kodnummer endast anges en gång. 

•   Man ska märka produkten med EU:s logotype för ekologisk produktion, om den är 

producerad inom EU 

 

På en produkt som är märkt med EU-logotypen är det även ett måste att märka med 

ingrediensernas ursprung. Detta gör man genom att märka produkten med (Livsmedelsverket 

2017 b): 

•   "EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats i EU. 

•   "Icke-EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats utanför EU. 

•   "EU/icke-EU-jordbruk" när en del av jordbruksråvarorna har producerats inom EU 

och en annan del har producerats utanför EU.  

•   “Svenskt jordbruk” när alla ingredienserna är tillverkade i Sverige. 
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De produkter som innehåller mindre än 95 % ekologiska ingredienser har andra regler och 

märkningar. Man får inte skriva ut att produkten är ekologisk men i innehållsförteckningen får 

man nämna de ingredienser som är ekologiska. Man ska även ange procentdelen över de 

ekologiska ingredienserna och man får inte märka ut produkten med EU-logotypen 

(Livsmedelsverket 2017 b). 

 

KRAV 

En av de mest kända miljömärkningar vi har i Sverige är KRAV. KRAV omfattar bland annat 

mat, socialt ansvarstagande, tillsatser och minskad miljöpåverkan. Produkter med KRAV-

märkning är i enlighet med EUs regelverk, det vill säga att produkterna 

ska vara fria från bekämpningsmedel och konstgödsel 

(Livsmedelsverket).  

 

 

 

Från Sverige 

Från Sverige är en märkning som används på olika sorters livsmedel som är producerade i 

Sverige. Det finns fem kriterier som en vara behöver uppfylla för att få bära märkningen 

(Svenskmärkning AB 2017): 

•   Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige 

•   Odling har skett i Sverige 

•   All förädling samt packning har gjorts i Sverige 

•   Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 

100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller 

fruktyoghurt. 

•   I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt. Ost, 

müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en kaka med choklad 

är några exempel på sammansatta produkter. 

 

Nyckelhålsmärkningen 

Nyckelhålsmärkningen finns på förpackningar som anses vara nyttigare och 

ett bra val inom den grupp som livsmedlet ingår i. Märkningen har funnits i 

28 år och är ett svenskt initiativ och finns i länder som Danmark, Norge och 
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Island. När det kommer till Nyckelhålsmärkningen finns det vissa regler som måste uppfyllas. 

Det gäller salt, socker, kostfiber, fullkorn och fett. Produkter innehåller olika sorters näring 

och kan enbart jämföras med likvärdiga produkter där kraven kan skilja sig (Livsmedelsverket 

2017c).  

 

Lantmännens gröna grodd 

Lantmännen är ett kooperativ och en ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och 

livsmedel i norra Europa. I Lantmännen ingår exempelvis varumärken som AXA, 

Kungsörnen och Finn Crisp. Lantmännens gröna grodd är en märkning som de har på sina 

egna produkter. Produkter som inte ingår i Lantmännens kooperativ kan således inte använda 

sig av märkningen (Lantmännen 2017b). Märkningen beskriver de enligt följande: 

“Vår gröna grodd står för ansvarsfullt producerad mat som gör gott för både 

människa och miljö (Lantmännen 2017a).” 

 

 

Forest Stewardship Council (FSC) 

FSC är en internationell, oberoende medlemsorganisation som jobbar med socialt 

ansvarstagande samt ekonomiskt och miljöanpassad användning av världens skogar. För att få 

märka sina produkter med FSC-märket, gäller det för företag att följa FSCs regler för 

skogsbruk där man både tar hänsyn till människor och miljö samt spårbarhet. Med en FSC-

märkning kan konsumenterna känna sig trygga med att de varor av trä de väljer kommer från 

ett ansvarsfullt jordbruk (Forest Stewardship Council a). 

FSCs regler tar hänsyn och skyddar (Forest Stewardship 

Council b): 

•   Hotade djur och växter 

•   Markens framtida förmåga att bära skog 

•   Säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i 

skogen 

•   Urfolks rättigheter 
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Bilaga 2 Priser livsmedelsförpackningar 
Samtliga förpackningar är inköpta på ICA MAXI Eurostop i Örebro. 

Livsmedelsförpackning Vikt Pris Jämförelsepris 

ICA honung 700 g 45:90 kr/st 65:57 kr/kg 

ICA I love eco honung 425 g 42:90 kr/st 100:94 kr/kg 

Renée Voltaire honung 340 g 59:00 kr/st 173:53 kr/kg 

ICA havregryn 750 g 11:90 kr/st 15:87 kr/kg 

ICA I love eco havregryn 750 g 15:50 kr/st 20:67 kr/kg 

AXA havregryn 800 g 17:50 kr/st 21:88 kr/kg 

ICA smörgåsgurka 560 g 9:90 kr/st 34:14 kr/kg (utan 
spad) 

ICA I love eco gammeldags 
gurka 

560 g 15:50 kr/st 50:00 kr/kg (utan 
spad) 

FELIX smörgåsgurka 715 g 20:90 kr/st 46:44 kr/kg (utan 
spad) 
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Bilaga 3 Bilder på livsmedelsförpackningarna 
ICA honung 

  

ICA I love eco honung 
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Renée Voltaire honung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ICA havregryn 
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ICA I love eco havregryn 
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AXA havregryn 

  

  

  

 

 

 

ICA smörgåsgurka 
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FELIX ekologisk smörgåsgurka 

  

 


