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Abstract 

Organic foods have experienced a significant growth in recent years which can be seen in Germany which is 

now the largest market in Europe and in England which is the third largest. Denmark although is the 

country with the highest consumption of organic products per person. The Danish government wants to 

expand the export of organic foods, but how can this come true with two large competitors on a growing 

market? How does a smaller country compete with larger competitors in the market for organic products? 

A way to compete and differentiate products from others is by packaging design and the different elements 

on it, which leads to the main question: Does a universal packaging design for organic products exist? This 

will be investigated with focus on brand name and logo, claims, and nonverbal elements. These elements 

are often on the front of the packaging which is the first the consumer sees and therefore interesting in this 

respect. 

The three countries are selected for the aforementioned reasons as well as they all are Western European 

and close geographically. The empirical element here is the packaging for organic porridge oats from each 

country, selected randomly and with variety with nine packages for Denmark, eight from England and six 

from Germany. Porridge oats is chosen because it is a product with potential. 

The three research areas are very different which calls for an interdisciplinary method to make a 

comparative analysis of the relevant elements on the packages. The first area is brand name and logo which 

calls for theories with both branding and judicial background. The use of private labels is popular in all 

three countries and logos are generally with a little extra visual element to support the written brand 

name. To show the brand is organic with the word embedded in the brand name is mostly used in Germany 

and England. With that said the logos are very different from the very simple to the more colourful which 

makes them more easily recognizable. In the next area of claims, they can be divided into three groups 

which are: labels, “Økologisk”/”Bio”/”Organic”, and the rest. Labels are mostly popular in Denmark with 

the use of the Danish certification for organic products Ø-label and the European leaf. The German Bio-

Siegel is widely used on the German packages and in England there are very few. In the use of the word 

“Organic” though, England mostly uses a large font, which Germany also does, and Denmark is almost 

opposite in the use with equal-sized or smaller font than the product description. The rest of the claims are 

not popular to show the product is organic, but the English packages have a lot of others to tell where the 

product is from and how it tastes. In this area Denmark uses labels to show the product is organic, where 

the English uses a large font for the word and Germany is somewhere between. The last area of nonverbal 

elements can be divided into two parts: one for illustrations and one for colour. The illustrations generally 
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contain the product itself in different forms: porridge oats in a pile, porridge oats in a bowl or oats ears. 

With a background in semiotics we see the illustrations are mostly iconic because the product is illustrated 

in other various ways than just the porridge oats. The colours mostly used are white and green. With a 

background in graphic design we see that those colours connote purity, life and nurture, which are good 

virtues for an organic product. 

In conclusion we see that overall there are tendencies for a universal packaging design for organic porridge 

oats. Logos have a visual element to support the written brand name, claims which tell about the organic 

product in words are not popular, and finally the illustrations mostly show the product in some form and 

the colours agreed on in all countries are white and green. 

In regards to the possible export from Danish exporters to Germany and England these are elements to 

take into consideration before designing a new package for organic products.  
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Indledning  

Økologi er vokset i popularitet i de senere år dels fordi forbrugerne generelt gerne vil leve sundere og give 

det bedste til deres børn, mens andre gerne vil være gode mod miljøet og dels på grund af 

fødevareskandaler (Haas, 2010). Fremgangen er sket selvom prisen i gennemsnit er 30% højere for 

økologiske produkter end for konventionelle produkter (ibid.). Prisforskellen er dog noget de store 

supermarkeder prøver at gøre noget ved ved at de har udviklet deres egne produktserier hvilket gør det 

muligt at købe stort ind og derved sænke prisen (ibid.). 

Den store fremgang kan ses i Tyskland der i 2009 havde en omsætning på €5.800mio hvilket er en 

førsteplads i Europa, med England på en tredjeplads med €2.065mio, og Danmark på en 8.plads med en 

omsætning på €765mio. Hvis vi derimod ser på hvor meget der bliver omsat pr. indbygger pr år, er billedet 

vendt. Her er Danmark på en førsteplads med €138,6mio, Tyskland er på en 7.plads med €71mio, og 

endelig England på en 10.plads med €34mio (Willer, 2011). 

Med de store potentialer der ligger heri for økologiske fødevarer i Europa, og især Tyskland, ligger det på 

linje med Økologisk Handlingsplan 2020 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri der taler for at 

den økologiske eksport af fødevarer skal udbygges (fvm.dk, 2012). Det siger sig selv at det er godt for både 

producenter og virksomheder der gerne vil eksportere og gøre deres produkt mere kendt, og det er godt 

med de arbejdspladser det så vil give (Haas, 2010). Men hvordan differentierer man sig som lille land når 

man er oppe mod større konkurrenter på det europæiske marked? Kvalitet og kendskab er ting der spiller 

ind, en tredje ting er genkendeligheden og dermed emballagen og designet derpå hvilket er den mest 

iøjenfaldende måde at skille sig ud på. Er der specielle kendetegn som ord eller visuelle elementer på 

emballagen der viser at det er et økologisk produkt fra et bestemt land, hvis ja, hvordan differentierer de 

sig så i forhold til konkurrenterne fra andre europæiske lande? 

Det leder til følgende hovedspørgsmål: findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer?  

For at besvare det bliver de følgende elementer på emballagen beskrevet, analyseret og diskuteret: 

 Varemærke og logo 

 Anprisninger 

 Nonverbale elementer 
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Undersøgelsesdesign  

Først identificeres og begrundes valg af lande til undersøgelsen hvorefter valg af produktgruppe og empiri 

begrundes. De tre områder behandles så ét for ét og for hvert land ved at de beskrives, analyseres og 

diskuteres, med relevant teori, empiri og understøttende referencer tilknyttet til hvert kapitel. For hvert 

land konkluderes der på resultaterne, og i slutningen af hvert kapitel er der en sammenfattende komparativ 

diskussion og konklusion af resultaterne. Resultaterne fra de tre kapitler samles i konklusionen hvor 

hovedspørgsmålet besvares. 

Indledende undersøgelser 
For at kunne svare på spørgsmålet har jeg valgt at gribe det an ved først at udvælge lande og 

produktgruppe samt empiri hvilket jeg begrunder her. 

Jeg har valgt tre passende lande, to udover Danmark, der alle har et stort marked for økologiske fødevarer 

og derfor er potentielle eksportmarkeder. De to andre lande er fundet efter læsning i Økologisk 

Handlingsplan 2020 og statistikker over økologiske markeder fra Willer (2011) der har samlet hele verdens 

markeder i en bog. Det har været en prioritet at vælge europæiske lande for at se hvor forskellige udtryk 

der kan være på emballager til økologiske fødevarer i tre lande der er så tæt geografisk og hvor der er 

fremgang i handlen af økologiske fødevarer. Valget er naturligt faldet på Tyskland som det største marked i 

Europa og på England der også har fremgang i handlen. Her skriver jeg England, og det gør jeg velvidende at 

det ofte er Storbritannien eller UK der menes. I det følgende bruger jeg dog stadig England som samlende 

betegnelse for de britiske øer inklusiv Irland, for at ensrette teksten. Her kommer en uddybning af hvorfor 

valget er faldet netop på disse tre lande. 

Valg af lande 

Det er interessant at sammenligne disse tre lande da de alle er velstillede, vesteuropæiske og fra samme 

sprogstamme. Økologi er også populært i alle tre lande, med Tyskland som største forbruger i Europa og 

Danmark som det land der forbruger mest pr. person på økologiske fødevarer. England er det tredjestørste 

marked i Europa som nævnt i indledningen, og er derfor også et land med potentiale. Tyskland er uden tvivl 

det vigtigste land i Økologisk Handlingsplan 2020 hvor England har en mindre plads. Ikke desto mindre, da 

det økologiske marked også er i stor fremgang der, og de forbruger det vi producerer, har England et 

potentiale til at blive et vigtigt eksportområde. Alle tre lande er så tætte geografisk samtidig med at de alle 

er modne markeder i forhold til økologiske fødevarer (Haas, 2010) hvilket til dels skyldes de store 



Findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer? 7 
 

supermarkedskæder. De har mulighed for at opkøbe store partier af en given vare direkte fra mange små 

landbrug og sælge produkterne under supermarkedets egen produktserie, og de står også i større grad for 

udvikling af produkter end producenterne selv (ibid.). Nu følger en lille uddybning af hvordan det 

økologiske marked ser ud i de tre lande fordi det giver et yderligere indblik hvorfor netop disse lande er 

vigtige. Alle tal og fakta i de følgende tre afsnit er fra Kilcher et al. (2011,a;b;c).  

Det danske marked for økologiske fødevarer  

Det danske marked for økologiske fødevarer tog fart i starten af 1990’erne efter supermarkeder begyndte 

at markedsføre produkterne mere og satte prisen ned. Det er stadig supermarkeder der er vigtige i handlen 

med økologiske varer idet 81% bliver købt der. Det er mælkeprodukter der er de mest populære produkter 

og i 2008 bestod halvdelen af Danmarks eksport af netop mælkeprodukter og æg. Kornprodukter og 

morgenmadsprodukter bliver der importeret mere af end eksporteret. 

Det tyske marked for økologiske fødevarer 

Markedet for de økologiske fødevarer startede også her i begyndelsen af 1990’erne da de almene 

supermarkeder begyndte at sælge dem. Her er det dog kun 57% af varerne der bliver købt, men det er et 

voksende tal. Tyskland er den største importør af økologiske fødevarer med omkring 40% importerede 

varer, og de tyske forbrugere spenderer flest penge på mælkeprodukter, men også kornprodukter er 

vigtige. 

Det engelske marked for økologiske fødevarer 

Her tog markedet for de økologiske fødevarer først fart i slutningen af 1990’erne, og også her meget på 

grund af supermarkedernes indsats. Det kan stadig ses ved at 74% af varerne bliver solgt her. 34% af de 

økologiske fødevarer er importeret og nogle af de vigtigste produkter er mælkeprodukter som der bliver 

solgt mest af, men morgenmadsprodukter er også med på listen over vigtige produkter. 

Det var kort om markedet i de tre lande og nu er det tid til at finde produktgruppen hvis emballage skal 

behandles. 

Valg af produktgruppe 

Det oplagte valg ville være mælkeprodukter da det er så populært i alle lande, men jeg har valgt havregryn 

da det kan gå under både morgenmad og kornprodukter. Det er med andre ord ikke det vigtigste produkt 

men det bliver købt i alle lande og derfor har det potentiale til at blive større. Desuden er det et produkt de 

fleste kender og derfor er emballagen til netop havregryn relevant. Emballagerne her er også mere 

ensartede hvilket gør det nemmere at foretage en komparativ analyse fordi de i form og størrelsesmæssigt 

er ret ens. 
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Produkterne fra det enkelte land er alle valgt fra fysisk landsdækkende supermarkeder der er almene og 

altså ikke specialiseret i økologi eller helse. Der er et stort udvalg af økologiske produkter i de almene 

supermarkeder og det er stadig dem der sælger mest i disse tre lande som allerede nævnt. En indledende 

kvantitativ undersøgelse af emballager blev foretaget i sommeren 2013 men emballagerne er sidst 

opdateret i starten af oktober 2014 for at få de nyeste emballagedesigns og være sikker på de stadig findes 

ude i butikkerne. Selv hvis det mod forventning ikke skulle være tilfældet vil de stadig bidrage med input til 

hvordan en emballage til økologiske havregryn kan se ud. For at give et så sammenligneligt grundlag som 

muligt, har jeg udvalgt minimum seks emballager fra hvert land fra både private virksomheder og 

produktserier. Det er kun hvad der er at finde på forsiden af emballagen der er interessant i denne 

afhandling da det er det forbrugeren ser først og derfor forsiden der har størst betydning for om det er det 

ene eller det andet produkt der ender i kurven1. Derved retfærdiggør det at emballagerne er fundet 

udelukkende ved internet-søgning. Hvordan det er foregået mere præcist for de enkelte lande er forklaret 

nedenfor. 

Emballagerne 

De danske havregryn kan findes i de største supermarkeder der er ejet af COOP og Dansk Supermarked, og 

enkelte andre. I de store supermarkeder er der det største udvalg at vælge mellem hvorfor jeg har valgt 

havregryn der kan købes her. Udover en indledende google-søgning på ”økologisk havregryn” for at danne 

mig et overblik over hvor mange der var, brugte jeg søgefunktionen på enkelte netbutikker, på coop.dk og 

superbest.dk, for at se om der var flere spændende emballager til havregryn. Derfra udvalgte jeg de 9 

endelige emballager der giver et varieret billede af hvordan en emballage kan se ud i Danmark. 

De tyske havregryn er fundet via mærket Bio-Siegel, der er det nationale mærke der ligger tæt op ad EU-

bladets regelsæt – læs nærmere om det i Kapitel 2. På siden http://suchdichgruen.de/bio-siegel/ er der 

udover en forklaring på Bio-Siegel også en liste over forhandlere af produkter med mærket. Herfra udvalgte 

jeg fire, og søgte videre på deres respektive sider. Desuden anvendte jeg et online sted hvor man kan 

sammenligne produkter på tværs af supermarkeder: http://www.supermarktcheck.de/ der udover at vise 

produkter også fortæller hvor produktet kan købes. I den søgen fandt jeg i alt 6 emballager der 

repræsenterer markedet. 

I den indledende søgefase på engelske havregryn, med søgeordene ”organic oats”, fandt jeg frem til et 

online-supermarked mysupermarket.co.uk. Her har man muligheden for at vælge produkter fra de største 

supermarkeder og krydse af hvis man vil søge efter økologiske produkter hvilket jeg gjorde. De valgte 

produkter er både produktserier der kun findes hos en kæde og private varemærker der også kan købes i 

                                                           
1
 For videre diskussion af købsbeslutningen, se: Smith et al., 2009,a, s. 46-47 
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de kæder. Supermarkedskæderne Sainsbury’s og Waitrose er de to største kæder der sælger mest 

økologisk hvilket forbrugerne også har krediteret ved at vælge dem som de fysiske supermarkeder der har 

det største udvalg af økologiske produkter (soilassociation.org,c). De valgte produkter kan også findes hos 

Tesco der er mere discount og også har sin egen produktserie. I alt er der otte forskellige emballager her. 

Billederne af emballagerne, empirien, der vises igennem afhandlingen, er de bedste jeg har fundet ved en 

simple google-søgning på dem. Det har bevirket at nogle af billederne kommer fra andre kilder end dem jeg 

først fandt dem igennem. En fuld liste på links til de enkelte billeder findes i referencelisten.  

De dele af emballagen der er relevant bliver vist når de skal analyseres, og den hele emballage for alle 

produkter kan ses i kapitel 3 under hvert land. 

Det var en forklaring på de indledende undersøgelser der er grundlaget for at kunne besvare 

hovedspørgsmålet. Her er metoden for selve behandlingen af de tre områder på emballagen præsenteret 

sammen med det teori og understøttende referencer jeg benytter. 

Metode og teori 
Efter den omfattende indsamling af empiri, i form af billeder af emballager fra tre lande, er den klar til at 

blive beskrevet, analyseret og diskuteret. Det sker naturligvis med forskelligt fokus i behandlingen af hvert 

af de tre emner der hver især hører til forskellige forskningsområder. Det første område der bliver 

behandlet er varemærke og logo i Kapitel 1. Første skridt er her at definere hvad et varemærke, eller hvad 

nu det store navn der er på forsiden er, hvilket sker med baggrund i Smith et al. (2009,a) der beskæftiger 

sig med hele den semiotiske cocktail der findes på en fødevareemballage. Derefter udvikler jeg min egen 

inddeling af varemærker i forhold til selve betydningen af ordet på baggrund af teori der har rod i det 

juridiske aspekt af varemærker fra Carter (1999) samt teori der har mere rod i det markedsføringsmæssige 

fra Riezebos (2003,a,b). Det er relevant at sammenligne mellem landene for at se om der er nogle 

sammenfald i betydningen af hvad deres varemærker betyder, og om det har noget med økologi at gøre. 

Derefter er det logoet der er i centrum. Det er her det visuelle udtryk af det førnævnte der tæller hvor jeg 

inddrager teori fra de to sidstnævnte kilder samt fra Ries (1998,a,b) der også har base i markedsføring. Det 

giver et indblik i hvordan logoerne er formet og om de overholder de retningslinjer der er udarbejdet i de 

forskellige teorier. Udover en samlet analyse og diskussion for hvert af landene, slutter kapitlet med at 

diskutere på tværs af landene for at se om der er sammenfald og konkluderer på hvad det er. Kapitel 2 

omhandler anprisninger der er et omfattende område hvorfor jeg har delt det op i tre afsnit for at behandle 

de enkelte dele hver for sig. En definition på hvad en anprisning er fra Europa-Parlamentets forordning om 

netop det. Det første afsnit drejer sig om ”mærker” hvilket i det her tilfælde bl.a er Ø-mærket. Her er den 
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nærmere definition på det fra Smith et al. (2009,b), og i præsentationen af mærker i de respektive lande 

inddrager jeg yderligere information om deres mærker fra relevante hjemmesider der beskæftiger sig med 

det. Afsnittet slutter med en samlet diskussion og konklusion af det fundne på tværs af landene. I det 

næste afsnit er det udformning i størrelse og farve samt frekvens af anprisningen 

”økologisk”/”bio”/”organic” på de forskellige emballager der er i fokus. Det er helt simpelt at iagttage og 

beskrive hvordan de ser ud og diskutere de forskellige resultater ud fra det. Det sidste afsnit handler om de 

resterende anprisninger der ikke falder under de foregående to. Her er der også tale om beskrivelse af de 

anprisninger der måtte være og diskutere dem på tværs af landene. Kapitlet ender ud i en sammenfattende 

diskussion og konklusion på det fundne her. Det sidste kapitel, Kapitel 3, omhandler de nonverbale 

elementer der også falder ind under Europa-Parlamentets definition af anprisninger. Men det er så 

omfattende et område at det har fået et kapitel for sig. Hvor de foregående kapitler mest har fokuseret på 

det verbale, behandles her det nonverbale. Her behandles to sider af de nonverbale elementer: 

illustrationer og farver. I det første inddrages teori igen fra Smith et al. (2009,a) og fra Messaris (1997) der 

skriver om det visuelle i markedsføring. De skriver begge kort om semiotik og forklarer hvad Peirce og hans 

tredelte tegn går ud på der hjælper til at få en dybere forståelse for illustrationer. Om farvebrug inddrager 

jeg teori fra grafisk design ved at inddrage Sidles (2005) som er en håndbog for grafiske designere og 

forklarer om farvers betydning og relevans for mennesker. Begge sider af de nonverbale elementer 

analyseres og diskuteres for hvert land, og kapitlet slutter med en samlet diskussion og konklusion af det 

fundne. De tre konklusioner mødes i den endelige konklusion der giver svaret på hovedspørgsmålet om der 

findes et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer på baggrund af de undersøgte elementer. 

Formålet med at finde et svar på hovedspørgsmålet er, som det er beskrevet i indledningen, er at det giver 

et indblik i hvordan fødevareemballager ser ud i Tyskland og England og om der er ligheder med de danske 

hvilket er relevant for danske eksportører at vide. 

De valgte teorier bliver præsenteret og diskuteret yderligere når de skal anvendes i de enkelte kapitler. 

Afhandlingen er samlet set en interdisciplinær komparativ analyse af fødevareemballager hvor de 

kvalitative data til analysen er fundet efter en deskriptiv metode der tilsammen giver et svar på 

hovedspørgsmålet. Det er således en teoretisk afhandling og ikke en praktisk i og med jeg udelukkende ser 

på emballagernes udseende og ikke undersøger hvordan de bliver modtaget af forbrugerne. 

Udover teorien der er præsenteret her, inddrager jeg andre relevante forskningsartikler eller bøger der 

også behandler det enkelte emne og har noget relevant at sige til det. I indledningen, og også senere, 

benytter jeg hovedsageligt to statistik- og faktabøger. Den ene er Willer (2011) og den anden er Kilcher 
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(2011). Begge forfattere er tilknyttet IFOAM,  International Federation of Organic Agriculture Movements, 

og FiBL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Den første er mest en statistikbog der forklarer 

udviklingen af de økologiske markeder i verden hvor den anden er en markedsrapport der behandler de 

europæiske lande hver for sig. Begge kilder er omfattende og gennemarbejdede. 

Betegnelserne ”økologisk”/”bio”/”organic” står alle for det samme som defineret af EU-lovgivning ligesom 

det er tilfældet med andre sprog i EU (foedevarestyrelsen.dk,a). I de enkelte lande er der forskellige 

myndigheder der står for certificeringen af de økologiske produkter som er nærmere beskrevet i Kapitel 2. 

Afgrænsning 

Da hovedspørgsmålet kan gå i mange retninger har jeg afgrænset på adskillige områder. I forhold til valg af 

lande kunne jeg have valgt nogle der ikke var så modne markeder eller lande der er på vej til at blive det for 

at se om der var en større forskel der. Her kan fx nævnes BRIK-landene. Et andet forhold er 

forbrugerundersøgelser hvor jeg har valgt ikke selv at lave praktiske undersøgelser hvor jeg spørger 

udvalgte tyskere og englændere om hvad de synes om de danske emballager. Det kunne give et nærmere 

indblik i hvad den almindelige forbruger lægger vægt på i købssituationen hvor jeg her har valgt en 

undersøgelse udelukkende baseret på det teoretiske i hvordan emballagerne ser ud. En interessant vinkel 

kunne også være at lave en komparativ analyse med emballager fra både økologiske og ikke-økologiske 

havregryn for på den måde at se hvilke elementer på emballagen der kun findes på de økologiske 

emballager. 
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Kapitel 1: Varemærke og Logo 
Et varemærke er teknisk set kun selve det ord der sælger en vare hvor logoet er det visuelle der kan gøre 

forskellen. Her følger først en definition af hvad et varemærke er og derefter en præsentation af hvad et 

logo er. 

Varemærke 
Valg af varemærke til et produkt er den vigtigste beslutning at tage (Ries, 1998,a) for det er noget af det 

mest meningsfulde og konstante på en emballage (Riezebos, 2003,a), og derfor det forbrugeren kigger efter 

når det ikke er nok bare at købe havregryn. Skal det være havregryn fra Urtekram, Solgryn eller 

supermarkedskædens produktserie? 

Navnet der figurerer på forsiden af emballagen på et produkt er ikke altid et varemærke som følgende 

inddelinger som beskrevet i Smith et al. (2009,a, s. 53-54) viser. Varemærket, også kaldet brandet eller 

masterbrandet, er navnet på virksomheden bag produktet som fx Arla. Varemærket har ofte et bestemt 

udtryk på alle produkter hvad gælder skriftstørrelse, farve, og nogle gange er skriften kombineret med 

visuelle virkemidler, fx udtrykt i et logo. Derunder kan den enkelte virksomhed vælge at kombinere 

varemærket med fx subbrands, produktserier og handelsnavne. Subbrands er navne som fx Karolines 

Køkken hvor Arla står bag. Produktserier er produkter af forskellig art der markedsføres under det samme 

navn som Princip der er fra Dansk Supermarked. Handelsnavne er fx Gamle Ole, et opfundet navn, hvor det 

via markedsføring er blevet almindeligt kendt, i Danmark, at det er ost. For at lette forvirringen i resten af 

teksten, bruger jeg ”Navnet” som fællesbetegnelse for de ovenstående betegnelser når det er relevant. I de 

følgende præsentationer af teorier baseret på varemærker, bruger jeg dog den term der. 

Varemærket kan have mange udformninger som beskrevet i Carter (1999) der giver mange eksempler på 

hvordan man kan udforme det og tilhørende logo så den enkelte virksomhed kan vælge det på det bedst 

mulige grundlag i forhold til at beskytte det og ikke at blive sagsøgt. Som introduktion til bogen har Carter 

fået en varemærkeadvokat, James H. Higgins, til at forklare hvordan de juridisk inddeler varemærker i 

Amerika i ”Hierarchy of Trademark Distinctiveness” (Carter, 1999, s. 5). Hierarkiet har otte typer som er: 

Generic, Descriptive, Surname, Geografic, Laudatory, Suggestive, Arbitrary, Coined. 

Et andet tag på inddeling af varemærker der minder om den juridiske, er fra Riezebos (2003,a) der er mere 

markedsføringsorienteret hvor varemærkerne er inddelt i fire kategorier kaldet ”the brand-name 

spectrum”(ibid., s. 111-114). Her er der fokus på de fire typer: Fictitious, Associative, Suggestive, 

Descriptive, nogle med flere undergrupper som geografisk oprindelse og efternavne. Nogle grupper som er 

for sig selv i Carter (1999), har Riezebos (2003,a) valgt som undergrupper. Det er dog kun Carter (1999) der 
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har nævnt ”Laudatory” som gruppe. Riezebos (2003,a) forklarer ydermere hvornår det er smartest at vælge 

ét type varemærke frem for et andet i forhold til størrelsen på markedsføringsbudgettet men også i forhold 

til produktet og hvor det skal sælges henne. 

Jesper Kunde har udviklet en helt tredje måde at inddele varemærkerne på i ”det værdiorienterede brand 

system” (Kunde, 2001, s.159). Brand systemet er delt ind i syv kategorier der rangerer fra produkter hvor 

det er corporate brand’et der er det vigtigste som hos Heinz, til ét-produkt-ét-brand hvor virksomheden 

bag ikke fremstår tydeligt på forsiden som fx Procter og Gamble. Kategorierne er: Corporate Brand, 

Corporate Brand med graduation, Corporate Brand med denomination, Corporate Brand med 

differentiation, Kombineret brand, Endorsing brand, ét-produkt-ét-brand. Som navnet siger, handler det 

om værdien af varemærket at være noget bestemt for en bestemt målgruppe og ikke være ”alt for alle” 

(Kunde, 2001, s 157). Det er varemærket, brandet, og indholdet i det der har værdi og ikke emballagen og 

den grafiske identitet. 

Her har jeg præsenteret tre forskellige måder at inddele varemærker på med forskelligt fokus og med 

forskellig baggrund. Der findes uden tvivl flere inddelinger men dem jeg har valgt ud mener jeg præsenterer 

forskellige relevante synspunkter på inddeling af varemærker, og derfor er der ikke brug for flere her. På 

baggrund af de tre udvalgte inddelinger har jeg udviklet en ny inddeling af ikke kun varemærker men de 

navne der er repræsenteret på forsiden af emballagen om de er subbrands, handelsnavne eller 

produktserienavne dem jeg nu kalder Navne. Grunden til det er at det netop er forsiden på emballagen der 

bliver behandlet i denne afhandling, og derfor er det ikke relevant lige her at beskæftige sig med ejere der 

kun er nævnt på bagsiden. Siden Kunde (2001) ikke ser direkte på den sproglige betydning af et varemærke, 

er det de to andre kategoriseringer jeg baserer min inddeling på. De har hver især lavet inddelinger der 

minder meget om hinandens på trods af deres forskellige baggrunde, og det er dem jeg her kombinerer: 

 

 

 

 

 

 



Findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer? 14 
 

Efternavn eller navn på fx grundlægger 

 → ægte → 

→ opfundet → 

Geografi – både landområde og sted  

→ ægte → 

 → opfundet → 

Sammensat navn 

 →  opfundet  →                         ↘                 produktnært navn → 

                                                            →      

 → allerede eksisterende →        ↗                produktfjernt navn → 

Produktserier  

→ kæden → 

→ andre → 
 

  

Den største forskel fra de introducerede inddelinger og den jeg præsenterer her er at produktserier er 

nævnt som en selvstændig gruppe. Grunden er at de udgør en så stor procentdel af produkter og at de 

konkurrerer på en anden måde end de resterende produkter og, som vi skal se, ofte indeholder navnet på 

den pågældende supermarkedskæde. Derudover er de større grupper fra de to originale inddelinger: 

Ficticious, Descriptive og Suggestive blevet undergrupper til en større gruppe her. Det kan ses under 

henholdsvis Efternavn og Geografi der begge er hovedgrupper og hvor det enkelte Navn først bliver 

identificeret og derefter deles op i om det er ægte eller opfundet. Det gør inddelingen mere klar ved at man 

først kan inddele de forskellige navne i hovedgrupper og derefter undersøge om de faktisk er ægte eller ej. 

Under Sammensatte navne har jeg valgt at de allerede eksisterende navne og de opfundne navne er 

sammen og derefter deles op i to grupper i forhold til hvor produktnært eller –fjernt navnet er. Den sidste 

gruppe til Produktserier er også delt i to undergrupper i forhold til om Navnet indeholder 

supermarkedskædens navn eller ej. Samlet giver det et indblik i hvad de Navne der sælger økologiske 

havregryn egentlig betyder og om de har noget med økologi at gøre. 

Logo 
Et Navn er mere end bare det verbale, det er også måden det fremstår visuelt på hvorfor brugen af logoer. 

Der er forskellige meninger om brugen af logoer som Ries (1998,b) der har en holdning til hvordan et logo 

skal se ud men som dog ikke mener at det grafiske udtryk som et logo er er noget værd da det er ordet, 

varemærket, der betyder noget. Kunde (2001) er enig i at et logo og hele det grafiske udtryk ikke betyder 
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det store. Det er meningen bag varemærket der gælder. Riezebos (2003,b) er uenig og mener logoet er 

centralt som en del af det strategiske design og repræsenterer virksomhedens identitet og hjælper desuden 

forbrugerne til nemmere at genkende produkter fra det Navn de plejer at købe. I Riezebos (2003,b) 

kommer han ind på mere forskning inden for logoer og hvad det gode logo er. Han konkluderer derudfra at 

der ikke er noget entydigt svar, men at budgettet kan gøre en forskel i hvad man kan gøre med et Navn og 

logo. Carter (1999) mener også logoet er vigtigt, mest som en måde at differentiere sig på, samtidig med at 

han baserer sin bog på baggrund af mange år i branchen hvor det ikke at blive sagsøgt er det vigtigste. Med 

de forskellige holdninger til et logo in mente, går jeg videre med at se på hvordan det ser ud da dette er en 

komparativ analyse af hvad der findes på forsiden af en fødevareemballage hvoraf logoet er en del. I 

analysen af logoer inddrager jeg følgende teorier. 

Ries (1998,b) præsenterer nogle retningslinjer for hvordan et logo helt teknisk skal se ud for at det har den 

største virkning, bl.a. ligegyldigt om det er ovalt eller kantet eller noget tredje, er det mest optimalt hvis 

logoet er væsentligt bredere horisontalt end vertikalt da det så bedre passer til vores øjne der jo sidder side 

om side. Retningslinjerne her er baseret på empiriske erfaringer. I Carter (1999) hvor forfatteren der lever 

af og har interesse i at udvikle og designe logoer, har inddelt dem i tre forskellige typer: ”name in type”, 

”name in modified type”, ”name in type with secondary device”(Carter, 1999, s.7). Den første type er 

baseret på mere konsistent brug af Navnet og ikke på kreativitet. En bestemt font er brugt her, og den er 

nem at læse. I den anden type har fonten fået et tvist som en farve eller anden måde at differentiere sig på 

i selve fonten. Den tredje type har fået mere end en bestemt type font der er noget mere der differentierer 

logoet fra andre, som fx en streg eller andet visuelt der understøtter Navnet, uden at overtage det. Carter 

(1999) holder sig helt fra logoer der kun er baseret på grafisk design da de er sværere at beskytte hvorfor 

det i den tredje type af logoer stadig er Navnet og ikke det udenom der tæller mest. 

Riezebos (2003,b, s. 139) lister fem kriterier for et hvad et godt logo skal kunne signalere: Identification, 

Differentiation, Communication of Brand Values, Attractiveness, Familiarity. Det fjerde kriterium om 

Attractiveness har jeg valgt ikke at kommentere da det er meget individuelt hvad den enkelte forbruger 

finder attraktivt. Derfor lader jeg det være op til den enkelte læser at bedømme det kriterium. 

Identification står for at logoet skal være hurtigt og nemt at identificere. Differentiation står for at logoet 

skal kunne differentiere sig i forhold til de andre produkter i samme gruppe. Communication of Brand 

Values betyder at logoet viser hvad værdierne er i det. Familiarity står for det nære og kendte i logoet. 

Som nævnt baserer jeg denne afhandling på hvad der står og er vist på forsiden, men i det første tilfælde 

her med inddelingen i varemærker, subbrands osv., har jeg også søgt informationer på de enkelte Navnes 
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hjemmesider da det er interessant for analysen at vide om de enkelte Navne hører til den ene eller den 

anden gruppe. 

Det er relevant med de præsenterede inddelinger af og teorier om Navne og logoer da det er væsentligt at 

vide hvilke kendetegn eller typiske træk der er i de enkelte lande og mellem landene for at se hvordan de 

hver især konnoterer økologi og om de gør. Det skal nævnes her at nogle af varemærkerne også sælger 

ikke-økologiske produkter. 

 

Danmark 

Varemærke 

Her er en inddeling af de danske produkter. 

Inddeling af navne på produkter Produkterne 

Varemærker Skærtoft Mølle, Urtekram  

Subbrands  7Morgen, Kornkammeret 

Produktserier Änglamark, Irmas økologisk balance, Levevis, Grøn 

Balance 

Handelsnavn  Ota Solgryn 

 

De to varemærker her er dem der er selvstændige og derved kan findes i flere forskellige supermarkeder 

(skaertoft.dk; urtekram.dk). Under subbrands er 7Morgen der er et subbrand til Axa der ejes af 

Lantmännen Cerealia (axa-morgenmad.dk) og Kornkammeret er også ejet af Lantmännen Cerealia. 

Kornkammeret betegner sig selv som et varemærke, men jeg mener at det er mere passende at kalde det 

et subbrand da der er et lille Lantmännen Cerealia–mærke på forsiden af emballagen (kornkammeret.dk). 

For produktseriernes vedkommende er Änglamark ejet af COOP (coop.dk,a) ligesom Irmas økologisk 

balance er (coop.dk,b). Levevis er ejet af Dansk Supermarked (dansksupermarked.dk) og Grøn Balance af 

SuperBest (superbest.dk). Der kan argumenteres for at Irmas økologisk balance godt kunne være under 

subbrands da Irma har andre produktserier som Irmas hverdag. Det forudsætter dog at Irma er et 

varemærke i sig selv hvilket det ikke er da Dansk Supermarked er ejer. Ota Solgryn er det eneste 

handelsnavn her hvor det via markedsføring er blevet almindeligt kendt at det er havregryn uden at det 

behøver stå på forsiden af pakken. Det kunne også være under subbrand da Ota Solgryn er ejet af Quaker 



Findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer? 17 
 

(facebook.com). Men da det er så specielt et navn og at de fleste ved at det er havregryn der henvises til, 

har jeg valgt at sætte det i denne kategori. 

Den følgende inddeling er som nævnt i starten ikke baseret på den ovenstående inddeling baseret på ejere, 

men på det navn der står på forsiden af emballagen og derved fremstår som varemærke. 

Efternavn eller navn på fx grundlægger 

 → ægte → 

→ opfundet → 

Geografi – både landområde og sted  

→ ægte → Skærtoft Mølle 

 → opfundet → Kornkammeret 

Sammensat navn 

 → opfundet →  Urtekram, Ota Solgryn, 7Morgen ↘   produktnært navn → 7Morgen, Ota Solgryn 

                                                                                →      

 → allerede eksisterende →                                   ↗      produktfjernt navn → Urtekram 

Produktserier  

→ kæden → Irmas økologisk balance 

→ andre → Änglamark, Levevis, Grøn Balance 
 

 

Der er to Navne under Geografi hvor et er ægte og et er opfundet. Det ægte, Skærtoft Mølle, henviser til et 

sted der faktisk findes og det er derfra produktet kommer. Ved det andet er det lidt anderledes. 

Kornkammeret er placeret her og ikke under Sammensatte navne da det er et fysisk sted hvor kornet bliver 

opbevaret. Da det er et sted der kunne være hvor som helst har jeg sat det under opfundet for at vise at 

det ikke er ét bestemt sted navnet refererer til. I gruppen Sammensatte navne er der tre Navne. De er alle 

opfundne hvoraf de to bærer produktnære navne, og det ene produkt bærer et produktfjernt navn. Det 

produktnære navn 7Morgen har jeg valgt at sætte her da det henviser til hvornår produktet typisk spises at 

det er et morgenmadsprodukt. Ota Solgryn har jeg også sat her da det har gryn i Navnet. Ota er oprindeligt 

navnet på firmaet og betyder ikke noget. Solgryn kan konnotere at det er gryn lavet af solen eller at 

grynene er som små sole der varmer og giver næring når man spiser dem. Det produktfjerne navn findes 

ikke andre steder end som Navn på produktet. Urtekram er sat sammen af to ord ”urte” og ”kram” der 

mere konnoterer noget om urter der er godt kram end det siger noget om havregryn. Den sidste gruppe 

indeholder de fire produktserier hvor der er en serie, Irmas økologisk balance, der indeholder 

supermarkedskædens navn i Navnet hvor de tre resterende har fundet på andre uafhængige navne. Irmas 
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økologisk balance viser at produkterne er økologiske samtidig med Navnet kan konnotere at det giver 

balance både i miljøet og måske også for dem som spiser produktet.  Änglamark er et opfundet navn der 

ikke giver mening på dansk og som kun via markedsføring gør forbrugeren opmærksom på at det er 

økologiske produkter der sælges under det Navn. Levevis er et ord der allerede findes og det kan konnotere 

en bestemt måde at leve på uden at Navnet fortæller noget om at produkterne er økologiske. Grøn Balance 

kan indirekte konnotere at det er økologiske produkter der bliver solgt under det Navn eller nogle 

produkter der viser hensyn til miljøet på anden måde ved at der er balance i det grønne. Det lille ”økologi” 

der står umiddelbart under Grøn Balance indikerer yderligere at det er et økologisk produkt, og det ligner 

umiddelbart at det er en fast del af Navnet. 

Logo 

Nu da Navnene på produkterne er delt op både i forhold til hvad der er varemærker, subbrands osv. og i 

forhold til hvad de betyder, er det tid til at se på det grafiske udtryk de har, logoet. Det gør jeg ved først at 

beskrive og analysere de forskellige logoer ud fra de retningslinjer Ries (1998,b) opstiller og ud fra de tre 

typer Carter (1999) opstiller om logoer. Derefter beskriver og analyserer jeg logoerne i forhold til de fem 

kriterier Riezebos (2003,b) præsenterer. 

I forhold til Ries (1998,b) lever stort set alle de danske logoer op til definitionerne om størrelsen på et logo, 

kun Urtekram og Änglamark har mere kvadratiske logoer. I Carter (1999)’s inddeling med de tre typer af 

logoer, er der her ingen der kvalificerer til den første type, men tre i den anden og seks i den sidste. I den 

anden type hvor bogstaverne har fået en ekstra farve eller detalje, er der Irmas økologisk balance, Solgryn 

og Skærtoft Mølle. Irmas økologisk balance er skrevet i tre forskellige farver, mørkeblå, lyseblå og rød. 

Solgryn er skrevet med en fed rød font med et gyldent skær på den nederste del af ”gryn”. Skærtoft Mølle 

er skrevet i en rød font med et specielt ”ø” i Mølle. De resterende seks logoer tilhører den tredje type – 

”name in type with secondary device”. Det sker på forskellig vis ved at Grøn Balance og Levevis, der begge 

står i deres individuelle font i grønne nuancer, og som har fået tilføjet henholdsvis nogle blade over Grøn 

Balance og en tegnet sommerfugl som prikken over i’et i Levevis. 7Morgen har et omkranset navn hvor 

m’et og g’et i ”Morgen” dog falder ud fra den hvide oval med blå kant der omkranser ordet. 7-tallet er i 

midten af ”Morgen” mellem ”r” og ”g”, og falder ud fra ovalen både oppe og nede. Urtekram er speciel ved 

at ”urte” står i to linjer med en cirkel omkring og nedenunder står der ”Urtekram” i mindre font. Cirklen og 

bogstaverne er i hvid og lidt ”rustikt” skrevet, lidt slidt. Bogstaverne er i kapitæler og cirklen er ikke helt 

lukket. Omkring det skrevne er der et kvadrat i en anden farve. Änglamark er også speciel ved at det 

rektangulære logo er grønt med hvid skrift og ved at det der er mest iøjenfaldende er et stort ”a” med to 

blade over hvorunder der står ”coop” og ”änglamark” i mindre font. Det sidste logo har inkorporeret mere 
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end farver og speciel font i sit logo. Kornkammerets logo er i naturlige farver med en hvid gård med rødt 

tag og en anden bygning der kunne ligne et vandværk eller en moderne mølle der begge spejler sig i blåt 

vand foran, blå himmel i baggrunden og træer ved siden af begge bygninger. Gården er ydermere 

omkranset i en gul oval med ”økologisk” skrevet på oversiden, og på undersiden er to aks sat sammen med 

”Kornkammeret” skrevet nedenunder i store mørkerøde kapitæler. 

Logoerne inddeler sig således i Riezebos (2003,b)’s fem kriterier. I det første kriterium er det svært at vælge 

nogle logoer frem for andre da de alle er ret identificerbare på deres måder. Men Kornkammeret falder dog 

ud fordi det er et stort logo med mange lyse farver, og ”Kornkammeret” står med mørkerødt og er placeret 

i midten af emballagen og øverst. Änglamark falder også ud idet det er et simpelt ”a” i hvid font på 

mørkegrøn firkantet baggrund, placeret i midten og øverst på emballagen. Det er også tilfældet ved 

Urtekram der er holdt helt enkelt i en cirkel. Solgryn har også et meget enkelt logo der står med meget stor 

font der derfor er hurtigt at genkende. I det andet kriterium er det lidt det samme her som i det forrige. 

Derfor vælger jeg også her logoerne fra Kornkammeret og Änglamark der differentierer sig mest i forhold til 

de andre. Det ene er et meget farverigt logo hvor der er noget at se på og det andet er helt enkelt. I det 

tredje kriterium er det meget individuelt. Her kommer Kornkammeret på banen igen ved at det er et 

farverigt logo der kommunikerer landidyl. Logoerne til Änglamark, Grøn Balance og Levevis er alle meget 

grønne med lidt blade eller sommerfugl sat på hvilket konnoterer natur og balance. 7Morgen konnoterer 

noget friskt og at det er et produkt der kan spises hver dag. Det femte og sidste kriterium står for noget der 

er kendt for den enkelte forbruger. Her kan stednavnene skabe en form for nærhed ved at man har et navn 

på det sted produktet kommer fra. Det kan også være en nærhed der er tillært ved at man er opvokset med 

det enkelte logo eller har set mange reklamer for produktet der gør at det føles mere kendt end de andre 

man ikke har set før. Her kan Irmas økologisk balance få en forrang for andre produktserier hvis man er 

vant til at handle i Irma og ser det som en fordel og har positive konnotationer om Irma. 
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Diskussion og konklusion 

De enkelte Navne og logoer er meget forskellige, og udstråler hver især noget forskelligt. De danske Navne 

er alsidige ved at falde i alle kategorier i den grundlæggende inddeling med en klar overvægt i 

produktserier med fire Navne. Det viser at produktserier er populære i Danmark hvor de største 

supermarkedskæder ser det som profitabelt at udvikle deres egne produktserier der omfatter et bredt 

spektrum af produktgrupper. Varemærker og subbrands har hver to Navne og viser dermed at 

produktserierne ikke har taget helt over ved at der er flere forskellige typer at vælge mellem og at man ikke 

nødvendigvis skal holde sig til én supermarkedskæde for at få sine havregryn. 

Et andet sted hvor de danske Navne er forskellige er i min opdeling af dem i forhold til hvad de betyder. 

Under de Geografiske navne deler de to Navne sig ligeligt mellem de ægte og opfundne. Ejerne bag det 

ægte Navn har taget den lette og umiddelbare vej ved at bruge dets allerede eksisterende Navn som 

varemærke til deres produkt. Det kan give en følelse af at produktet er mere autentisk ved at navnet på 

stedet hvor produktet kommer fra står på forsiden af emballagen. Det andet Navn er mere diffust idet et 

kornkammer kan være hvor som helst. Det siger ikke noget direkte om hvor produktet kommer fra så en 

forbruger må selv indlæse det i Navnet. 

Under de Sammensatte navne er der tre Navne der kun består af de opfundne navne der derefter deler sig 

med to under de produktnære navne og et under de produktfjerne navne. De produktnære navne gør det 

nemmere for forbrugeren at afkode hvad produktet er og hvornår det skal bruges. 7Morgen gør det meget 

udtalt at der er tale om et morgenmadsprodukt ved at have ”morgen” i Navnet. Og med et 7-tal kan det 

understrege at det er til kl. 7 om morgenen eller at det er passende at spise syv dage om ugen. Solgryn er et 

produkt der er kendt i Danmark, så det kommer næppe bag på så mange at det er havregryn der gemmer 

sig bag Solgryn. Gryn bliver også brugt om andre madvarer hvor mange af dem bliver også brugt til 

morgenmåltidet. Navnet Solgryn i forbindelse med farverne i navnet på emballagen med den røde farve og 

det gyldne skær fra neden, gør det også mere udtalt at det er et morgenprodukt. De resterende Navne 

falder under Produktserier hvor det kun er Irmas økologisk balance der har kædens navn med, og resten 

hedder noget andet. En grund til at det kun er Irma der har sit navn i selve produktserien kan være at de 

andre produktserier sælges i adskillige kæder som hos COOP. Her har de set det nødvendigt at finde et 

navn der omfavner alle kæder så det kan sælges der. Det viser tydeligt at det kan betale sig at udvikle 

produktserier på denne måde for så er det billigere i og med at det er det samme produkt i samme 

emballage der kommer ud i forskellige kæder og dermed rammer flere potentielle kunder. Det giver også 

en forbedret konkurrence ved at de samme produkter sælges i flere kæder som de private også gør. Det 
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kan også vise at det kun er Irma der har så stærkt et Navn at det kan have det med på emballagen. I forhold 

til at være økologisk er det kun Irmas økologisk balance der viser det direkte og få der konnoterer det. 

I forhold til Ries (1998,b) er det kun to af logoerne der ikke overholder den. Urtekram og Änglamark har 

begge et mere kvadratisk logo. Om det er bevidst eller ej er ikke til at vide, men det er interessant at der er 

så mange der faktisk overholder retningslinjerne. Der er seks af logoerne der falder i den tredje type fra 

Carter (1999). Det viser at der skal mere til et Navn end bare en font og måske en farve. Om det er en 

sommerfugl som prikken over i’et i Levevis, som et lille blad over Grøn Balance eller som Kornkammeret 

der går længere med en oval over navnet med et lille idyllisk billede med blå himmel, træer, vand og en 

bygning. 

I forhold til de fem kriterier Riezebos (2003,b) opstiller, er det i det første kriterium Kornkammeret og 

Änglamark der er umiddelbart nemmest at identificere. Urtekrams logo er også nemt og hurtigt at finde. 

Det viser at det både kan være det meget farverige og det helt enkle der gør at et logo er nemt at 

identificere. Det andet kriterium viser lidt det samme billede med de samme logoer der differentierer sig i 

forhold til de andre, og viser at der er et bredt spektrum inden for valget af logoer og at det er muligt at 

skille sig ud fra de andre lige meget om man kun sælger kornprodukter eller man har en bred gruppe af 

produkter under sit logo. Det er interessant i de to første kriterier at de logoer der nærmest kun består af 

et Navn ikke rigtigt formår at skille sig ud på den ene eller den anden måde. I tredje kriterium kommer der 

også nogle andre logoer på banen. Udover Kornkammeret igen er det fx de tre grønne logoer fra 

Änglamark, Grøn Balance og Levevis der alle kommunikerer noget naturligt og miljømæssigt korrekt. Både i 

farvebrug og at der er de små elementer med blade og sommerfugl. Det er lidt hyggeligt og rart. 

Kornkammerets logo kommunikerer idyl med det farverige logo med en gård og blå himmel der gør det lidt 

Morten Korch-agtigt, meget autentisk. Man føler sig som forbruger tættere på produktet og hvor det 

kommer fra. I femte kriterium om Familiarity er det logoer der skiller sig positivt ud ved at forbrugeren har 

set mange reklamer med netop det logo eller forbrugeren er vokset op med på den ene eller den anden 

måde hvorfor det er meget individuelt. Samlet set konnoterer logoerne ikke så meget økologi direkte, men 

der er små elementer der gør at det er lidt naturligt og hyggeligt. 

Alt i alt er produktserier populære, men der findes stadig mange af de andre typer og i forhold til hvad de 

betyder, er det mere differentieret. Logoerne er generelt farverige og med små facetter, med 

Kornkammeret og Änglamark som de to der skiller sig mest ud fra de andre på meget forskellige måder. 

Samlet er der en tendens her med at der skal være noget ekstra på et logo end selve det skrevne og det 

skal desuden overholde retningslinjerne samtidig med at det ikke er så udbredt at vise at det enkelte 

produkt er økologisk. 
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Tyskland  

Varemærke 

De tyske Navne fordeler sig således.  

Inddeling af navne på produkter Produkterne 

Varemærker Naturwert 

Subbrands  Hahne Bio 

Produktserier real BIO, EDEKA Bio, ener BiO, Naturkind 

Handelsnavn   

 

Naturwert er selvstændigt og derfor har jeg sat det under varemærke (naturwert.de). Hahne Bio er fra 

Hahne der er privatejet specialist i morgenmadsprodukter og ved at kalde produkterne Bio gør det klart at 

de er økologiske og ikke som de andre produkter fra Hahne (hahne.de). De resterende er produktserier 

hvor Real Bio (real.de) og Edeka Bio (edeka.de) har det helt enkelt ved at have ”Bio” bag på 

supermarkedsnavnet. Kæden Rossmann har valgt en lidt anden strategi ved at kalde deres produktserie 

Ener Bio (rossmann.de). Naturkind sælges kun i én supermarkedskæde som det også er udviklet af (kaisers-

tengelmann.de). Derfor kunne det også være under varemærke, men da det netop er udviklet af den butik 

det sælges i ser jeg den her som en produktserie. 

Nu til den næste inddeling der er baseret på hvad det enkelte Navn er og hvad det betyder. 
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Efternavn eller navn på fx grundlægger 

 → ægte → Hahne Bio 

→ opfundet → 

Geografi – både landområde og sted  

→ ægte → 

 → opfundet → 

Sammensat navn 

 →  opfundet   →                                                  ↘                 produktnært navn 

                                                                      →      

 → allerede eksisterende →     Naturwert ↗                produktfjernt navn →  Naturwert     

Produktserier  

→ kæden → Real Bio, Edeka bio 

→ andre → Ener bio, Naturkind 
 

 

Hahne er navnet på grundlæggeren af produktserien Hahne hvoraf Hahne Bio er en del, og derfor hører det 

til under ægte Efternavne. Under Sammensatte navne er der Naturwert der består af to ord der 

henholdsvis betyder ”natur” og ”værdi”. Det er et ord der allerede eksisterer og ved at bruge det til en bred 

række af økologiske produkter, siger det ikke noget specifikt om havregryn eller morgenmad. Under 

produktserier er to serier der indeholder navnet på supermarkedskæden, henholdsvis Real Bio og Edeka 

Bio, der begge er den enkle udvej ved at sætte ”Bio” bagved supermarkedsnavnet. Det viser hvor de 

enkelte produkter er fra og at de er økologiske. Ener Bio er et opfundet navn til Rossmanns økologiske 

produktserie, og viser også kun at produkterne er økologiske. Endelig er der Naturkind der betyder ”natur” 

og ”barn”. Det er et allerede eksisterende ord der her er brugt som et navn til en produktserie af økologiske 

produkter uden at ordet som sådan ikke konnoterer noget om at produktet er økologisk. 

Logo 

I forhold til Ries (1998,b) lever de tre logoer til Naturkind, Edeka Bio og Naturwert op til at være mere 

horisontale end vertikale hvor Real Bio og Ener Bio er mere kvadratiske. Ved Hahne Bio er ordene hver for 

sig som det er mest optimalt, men ser man dem sammen, er det et langt mere vertikalt end horisontalt 

logo. I forhold til den inddeling Carter (1999) kommer med, tilhører alle logoer den tredje type hvor nogle 

dog ligger på grænsen til de andre. Edeka Bio er en mellemting mellem anden og tredje type ved at ”Bio” 

tilhører anden type og ”Edeka” den tredje. Det sker ved at Navnet er delt i to dele med ”Edeka” skrevet i 

hvidt og kapitæler i en grøn firkant med et lysglimt ved ”ed” i starten. ”Bio” er skrevet i hvid med svungen 
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skråskrift på blå baggrund der dækker resten af emballagen. Ener Bio tilhører også akkurat denne type ved 

at Navnet er skrevet i mørkegrønt i to linjer hvor ”Ener” er med små bogstaver og ”Bio” i kapitæler med et 

blad som prikken over i’et. Her er der et lige swung skråt under ”Bio”. Ved r’et på ”Ener” er der en rød 

cirkel med et dyr indeni samme sted som man også kan se et trademark. Det er Rossmanns logo der her er 

brugt som trademark da Ener Bio, som nævnt, er Rossmanns egen produktserie. Naturwert ligger også lige 

på grænsen til denne type for hvis man udelukkende ser på hvordan Navnet er skrevet, nemlig i to linjer, 

begge ord i hvid med kapitæler, ”wert” dog med en tykkere font, tilhører logoet første type. Men ved at 

baggrunden der er mørkegrøn med en lysere grøn ”figur” der kan minde om en fugl der flyver som en tæt 

integreret del af Navnet, falder logoet under den tredje type. De resterende logoer tilhører uden tvivl den 

tredje type. Naturkind ved at Navnet er skrevet inden i en liggende halvmåneform rødt på hvidt hvor det er 

buet over tegningen af en sol i horisonten over noget grønt med en gul sol på lyseblå himmel, og det hele 

er omkranset af en hvid streg. Real Bio står i to linjer med ”Real” øverst i lysegrøn og ”Bio” skråt 

nedenunder i en mørkere font. Foran ”Bio” er der et lysegrønt blad med en skygge begge i samme farver 

som skriften. Det hele er omkranset af en hvid firkant der har en blød nedadgående linje nederst. På Hahne 

Bio er ”Hahne” skrevet med rød i en gul firkant med kapitæler og ”Bio” skrevet nedenunder i grøn med et 

bølget swung under. Selv hvis man ser de to ord hver for sig tilhører de også tredje type. 

I forhold til de fem kriterier Riezebos (2003,b) opstiller, kommer her mine overvejelser om dem. Under det 

første kriterium er der flere logoer der er gode her. Generelt står navnet altid i stor font og med farver der 

gør at det er nemt at se hvad der står også. Især Naturwert og Real Bio er hurtige at spotte på grund af de 

elementer, men også Ener Bio er nem at se. Naturkind er det logo der skiller sig mest ud i det andet 

kriterium. Det skiller sig ud på grund af farvevalget og valget om at have en illustration som del af logoet. 

De andre logoer har holdt sig til færre farver og mindre illustrationer hvis nogen. I tredje kriterium er det 

igen Naturkind der kommunikerer sine værdier ved at henvise til naturen både i betydningen af Navnet, 

men også ved at Naturkind har en fin illustration med natur på. Naturkind betyder naturbarn eller et barn 

af naturen så forbrugeren der køber dette produkt kan føle sig som en del af naturen eller få følelsen af at 

gøre noget godt for naturen. Det samme er tilfældet med Naturwert der kommunikerer at hvis man køber 

dette produkt giver man naturen værdi. De resterende hedder noget med ”Bio” og derved kommunikerer 

de udelukkende at produktet er økologisk og hvilken supermarkedskæde det kommer fra. I forhold til de 

farver der er brugt konnoterer de alle noget grønt og naturligt, men det er mest selve betydningen af 

navnet der gør noget her. I kriterium fem er det ret individuelt og kendskabet kan her komme til udtryk ved 

at man altid handler i den samme supermarkedskæde eller at ens forældre har gjort det så det er et kendt 

Navn. Eller ved at man har set en masse reklamespots om produktet. Måske hvis man ser sig som et barn af 
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naturen kan man være umiddelbart mere tilbøjelig til at købe Naturkind frem for et fra en bestemt 

supermarkedskæde. 

   

 

  

Diskussion og konklusion 

Produktserier er klart mest populære her, men stadig er der plads til at to af de andre kategorier også er 

udfyldt med hvert et Navn. Det viser at der er et stort udvalg af produkter under produktserier der så kan 

give større konkurrence til de andre Navne. Det kan også indikere at produktserierne har overtaget 

markedet i de almene supermarkeder for økologiske produkter og de forbrugere der udelukkende køber 

økologisk og er ligeglade med prisen, går hen i de specialiserede butikker. 

Under inddelingen af Navne i forhold til hvad de betyder, går det selvfølgelig igen at de fleste Navne falder 

under Produktserier hvor to er med supermarkedskædens navn og to er uden. De resterende to falder 

under henholdsvis et ægte Efternavn og et Sammensat navn der eksisterer og er produktfjernt. Det falder i 

øjnene at de to sidstnævnte Navne ikke har noget med selve produktet at gøre. Det første navn, Hahne, 

sælger på et efternavn, og kan derved vælge at sælge hvad som helst med det navn medmindre at det er 

tillært via reklamer og mange år på hylderne at Hahne står for morgenmadsprodukter. Ved at der står ”Bio” 

nedenunder er det dog sikkert at produktet er økologisk. Det andet Navn, Naturwert, er et produktfjernt 

navn der konnoterer at der bliver sat pris på naturen, men som egentlig også kunne sælge ikke-økologiske 

produkter. Det giver navnet en bred flade af produktgrupper der kan sælges med under Naturwert-navnet. 

Det samme er tilfældet med Naturkind der også spiller på det naturlige og ikke det økologiske som de 

resterende Navne gør. Det er også interessant at Rossmann har valgt et andet navn til deres produktserie. 

Det står næsten lige i Ries (1998,b)’s retningslinjer for et logo hvor tre overholder den og to ikke gør. Ét 

ligger på vippen afhængigt af hvordan man ser på det. Det kan vise at det ikke er så vigtigt for de tyske 

ejere at rette sig efter nogle retningslinjer udstukket af andre så længe logoet viser hvem der står bag og 

det er med til at sælge produkter. Til sammenligning tilhører alle logoer den tredje type i de tre typer Carter 

(1999) opstiller. Det indikerer at alle producenterne er tilhængere af lidt ekstra tilbehør til selve Navnet, det 

er ikke nok bare at skrive det i en ensartet font. Det lille ekstra rangerer fra et skråt swush under Navnet, til 

en indramning af det, til en tegnet solopgang/nedgang. Det viser at selvom de alle falder under samme 

type, er der ikke meget de har tilfælles i hvad det ekstra er. 
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Til sidst er det de fem kriterier Riezebos (2003,b) opstiller hvor det er Naturwert, Real Bio og Ener Bio der 

skiller sig mest ud i det første kriterium ved at være umiddelbart hurtigst at identificere. De er alle meget 

forskellige med Naturwert der står hvidt på grønt, Real Bio der har flere forskellige farver og i og med at det 

er indrammet på en ensfarvet baggrund, er det nemt at finde. I andet kriterium er det Naturkind der 

differentierer sig mest fra de andre. Logoet her er det eneste med en faktisk illustration. At det er det 

eneste logo hvor det er tilfældet, viser det at Naturkind tør være anderledes, og får måske derfor en anden 

slags opmærksomhed som de andre ikke får fordi de er mindre farverige og mere firkantede. Når det 

kommer til det tredje kriterium hører Naturkind også til her mest på grund af illustrationen der sammen 

med navnet mest kommunikerer noget med natur hvilket Naturwert også gør. De resterende 

kommunikerer kun økologi med ord. Her handler det om at promovere et bestemt supermarked og økologi. 

Der er en merværdi ved at købe fx Naturkind fordi man kan få lov at føle sig som et barn af naturen mens 

man ser på en farverig illustration af en sol der ligger bag noget i horisonten med lyseblå himmel. Under det 

femte kriterium falder dem man kender fra enten reklamer eller fra sin barndom fordi ens forældre altid 

købte et bestemt Navn. Naturkind kunne dog også være her da navnet lyder meget uskyldigt og hvis man 

selv føler sig som et barn af naturen, er det helt optimalt at købe det. 

Her er produktserierne meget populære og de fleste Navne indeholder ”Bio”. Tre logoer følger 

retningslinjerne, og de har alle noget ekstra visuelt knyttet til det verbale. De logoer der skiller sig mest ud 

er dem fra Naturkind og Naturwert der på hver deres måde er anderledes eller mere iøjenfaldende end de 

andre. Generelt er der her en tendens til produktserier indeholdende ordet ”Bio”, logoer der er meget 

visuelle udover at de er meget forskellige. I forhold til det økologiske aspekt kommer det mest til øje i de 

Navne der indeholder ”Bio”, og det er underliggende i de to Navne der indeholder ”natur”. 

 

England 

Varemærke 

De engelske Navne inddeler sig på følgende måde. 

Inddeling af navne på produkter Produkterne 

Varemærker White’s, Jordans, Flahavan’s, Mornflake 

Subbrands   

Produktserier Sainsbury’s Organic, Waitrose Organic, Tesco 

Organic, Duchy Originals 

Handelsnavn   
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Navnene deler sig her i to lejre: den ene er varemærker, den anden er produktserier. De fire varemærker er 

alle private og produkterne kan derfor købes i flere forskellige supermarkeder (whitesoats.co.uk; 

jordanscereals.co.uk; flahavans.ie; mornflake.com). De fire produktserier er fra tre forskellige 

supermarkedskæder og er enkle i deres Navn med kædens navn først efterfulgt af ”Organic” (j-

sainsbury.co.uk; waitrose.com,a; tesco.com). Kun Duchy Originals er anderledes ved ikke at have ”Organic” 

med, men det er også er en produktserie der kun bliver solgt i Waitrose (waitrose.com,b). 

Inddelingen i forhold til hvad Navnet betyder, er som følger: 

Efternavn eller navn på fx grundlægger 

 → ægte → White’s, Jordans, Flahavan’s 

→ opfundet → 

Geografi – både landområde og sted  

→ ægte → 

 → opfundet → 

Sammensat navn 

 →  opfundet →     Mornflake  ↘                 produktnært navn → Mornflake 

                                                            →      

 → allerede eksisterende        ↗                   produktfjernt navn → 

Produktserier  

→ kæden → Sainsbury’s Organic, Waitrose Organic, Tesco Organic  

→ andre → Duchy Originals 
 

 

White’s, Jordans og Flahavan’s er alle faktiske Efternavne på produkternes grundlæggere. Under 

Sammensatte navne er der det opfundne navn Mornflake der er sat sammen af ”morn” og ”flake” hvilket 

gør det til et produktnært navn ved at produktet er kaldet morgenflager der henviser til hvad produktet er. 

Under Produktserier er de tre kæder Sainsbury, Waitrose og Tesco, repræsenteret der alle har en 

produktserie der har den enkelte kædes navn med ”Organic” sat bagpå. Den sidste produktserie fra 

Waitrose er dog lidt anderledes ved at hedde Duchy Originals. Det navn siger ikke noget om at det er 

økologiske produkter der bliver solgt under det Navn. 
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Logo 

Alle logoer på nær ét overholder i større eller mindre grad retningslinjerne fra Ries (1998,b). Kun 

Sainsbury’s Organic er mere kvadratisk. Jeg skriver i større eller mindre grad da både Flahavan’s og Jordans 

er lange i forhold til deres højde. I forhold til Carter (1999)’s tre typer er den tredje type den mest populære 

med hele seks logoer, men her først de logoer der falder under de to første typer. Flahavan’s er skrevet i 

tyk rød font med skygger og i kapitæler, let buet opad over teksten ”100% Wholegrain” der står i blåt. 

Baggrunden er råhvid. Da logoet er så enkelt og holdt i én farve tilhører det første type. Waitrose Organic 

hører under anden type. Waitrose Organic står i to linjer med ”Waitrose” i hvid og ”Organic” i lysegrå og 

kapitæler, på grøn baggrund, og tilhører derfor anden type ved at navnet består af to forskellige fonts i to 

forskellige farver og ikke andet. Resten af logoerne falder under den tredje type. Sainsbury’s Organic ligger 

på grænsen mellem anden og tredje type ved at Sainsbury’s Organic er delt i to hvor ”Sainsbury’s” står i rød 

og ”Organic” i hvid. Forbogstaverne er sat sammen og fremhævet i et stort SO med ”Sainsbury’s” stående 

over og ”Organic” stående under. Det er skrevet på en mørk baggrund der dækker det halve af emballagen. 

Jeg mener dog her at logoet endeligt falder under tredje type da Navnet ikke kun har to forskellige farver, 

men at forbogstaverne er fremhævet som de er så de nærmest former et selvstændigt logo. Logoet for 

White’s er i tre linjer og skrevet i hvid med forskellige fonts på plumret mørkegrøn baggrund: ”White’s 

since 1841 Organic”. ”White’s” er skrevet i en tyk font, apostroffen ligner en orange sommerfugl, og er 

understreget med en tynd lysegrøn streg hvorunder der står ”since 1841” i meget mindre font. ”Organic” er 

i større font hvor prikken over i’et er et lysegrønt blad og derfor tilhører det den tredje type. Duchy 

Originals er skrevet med guldfont på en sort firkant. Fonten i guld er skyggefuld som om der er levende lys 

bag bogstaverne. Der er også et slags våbenskjold til venstre for ordene. Derfor tilhører det her logo tredje 

type. Tesco Organic tilhører også tredje type ved at ”Tesco” er skrevet med font som er deres egen med 

understregning af hvert bogstav her skrevet i lilla. Nedenunder står der ”Organic” i større og anderledes 

font med grønne nuancer og hvor der i O’et er et træ. Under ”Organic” står der i endnu mindre font 

”working with nature” og baggrunden er hvid. Her er det træet i O’et der gør at logoet hører til tredje type. 

På Mornflake’s logo er der et lille neg korn foran Navnet og begge dele er i hvidt på baggrund af mørkerødt 

som er en del af Union Jack som vi vil se mere til senere. Neget gør at logoet hører under tredje type. 

Jordans er skrevet i sort font i kapitæler i en bue over noget småt skrevet i lysegrønt som er samme 

lysegrønne som slottet nedenunder er tegnet i med træer i siderne. Baggrunden er hvid både bag Navnet 

og som baggrund for det tegnede slot. 

Endelig er der Riezebos (2003,b)’s fem kriterier der former sig på følgende måde: i det første kriterium ses 

det at alle logoer er ret individuelle og nemme at identificere, men dem der er hurtigst at finde frem til 

mener jeg er Jordans, Sainsbury’s og Tesco. Jordans står sort på hvidt i store kapitæler og er derfor nem at 
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se. Sainsbury’s er hvid og rød på mørk baggrund og ved at forbogstaverne nærmest danner deres eget logo 

”SO” står det også meget ud. Tesco er ikke nem at se, men til gengæld er der ingen tvivl om at det er et 

økologisk produkt ved at ”Organic” står så stort og i grønt på hvid baggrund. I andet kriterium er det især 

Duchy Originals og Tesco Organic der differentierer sig fra de andre. Duchy Originals der med den sorte 

firkant med guldskrift i og sejl skiller sig mest ud. Det er et helt andet farvevalg end de resterende logoer. 

Tesco Organic bruger grønne nuancer som nogle af de andre, men ved at have et træ som del af logoet gør 

det det mere individuelt. I tredje kriterium, kommunikerer produktserierne der har ”Organic” i Navnet at de 

er økologiske produkter med ord hvor Tesco Organic er den der kommunikerer det tydeligst ved at 

”Organic” står i grønne nuancer og større end på de andre emballager. Duchy Originals kommunikerer 

måske noget lidt eksklusivt med den sorte firkant med guldskrift. Efternavnene kommunikerer at familierne 

bag står ved deres produkt og kan derved yderligere kommunikere at de er stolte af deres produkter uden 

at det har noget med økologi at gøre. Det gør det mere personligt hvilket fører til det sidste kriterium om 

det nære kendskab til Navnet hvor efternavnene også spiller ind ved at det er mere familiært at købe netop 

de produkter fordi forbrugeren kan se direkte hvem der er ejer. Ellers er tilfældet det samme som under 

Danmark og Tyskland at vaner og reklamer kan spille ind.  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Diskussion og konklusion 

Navnene inddeler sig grundlæggende ligeligt mellem varemærker og produktserier med fire i hver gruppe. 

Det indikerer dels at der ikke er plads til andre end de to grupper der dominerer markedet dels at der må 

være en hård konkurrence mellem produktserierne der kun kan fås i bestemte kæder hvor varemærkerne 

kan brede sig ud og sælges i alle supermarkedskæder. Det kan dog gøre konkurrencen mellem dem mere 

lige end hvis der også havde været flere aktører med i spillet. På den anden side er det måske et lidt 

ensformigt marked ved at der ikke leges mere med navnene så de breder sig over alle fire kategorier. 

I den næste inddeling der er baseret på hvad navnene betyder, inddeler de sig i tre ægte efternavne der er 

navne på grundlæggerne til hvert af varemærkerne. Et navn er både sammensat, opfundet og produktnært, 

hvor de resterende består af produktserier der alle pånær én indeholder kæden i Navnet. Brugen af 

efternavne kan dels skyldes at det var det Navn ejerne startede med at kalde produktet og så hang det ved 
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så forbrugerne kunne få lidt indsigt i hvem der leverede det enkelte produkt og de derved kunne kende 

dem fra hinanden. Dels kan det skyldes at efterkommerne har villet holde fast i navn og tradition og tænkt 

at det var nemmere at beholde det navn som forbrugerne var bekendte med og købte i stedet for at bruge 

tid og energi på at markedsføre et nyt varemærke til det samme produkt. Navnet der bryder det er 

Mornflake der er et sammensat og opfundet navn der gør det mere interessant og kreativt for ikke at sige 

mere produktnært, i dette tilfælde, end et efternavn. Samtidig med at det indsnævrer de produkter der kan 

sælges under det her varemærke. Det er interessant at Waitrose har to produktserier der begge sælger 

økologiske produkter under helt forskellige Navne. Det er måske til at gøre forskellige segmenter af 

forbrugere tilfredse. 

I forhold til Ries (1998,b)’s retningslinjer om logoer er det kun Sainsbury’s Organic der ikke overholder dem. 

Ved at vælge et mere kvadratisk og kompakt logo kan man også sige at de skiller sig mere ud fra de andre 

og derved kan få mere opmærksomhed bare ved at være anderledes. På den anden side er det lidt 

bemærkelsesværdigt at alle på nær ét logo overholder retningslinjerne om det så er bevidst eller et tilfælde 

er ikke til at vide. Interessant er det i hvert fald at retningslinjerne i det store hele bliver fulgt. 

På et andet område hvor der er lige så meget konsensus er i Carter (1999)’s tre typer af logoer hvor alle 

pånær to logoer falder under den tredje type. Det kan indikere at selvom der er få logoer med et enkelt 

visuelt udtryk, er de fleste tilhængere af at anvende farver og andre visuelle virkemidler til at understøtte 

og illustrere emballagen i forbindelse med Navnet. Når det er skrevet er det forholdsvis enkle visuelle 

virkemidler der er brugt af de logoer der falder under tredje type. Her er tale om et lille neg, en ensfarvet 

gård, et træ og et sejl. Her skiller Sainsbury’s Organic sig ud ved at der ikke er brugt noget ekstra visuelt til 

deres logo, men ved i stedet at bruge to forskellige farver og fremhævet initialerne så de næsten fremstår 

som et nyt logo. Så det er det enkle der trods hoveddelen af logoerne tilhører tredje type der hersker her. 

Til slut er der Riezebos (2003,b)’s fem kriterier for hvad gode logoer skal kunne. I det første kriterium er det 

tre ret forskellige logoer der skiller sig ud ved at være hurtige at identificere. Det helt enkle og store hos 

Jordans, det store, grønne og iøjenfaldende hos Tesco og det mere mørke og underspillede hos Sainsbury’s. 

Det viser at der ikke er én opskrift på hvordan man kan designe et logo så det er hurtigt at genkende hvor 

det både er det enkle og ligetil der virker og også brugen af forskellige farver. I andet kriterium er det Duchy 

Originals’ logo der differentierer sig mest ved dels at bruge sort og guld som er helt andre farver end de 

resterende logoer, men også ved at bruge et sejl i logoet. Der står heller ikke noget tydeligt om at 

produktet er økologisk hvilket også skiller Duchy Originals yderligere ud fra de andre produktserier. Tesco 

Organic skiller sig også ud her ved at der dels er et træ i O’et i ”Organic” der i øvrigt også står i en meget 

større font end ”Tesco”. De grønne nuancer i ”Organic” på en hvid baggrund gør det også nemmere at se 



Findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer? 31 
 

hvad der står. De forskellige nuancer bruger lidt den samme teknik som der er brugt i Duchy Originals også 

hvor det ligner at der er ild bag bogstaverne. Det viser at de to logoer der differentierer sig mest fra de 

andre, og selv er internt forskellige, alligevel har noget tilfælles. I det tredje kriterium er der et spænd 

mellem hvad de enkelte logoer kommunikerer. Tesco skiller sig mest ud her ved at ”Tesco” står i meget lille 

font i forhold til ”Organic” som beskrevet ovenfor, og kommunikerer derved at det er vigtigere at produktet 

er økologisk end at det er fra Tesco. Duchy Originals kommunikerer derimod eksklusivitet mere end økologi 

ved at logoet er i de farver det er. Det er interessant at to logoer kan være så forskellige og kommunikere 

noget forskelligt samtidig med at de grundlæggende skal sælge det samme produkt. De varemærker der 

bruger et efternavn kommunikerer noget nært og sætter det højest. Det er interessant her at de tre typer 

af logoer her alle kommunikerer noget forskelligt der grundlæggende skal sælge det samme produkt. Det 

femte og sidste kriterium om kendskab og nærhed til navnet kan skyldes forskellige ting som før beskrevet 

under Danmark og Tyskland, fx at forældre altid har handlet et bestemt sted eller købt det samme produkt 

eller at man har set reklamer om et bestemt produkt. 

Produktserier og varemærker dominerer markedet her, og brugen af efternavne som varemærker er udtalt. 

Tre af produktserierne indeholder ”Organic”, og er dermed de eneste der direkte viser at de sælger 

økologiske produkter. Stort set alle logoer overholder retningslinjerne for hvordan det skal udformes og de 

fleste bruger mere end bare en font til at understøtte Navnet. Tesco Organic og Duchy Originals er dem der 

skiller sig mest ud i form af logo. Tendenserne er udtalte i form af logo hvor det i selve betydningen af 

Navne er mere differentieret. Med økologi in mente er det kun de produktserier der faktisk indeholder 

ordet ”Organic” der viser at de sælger økologiske produkter hvor de andre Navne ikke udviser noget 

specielt økologisk. 

 

Samlet diskussion og konklusion på Kapitel 1 
Diskussionen følger samme struktur som det foregående og ender med en konklusion for dette kapitel. 

Den grundlæggende inddeling af varemærker, subbrands osv. viser at de danske produkter dækker alle fire 

inddelinger hvor de tyske dækker tre af dem og de engelske kun to. Fælles for alle er dog at 

produktserierne er dem der fylder mest. Det er interessant at der med forskel i hvad de enkelte lande 

dækker alligevel er en overvægt her hvilket er noget der følger trenden ifølge Lincoln & Thomassen (2009) 

der bl.a. skriver at England er det mest sofistikerede marked for produktserier dels pga. de store kæder og 

dels fordi de er gode til at imødekomme forbrugernes ønsker. For eksempel har Tesco flere typer af 

produktserier for at møde de forskellige forbrugertyper der køber ind hos dem som økologi, budget og 
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luksus. England, sammen med Tyskland, er nogle af de lande i Europa der er mest begejstrede for 

produktserier hvor det i England var ca. 40% af indkøbene der var produktserier i 2011, og i Tyskland var 

det 31% (ibid., s. 16). Det indikerer også at de danske supermarkedskæder måske er lidt bagud i forhold til 

England der stort set kun har produktserier og private virksomheder der kun ejer ét mærke hver. På den 

anden side ser det ud som om at Danmark har et mere differentieret marked med plads til flere forskellige 

typer af aktører end de helt store. Der er ikke nødvendigvis et større udvalg, men der er et anderledes 

udvalg i Danmark. Tyskland ligger her midt imellem, men satser også mest på produktserier. En grund hertil 

kan være at der findes flere specialiserede supermarkeder der kun handler med økologiske varer hvor de 

private varemærker så sælger deres produkter. 

Med min til lejligheden opfundne inddeling af Navne, kan man bl.a. se at det er lidt det samme billede som 

ovenfor hvor England og Tyskland følges lidt ad og Danmark der skiller sig lidt ud. Hvor de engelske og tyske 

Navne følges ad i forhold til de mange produktserier der alle er simple med et supermarkedsnavn og 

”Organic”/”Bio” med en enkelt afviger hvert sted. Her skiller de danske Navne sig for alvor ud ved for det 

første kun at have én produktserie der indeholder navnet på den supermarkedskæde den bliver solgt i, 

Irma, og for det andet at have Geografiske navne og Sammensatte navne hvor der både er nogle der er 

ægte og nogle der er opfundet til lejligheden. For at blive ved produktserierne er det interessant at der 

netop kun er ét dansk produkt der bruger kædens navn i Navnet hvor det er nærmest kutyme i de to andre 

lande. En grund er nok som før nævnt at adskillige af de danske produktserier bliver solgt i flere kæder og 

det derfor er praktisk umuligt at implementere kædens navn i produktserienavnet. Noget andet interessant 

ved Irmas økologisk balance er at det også er det eneste tilfælde hvor ”økologisk” er en tydelig del af 

logoet. Ved de resterende danske produktserier skal man kigge andre steder på emballagen for at vide det 

er et økologisk produkt. Det gør at de danske Navne differentierer sig i forhold til de engelske og dels de 

tyske i forhold til at fortælle om at produktet er økologisk. I forhold til de andre Navne som efternavne på 

grundlæggere er det interessant at det er så populært i England og slet ikke i Danmark som så i stedet har 

valgt at opkalde produkter efter hvor de kommer fra.  

Hos Ries (1998,b) er det det samme billede i alle lande: de fleste logoer overholder retningslinjerne, men 

tyskerne har også flere mere kvadratiske logoer. Det er interessant at der er så stor enighed på tværs af 

landene hvilket derved underbygger retningslinjernes relevans. 

Hos Carter (1999) falder alle tre landes logoer hovedsageligt i den tredje type. Tyskerne er mest 

begejstrede med alle logoer i tredje type hvor både danskerne og englænderne har hver seks logoer. 

Selvom det ekstra virkemiddel der er valgt til at understøtte logoet er ret forskelligt fra logo til logo 

rangerende fra en streg under Navnet, en sommerfugl eller et neg. Til et farverigt logo som hos 
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Kornkammeret og Naturkind der begge bruger en større illustration som del af logoet. Trods 

forskellighederne er det klart at det sjældent er nok bare at skrive navnet på emballagen og bruge det som 

logo. Der skal mere til for at understøtte Navnet og derved gøre logoet mere interessant om det så er ved 

at gøre det mere farverigt eller ved at tilføje en streg eller et blad, er op til den enkelte. 

Endelig er der de fem kriterier fra Riezebos (2003,b) der med forskellig fokus hver især handler om hvad der 

er vigtigt for opfattelsen af et logo. I det første kriterium, Identification, er det ret ligetil at sammenligne 

landene. Ved alle tre er der både de logoer der er enkle i udtryk og dem der er mere iøjenfaldende, men 

fælles for dem er at de skiller sig ud fra de andre på en måde der gør at de er nemme at identificere hurtigt. 

Logoerne fra Kornkammeret, Tesco Organic og Real Bio er alle farverige og iøjenfaldende på hver deres 

måde hvor Änglamark, Jordans og Ener Bio er helt enkle og derfor nemme at få øje på. Det giver et samlet 

billede på tværs af landene af hvor varieret det kan gøres at designe et logo der er nemt og hurtigt at 

identificere. 

I det andet kriterium, Differentiation, fortsætter det lidt i samme spor. De danske logoer differentierer sig 

meget i forhold til hinanden med Kornkammeret og Änglamark som dem der står mest ud på hver deres 

måde. Det samme er tilfældet ved de engelske logoer hvor det er Duchy Originals og Tesco der skiller sig 

ud. Af de tyske logoer er det Naturkind der er mest anderledes. Her er det igen det farverige og det enkle 

der findes alle steder og differentierer sig fra mellemgruppen. Logoerne fra Kornkammeret og Naturkind 

har det tilfælles at de begge har en illustration med sammen med navnet. Det skiller dem ud fra de andre 

logoer hvor der ikke er brugt så mange ekstra visuelle virkemidler i logoet. Det er interessant at de faktisk 

er de eneste to logoer der skiller sig så meget ud i forhold til de andre. De logoer der differentierer sig fra 

de andre ved at være enkle er Änglamark og Duchy Originals. Änglamark er enkelt og differentieret i 

forhold til de andre logoer ved at det er en grøn firkant med et hvidt ”a” i. Det giver et helt andet billede 

end ved mange af de andre logoer hvor der er mange bogstaver, her er der kun ét at forholde sig til. Duchy 

Originals er enkelt ved at logoet er i sort og guld og derved adskiller sig gevaldigt fra de andre logoer bare i 

farvevalget. Det er interessant at det er netop de farver der er valgt når vi har set at grøn ellers er den 

foretrukne farve måske det har været med vilje for netop at differentiere sig ekstra i forhold til 

konkurrenterne? Igen i dette kriterium er der logoer der er meget forskellige der samles i og med deres 

forskelligheder på tværs af landene. 

I det tredje kriterium, Communication of Brand Values, er der flere gengangere. De grønne logoer hos 

Tesco, Grøn Balance, Levevis og Änglamark kommunikerer alle noget naturligt. Bare ved farvevalget er 

logoerne sat i kategori som noget der er godt for naturen og derfor må produktet også være det. Og med 

de ekstra små elementer der er hos Tesco og Levevis gør det det ekstra tydeligt at det har noget med natur 
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at gøre. Her kommer det tyske logo for Naturkind også ind. Det viser i illustrationen et landskab og ved at 

Navnet indeholder ”natur”, gør det det mere indlysende at produktet må være godt for naturen eller 

produceret i pagt med naturen. Helt modsat finder vi Duchy Originals igen der ved et helt anderledes 

farvevalg ikke kommunikerer noget natur overhovedet, men mere noget luksuriøst og fint der ikke er for 

alle og enhver. Igen er det interessant at der er plads til et logo der er så forskelligt fra de andre der alle 

oser af noget med natur med alt det grønne i forskellige nuancer. 

I det femte kriterium, Familiarity, er nærhed og kendskab det vigtigste hvor det grundlæggende for alle 

logoer er at det familiære er individuelt for den enkelte forbruger af forskellige grunde. Det kan være et 

hvilket som helst Navn der betyder noget for den enkelte forbruger via markedsføring eller langvarige 

vaner. 

Alt i alt giver de fem kriterier et fint overordnet indblik i hvordan logoerne fra de tre lande har deres 

særkender og ligheder og viser at selvom et logo fx differentierer sig fra de andre fra samme land kan der 

være forskellige måder at gøre det på, og de kan have mere tilfælles med logoer fra andre lande. Det er 

interessant at ingen af logoerne falder under alle kriterier, men at der er gengangere i flere kriterier. 

Kan man på baggrund af dette første kapitel om varemærker og logoer konkludere noget foreløbigt i 

forhold til om der findes en universel emballage til økologiske fødevarer? Der er ikke et entydigt ja, men 

der er flere tendenser der peger i samme retning her. Produktserier der har inkorporeret ”Organic” eller 

”Bio” er udpræget og det er kun Danmark der er bagefter på det punkt. I forhold til logoer er det dog en 

anden snak. Stort set alle overholder retningslinjerne og stort set alle har et eller andet visuelt element 

tilføjet det skrevne. Det er også interessant at der på tværs af landene findes både de meget farverige 

logoer og de helt enkle der skiller sig ud på forskellige måder hvor det dog er få af dem der faktisk antyder 

at de sælger et økologisk produkt. I en eksportsituation er det værd at vide at produktserier er populære i 

England og Tyskland hvilket kan være en udfordring for danske eksportører. Til gengæld er der elementer 

som allerede beskrevet der er sammenfald i i forhold til logoer og hvordan de hver især differentierer sig 

hvilket kan være positivt for en eksportør der gerne vil ramme designet på de emballager der er på 

eksportmarkedet. 
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Kapitel 2: Anprisninger 
Anprisninger på en fødevareemballage kan hjælpe eller vildlede forbrugeren. En definition på hvad en 

anprisning er her taget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og 

sundhedsanprisninger:”ethvert budskab eller enhver fremstilling, der ikke er obligatorisk i henhold til 

fællesskabslovgivningen eller national lovgivning, herunder billeder, grafik eller symboler uanset form, som 

angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber.” (foedevarestyrelsen.dk,b). Der er 

her bl.a. tale om ernæringsanprisninger og mærkningsordninger. Da definitionen omfatter flere områder 

har jeg valgt at dele anprisningerne op i tre dele: mærker, ”økologisk”/”bio”/”organic”, og det resterende. 

Det gør det mere overskueligt at dele dem op i tre afsnit og behandle dem hver for sig da de er ret 

forskellige i det visuelle udtryk selvom de grundlæggende udtrykker det samme. De nonverbale elementer 

hører også til under dette kapitel da de som beskrevet ovenfor ikke er obligatoriske elementer, men fordi 

det er et så omfattende område har det fået sit eget kapitel. 

Anprisninger er en del af emballagens forside og kan have indflydelse på forbrugerens overordnede indtryk 

af produktet, derfor er de vigtige at behandle her for at se om der findes noget universelt på tværs af 

landene. 

For hvert af de tre afsnit præsenterer jeg de dele af empirien der er relevant for netop det afsnit, og 

afslutter med en samlet diskussion og konklusion af det fundne. 

Mærker 
Ifølge (Smith et al., 2009,b, s. 165) kan mærker på en emballage defineres som ”Symbol, tekst eller en 

kombination af begge dele, der indikerer bestemte egenskaber ved et produkt, og som sammenfatter, hvad 

der ellers kunne være en længere verbal beskrivelse.” Det kan yderligere inddeles, men i dette afsnit vil jeg 

kun beskæftige mig med den mærkning der er en ”Ordning, der ved hjælp af et mærke søger at levere 

komprimeret information om egenskaber ved et produkt.”(ibid., s. 166). 

Her fokuserer jeg på de økologiske mærker med den fælles europæiske mærkningsordning EU-bladet der 

blev obligatorisk d. 1. juli 2010 (foedevarestyrelsen.dk,c) som den primære. Det er et fælles mærke for alle 

EU-lande og EU Kommissionen står bag og sætter grænserne for hvad der er økologisk i forhold til 

forskellige grænseværdier og regulationer om jorden og produkterne (Haas, 2010). Mærket er skabt for at 

få en så ensartet mærkning som muligt over hele EU og for at undgå dobbeltmærkning. Mærket skal 

desuden altid følges af en beskrivelse af hvilke ingredienser i produktet der er fra EU og hvilke der ikke er. 

Desuden er det obligatorisk for varer produceret i EU hvor det er frivilligt for varer udefra (ibid.). Dertil er 

der nationale mærker, både officielle og private, der hver især følger EU’s regler som et minimum. 
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En forudsætning for at mærker virker efter hensigten, er naturligvis at forbrugerne ved hvad de står for 

hvilket ikke altid er tilfældet (Clement, 2011; Smith et al., 2009,a). Det er en vigtig pointe, men er ikke en 

problematik jeg vil komme yderligere ind på her da jeg beskæftiger mig med hvor udbredt brugen af 

hovedsageligt økologiske mærker er og ikke om de forstås. Udover at behandle de mærker der viser at 

produktet er økologisk, nævner jeg også kort de andre mærker for at få et overblik over hvor udbredt 

brugen af mærker er generelt og hvilke typer der findes på tværs af landene. 

 

Danmark 
Danmark har flere forskellige mærker udover det for økologi er der også mærker for bl.a. fuldkorn. Ø-

mærket der kan sættes på økologiske fødevarer er nok det mest kendte nationale mærke i Danmark hvilket 

er fra 1989 (Eriksen, 2011) og statskontrolleret af Fødevarestyrelsen. Det er frivilligt at sætte det på 

produkter, men kan komme på alle danske produkter og på udenlandske produkter så længe de opfylder 

reglerne og mærket først sættes på i Danmark (foedevarestyrelsen.dk,d). Reglerne er de samme som ved 

EU-bladet, det er bare frivilligt at bruge Ø-mærket. 

Her er de enkelte mærker der er repræsenteret på de danske økologiske havregrynsemballager: Ø-mærket, 

Nøglehulsmærket, EU-bladet, fuldkornsmærket, debio (norsk), KRAV (svensk), Lantmännen. 

Urtekram og Kornkammeret er topscorere af de danske emballager med hele fem mærker hver hvor 

Änglamark og Levevis er lige efter med fire forskellige mærker. Grøn Balance og 7Morgen har hver tre 

mærker. Endelig er der Solgryn med ét mærke. Irmas økologisk balance og Skærtoft Mølle er helt udenfor 

her uden et mærke på forsiden af emballagen. I alle tilfælde er mærkerne i farver undtaget på Urtekrams 

emballage hvor de er i sort, også Ø-mærket, hvilket også er tilladt. Ydermere er mærkerne på Urtekrams 

emballage placeret helt nederst. Änglamark, Grøn Balance og Solgryn har mærkerne placeret i nederste 

højre hjørne. Levevis har mærkerne midt på emballagen og ude til venstre under en tekst, og 

Kornkammeret har sine fire mærker i samme linje som ”økologiske”, over ”havregryn” og under logoet med 

det femte mærke nederst i venstre hjørne. 7Morgen har sine tre mærker delt lidt ud ved at de to, i 

forskellige størrelser, er placeret i højre side øverst under hinanden ved siden af varebetegnelsen og det 

største, Ø-mærket, er under teksten nederst på emballagen midt på. Generelt er alle mærkerne 

forholdsvist små og placeret lidt ud i hjørnerne eller siderne med 7Morgen som undtagelsen der har et 

væsentligt større Ø-mærke end de andre. 
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 Diskussion og konklusion 

Generelt er der flere mærker på de danske emballager, med to undtagelser der ingen har, og med få der 

har valgt kun at have ét eller to mærker, og på nogle emballager er mærkerne mere fremtrædende end på 

andre. Fælles for de fleste er Ø-mærket som der næsten er konsensus om at bruge på forsiden med to 

undtagelser. EU-bladet er repræsenteret på hele fem af de ni emballagers forsider hvilket er interessant da 

det siden 2010 har været obligatorisk at bruge. Det viser at danskerne måske stoler mere på Ø-mærket end 

på det europæiske mærke så nogle ejere har valgt ikke at sætte det på forsiden. Det er også interessant at 

på de fleste emballager er alle de forskellige mærker sat sammen i grupper eller linjer, og gør derfor ikke 

mere ud af de to økologiske mærker. Samtidig med at mærkerne på nogle af emballagerne er henvist til 

hjørner eller bunden af emballagen hvor det nærmest er som om at mærkerne bare er noget der skal være 

der men ikke noget der bliver gjort det store ud af. På én emballage er det helt modsat og mærkerne har 

fået en mere iøjenfaldende plads, og her er det Ø-mærket på 7Morgen der skiller sig ud. Alt i alt er 

mærkerne populære og bliver brugt flittigt af de fleste ejere, mærkerne er samlet og få steder er der gjort 

ekstra ud af at vise de to økologiske mærker frem. 

 

Tyskland 
Tyskland har flere mærker, men det mest omfattende og også officielle mærke for økologi er Bio-Siegel, 

hvilket Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse står bag og har gjort det siden 2001 

hvor mærket blev sat i verden (oekolandbau.de,a). Det er tæt på EU-bladets regler, og der er over 4000 

virksomheder der bruger mærket nu til deres tæt på 70.000 produkter i august 2014 (oekolandbau.de,b). 

Der findes tre yderligere tyske mærker der også beskæftiger sig med økologi der dog alle har skrappere 

krav end Bio-Siegel. 
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Mærkerne der findes på de tyske emballager er: Bio-Siegel, EU-bladet, to typer ernæringsfigurer – et 

simpelt og en mere uddybende, DLG2, et fuldkornsmærke. 

Fælles for alle emballagerne er dels at mærkerne er i farver og at de har Bio-Siegel på der er placeret 

forskellige steder. Emballagen med flest mærker er Ener Bio med fire der udover Bio-Siegel også tæller EU-

bladet som den eneste, begge placeret sammen på nederste del af emballagen til højre og derudover to 

yderligere mærker der er placeret andre steder. Real Bio har tre mærker der er placeret i nederste del i 

højre side et stykke væk fra de andre mærker. Edeka Bio har to mærker hvor Bio-Siegel er placeret helt 

nederst i venstre hjørne, på linje med det andet mærke. Naturwert og Naturkind har hver to mærker hvor 

Bio-Siegel er placeret på den øverste del af emballagen til højre på kanten af en illustration langt fra det 

andet mærke. Endelig er der Hahne Bio der kun har Bio-Siegel som er placeret nederst i venstre hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion og konklusion 

De tyske emballager har det tilfælles at de alle har Bio-Siegel placeret på forsiden hvor EU-bladet kun bliver 

brugt én gang. Det er interessant her at det er det nationale mærke for økologi der er mest udbredt hvilket 

viser at der er mere kendskab til det nationale økologiske mærke og at der måske er mere tiltro til det end 

til det europæiske siden det ikke er implementeret bedre på forsiden. De to mærker er placeret side om 

side på den emballage der har dem begge, men fælles for den emballage og tre andre er at det økologiske 

mærke ikke er placeret et særligt iøjenfaldende sted ej heller i en størrelse der gør det nemt at se. Kun på 

Naturkind og Naturwert er mærket placeret særligt ved at være lige under og i slutningen af 

varebetegnelsen. En anden interessant betragtning her er at mærkerne generelt er placeret hver for sig 

rundt på forsiden. Kun på Edeka Bio er de samlet i en linje hvilket gør det lettere at forholde sig til dem og 

det giver også et mindre forvirrende billede. Måske det er fordi der er så få mærker på de andre emballager 

at ejerne her ikke har tænkt på at samle dem ét sted. Alt i alt er der få mærker på de tyske emballager der 

dog alle har det nationale mærke for økologi på forsiden og kun en enkelt der har det europæiske, og få af 

dem bliver præsenteret specielt. 

                                                           
2
 DLG står for Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, http://www.dlg.org/food_test.html?&L=51  set d. 3/10/14 

http://www.dlg.org/food_test.html?&L=51
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England 
Nationale mærker på fødevarer er ikke videre udbredt her, og i forhold til økologi har England ikke noget 

statskontrolleret mærke. England har dog flere forskellige myndigheder der beskæftiger sig med at 

certificere økologiske produkter hvor den største er The Soil Association der blev startet tilbage i 1946 og 

udelukkende kører på godgørenhed (soilassociation.org,a). De har en underafdeling der hedder The Soil 

Association Certification der blev startet i 1973 og som står for selve mærkningen og nu certificerer over 

70% af alt økologisk i Storbritannien (sacert.org,) hvilket gør det til det mest kendte økologiske mærke i 

England (soilassociation.org,b). På et par områder er kravene her dog skrappere end EU's regler især når 

det gælder dyrevelfærd (ibid.). Det er ikke obligatorisk at sætte mærket på og så længe produktet er blevet 

tjekket, er det nok at skrive ”organic” og nævne hvilken myndighed der har kontrolleret produktet. Da Soil 

Association-mærket er det eneste mærke der findes her har jeg valgt at anvende det selvom det i nogle 

henseender er mere striks end EU-lovgivningen på dette område. Desuden certificerer de som nævnt over 

70% af økologiske fødevarer hvilket gør dem mere kendte end de andre myndigheder.  

Mærkerne der findes på forsiden af emballagerne er: Soil Association, GDA, the Prince’s Charities, to cirkler 

sammen med tekst hvor der står ”produced in Ireland” på hver side af cirklerne. Rundt i kanten af cirklen 

står der ”E.F.S”, hvilket står for: E. Flahavn & Sons ltd.. Et andet mærke består af to gyldne cirkler, der her 

er en international guldpris3, samt en sort og hvid cirkel der står ”Taste” i, og med mindre tekst over og 

under: ”Great taste gold 12” der har to stjerner under, og det er som navnet antyder en anden type 

smagspris4. 

To af emballagerne, White’s og Jordans, har mærket fra Soil Association hvilket er det eneste der viser at 

produktet er økologisk udover at det står på med ord. På White’s emballage er mærket placeret i højre side 

nederst, oven på en del af illustrationen af en serviet og et bord. På Jordans er mærket placeret helt nede i 

venstre hjørne. Begge mærker er små og falder lidt i med baggrunden. Generelt her og for de andre 

mærker er at de ikke har en særlig iøjenfaldende plads på emballagen idet de enten er placeret helt nederst 

eller helt øverst. Med undtagelse af Duchy Originals der har placeret det ene mærke på midten i højre side 

ud for varebetegnelsen. 

                                                           
3
 http://www.mornflake.com/news/champion-oats-carry-off-another-gold!.aspx 7/7/14 

4
 http://www.whitesoats.co.uk/news/2013-news-articles/item/138-white-s-oats-worth-its-weight-in-gold  3/10/14 

http://www.mornflake.com/news/champion-oats-carry-off-another-gold!.aspx
http://www.whitesoats.co.uk/news/2013-news-articles/item/138-white-s-oats-worth-its-weight-in-gold
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Diskussion og konklusion 

Generelt er der ikke mange mærker på forsiden af de engelske produkter omend der findes mange 

forskellige, ikke engang det europæiske blad, og kun to af dem har Soil Association-mærket. Det er 

interessant at man i England ikke er så begejstret for brugen af mærker på forsiden men i stedet vælger at 

bruge ord til at fortælle hvad der er i produktet som vi ser i næste afsnit. At kun to ud af otte ejere har valgt 

at bruge et nationalt privat mærke for økologi og ingen EU-bladet, understreger det. Og ydermere 

understreges det ved at mærkerne udover at være små ikke har særligt betydningsfulde pladser på 

emballagerne med de to økologiske mærker der har fået et hjørne hver. Mærket er også meget enkelt med 

sort streg og gennemsigtig baggrund hvilket er endnu en grund til at det ikke er så iøjenfaldende. Ejerne 

udnytter den ret de har til at bruge ordet ”Organic” og at sætte mærket et mindre iøjenfaldende sted. Alt i 

alt er mærker der viser økologi ikke særligt populære i England hvilket understreges af at kun to ud af otte 

emballager har det nationale økologiske mærke på forsiden. 

Samlet diskussion og konklusion for mærker 

Her er der stor forskel i brugen af mærker både de økologiske og de andre. Danske emballager er klart mest 

begejstrede for mærker på forsiden både det nationale og det europæiske mærke for økologi samt 

adskillige andre. De tyske emballager har deres eget Bio-Siegel og kun én har EU-bladet. De engelske 

emballager går ikke så meget op i mærker der viser produktet er økologisk da kun to emballager har det 

nationale mærke på og ingen EU-bladet. 

Det er interessant at der er så stor forskel på brugen af mærker i bare de her tre lande. For at fokusere på 

de økologiske mærker har det været obligatorisk at have EU-bladet på økologiske produkter pakket i EU 
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siden 2010 som nævnt i indledningen. Derfor er det interessant at så få bare i den her undersøgelse har 

valgt at bruge det aktivt på forsiden af emballagen. Det kan der være flere grunde til. Måske er tyskerne og 

englænderne ikke så EU-begejstrede som danskerne og har derfor forvist mærket til bagsiden eller det kan 

være at kendskabet til EU-bladet ikke er så stort og forbrugerne derfor ikke ved hvad de skal bruge det til 

hvilket har bevirket at ejerne ikke bruger det aktivt på forsiden. En tredje grund kan være at mærker 

generelt ikke er så populære i især England inden for områder som økologi at ejerne har valgt ikke at bruge 

mærker men ord i stedet. Uanset hvilken grund det er, er EU-bladet netop sat i verden for at gøre det 

nemmere for forbrugerne at identificere økologiske fødevarer (ec.europa.eu), så det er interessant at 

brugen af det ikke er mere udbredt på forsiderne. Med hensyn til de nationale mærker er danskerne og 

tyskerne dog enige i brugen idet de findes på størstedelen af emballagernes forsider. Det viser måske større 

tiltro til de nationale myndigheder der står for certificeringen af økologiske produkter end til andre. De 

nationale mærker har her en stor kendskabsgrad hvilket måske også skyldes at de har haft væsentligt 

længere tid til at lære forbrugerne hvad de står for. Englænderne er her lidt med men med kun to ud af 

otte emballager der bærer det nationale mærke, og endda ikke særligt tydeligt, er det heller ikke her helt 

slået igennem. Mærket er helt simpelt med sort streg og blank baggrund så det falder nemt i et med 

emballagens design hvilket er meget forskelligt fra de andre økologiske mærker. Det danske Ø-mærke er 

rødt og står derfor meget ud på en emballage der har andre farver hvor det tyske og det europæiske 

mærke begge holder sig til grønne farver. Selvom det er tilfældet bliver de mærker også sjældent 

præsenteret specielt ved at de ofte er placeret i udkanten af emballagen. Det er interessant at der ikke kun 

er forskel i frekvensen mærkerne bliver anvendt der er også forskel i hvordan de ser ud især på farvevalget. 

Samlet set er Danmark og Tyskland nogenlunde enige om brugen af økologiske mærker hvor England ikke 

rigtigt har tradition for det. 

 

”økologisk”/”bio”/”organic”  
Anprisningen ”økologisk”5/”bio”/”organic” har passende fået sit eget afsnit da det er relevant i forhold til 

hovedspørgsmålet at se på hvordan de forskellige lande vælger at oplyse at produktet er økologisk, her 

med ord. For hvor meget gør de enkelte ejere ud af at fortælle at det er et økologisk produkt, er 

”økologisk”/”bio”/”organic” fremhævet på nogen måde med farve eller størrelse i forhold til resten af 

teksten på forsiden, og er der forskel landene imellem? Flere steder fremstår ”økologisk”/”bio”/”organic” 

ikke som en egentlig anprisning men som en del af Navnet eller varebetegnelsen. Dem har jeg valgt at 

                                                           
5
 Ordet forekommer i flere former: økologiske, økologi og øko. Denne betegnelse er for at ensrette dem. 
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indlemme i dette afsnit for at se på helheden i hvordan ordene står og hvor forskelligt farve og font bliver 

brugt selv når det er en del af andre elementer. 

 

Danmark 
På langt de fleste emballager står ”økologisk” som en del af varebetegnelsen og på enkelte andre er 

”økologisk” fremhævet med farve eller står med kapitæler over hele pakken disproportionalt med resten af 

skriften. 

Fem emballager ud af de ni har ”økologisk” udelukkende som del af varebetegnelsen, og der er syv i det 

hele der har det som del af varebetegnelsen. Der er én emballage der har ”økologisk” udelukkende som del 

af produktserienavnet, Irmas økologisk balance, hvor der er tre emballager i det hele der har ”økologisk” 

som del af Navnet. Dertil er der Urtekram hvor ”økologisk” er skrevet øverst i midten på tre sprog. Det hele 

giver lidt overlap der udmønter sig i at der er to emballager der har ”økologisk” nævnt i både Navnet og i 

varebetegnelsen, henholdsvis Grøn Balance og Kornkammeret. Rød er en gennemgående farve for at skrive 

”økologisk” og for størstedelens vedkommende er det skrevet mindre end varebetegnelsen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diskussion og konklusion 

Som oftest er ”økologisk” mest brugt som en del af varebetegnelsen her, og kun enkelte steder optræder 

ordet ”økologisk” helt i centrum og meget iøjenfaldende som hos Levevis der har en rød og større font og 

7Morgen der også har brugt en stor font i sort. Urtekram har kun skrevet det helt øverst i kanten på deres 

emballage og ikke som en del af varebetegnelsen. Skærtoft Mølle bruger hverdagssproget ved at skrive det 

korte ”øko. havregryn”. Generelt er der ikke det helt store fokus på at gøre ekstra opmærksom på at 

produktet er økologisk her ved at det ofte står som del af varebetegnelsen med mindre font eller på anden 

måde er skrevet så det ikke er så iøjenfaldende. Det kan være at ejerne ved at forbrugerne kigger efter Ø-

mærket når de handler økologisk og derfor ikke ser den store relevans i også at skrive ordet stort og 

iøjenfaldende. Til gengæld er den fremherskende farve til at skrive ”økologisk” rød hvilket er en ret 

iøjenfaldende farve på de lyse emballager. 
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Tyskland 
Fælles for fire ud af de seks emballager er at ”Bio” fungerer som en del af produktserienavnet, og af de fire, 

har tre af dem ”Bio” skrevet markant større end supermarkedsnavnet og i en anden font, kun Real Bio har 

en mindre font og kapitæler. Naturkind og Naturwert har begge ikke nævnt noget om at produktet er 

økologisk med ord. Grøn er brugt to gange og hvid og blå hver én gang til at skrive ”Bio”. 

   

 

Diskussion og konklusion 

Eftersom størstedelen af produktserierne indeholder ”Bio”, er det meget åbenlyst at det er et økologisk 

produkt der er tale om hvorfor ejerne ikke har set sig nødsaget til at skrive det flere gange. Ordet er også 

ofte skrevet i en større og anden font der gør det mere iøjenfaldende. De to resterende emballager der ikke 

har skrevet noget om at det er et økologisk produkt, har tillid til og stiller krav til forbrugeren der går efter 

økologiske fødevarer og derfor ved hvilke Navne der står for netop det uden at sælge sig selv åbenlyst på 

det med ord. Generelt er der her ingen tvivl om at det er økologiske produkter der er tale om da 

størstedelen har ”Bio” som en integreret del af Navnet og ofte skrevet med stor font. 

 

England 
De tre produktserier har ”Organic” som del af Navnet med Tesco som det Navn der har ”Organic” stående 

mest fremtrædende grønt. Sainsbury’s har ”Organic” skrevet i hvid ligesom o’et i deres ”SO” hvor 

”Sainsbury’s” og s’et er skrevet i rødt. Waitrose har ”Organic” skrevet i lyseblå og i kapitæler og i en større 

font end Waitrose. Duchy Originals har ”Organic” som del af varebetegnelsen, skrevet i kapitæler og i hvid i 

en væsentlig større font end resten af varebetegnelsen der står med sort font, men trods den store font 

skiller det sig ikke meget ud i forhold til den lysegrå baggrund. De fire resterende emballager har også 

”Organic” som del af varebetegnelsen hvor Jordans og Mornflake har holdt det hele i samme font og 

størrelse hvor White’s og Flahavan’s har en markant større og anderledes font til ”Organic” og Flahavan’s 

har tilmed valgt kapitæler så det står meget fremtrædende på emballagen i forhold til resten. Farverne 

følger her resten af varebetegnelsen i hvid, grøn og blå. 
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Diskussion og konklusion 

Produktserierne og de resterende emballager har forskellige måder at vise i ord at produktet er økologisk. 

Tre af produktserierne ved at indlemme ”Organic” i deres Navn hvor de private og Duchy Originals har valgt 

at have ”Organic” som del af varebetegnelsen. En grund til dette kan være at produktserierne er skabt til 

netop at sælge økologiske produkter hvor de til andre typer af produkter kan opfinde en anden 

produktserie. De private kan ikke gøre det på samme måde ved at de har både økologiske og ikke-

økologiske produkter der skal sælges under det samme Navn. En yderligere fællesnævner for de private 

emballager er at ”Organic” er skrevet i samme farve som resten af varebetegnelsen, i to tilfælde dog i 

væsentlig større font. Hos produktserierne er ”Organic” fremhævet på en måde ved at bruge en anden 

farve end den resterende tekst hvor Waitrose og Duchy bruger kapitæler til ”Organic” og Tesco har skrevet 

”Organic” i en stor og farverig font. 

 

Samlet diskussion og konklusion for ”økologisk”/”bio”/”organic” 

Brugen af ”økologisk”/”bio”/”organic” er ret ens i England og Tyskland hvor det hovedsageligt indgår som 

en del af Navnet og som oftest i produktserierne. De danske produkter har også dette, men langt 

størstedelen har det som en del af varebetegnelsen og i to tilfælde begge dele på samme emballage. Et 

andet område hvor de danske emballager skiller sig ud, er ved emballagen fra Urtekram hvor ”økologisk” 

udover at stå på dansk også står på et par andre sprog. De danske emballager skiller sig også ud ved at 

størrelsen på selve ordet ofte er lille eller på størrelse med varebetegnelsen hvilket er modsat de to andre 

hvor det står meget stort. Det kan være det skal kompensere for anden måde at vise at produkterne er 

økologiske. I forhold til farver er grøn og hvid meget udbredte til at skrive ”økologisk”/”bio”/”organic”, 

blandt alle lande, og det er det der er størst enighed om. 

 

Det resterende 
I dette afsnit falder, som der står, de resterende anprisninger der ikke hører under de andre kategorier. Her 

er tekststykker, ernæringsanprisninger og lidt blandet. I forhold til økologi isoleret set er der også noget at 
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komme efter her, og det er relevant for at se hvordan det økologiske også vises udover i enkelte ord og i 

mærker som vi lige har set. De anprisninger der ikke har noget med økologi at gøre som sådan får dog også 

et par ord med på vejen for at se helheden. 

 

Danmark 
Anprisninger der har med økologi at gøre er ret begrænsede her. Der er ét tekststykke der nævner økologi 

og et andet der nævner miljø som jeg også vælger at tage med her. Det første tekststykke er fra Levevis’ 

emballage hvor teksten står under varebetegnelsen og er som følger: ”Det kan være svært at se forskel på 

almindelige havregryn og levevis havregryn. Men så er det jo rart at vide, at levevis havregryn er lavet på 

økologiske havrekerner”. Den anden tekst er fra Grøn Balance hvor den står under Navnet og er skrevet i 

lyseblå skrift: ”Til dig som passer godt på dig selv og dine nærmeste og ønsker et miljø i balance”. 

Derudover er der to ernæringsanprisninger om fuldkorn og endnu en tekst der er en talemåde og handler 

om hvornår havren skal sås. 

  

 

 
 

 

 

Diskussion og konklusion 

Ved at der kun er ét af tekststykkerne der nævner økologi direkte og et andet tekststykke der nævner det 

indirekte, er det rimeligt begrænset med anprisninger der nævner økologi. Levevis fokuserer på det 

økologiske og at disse havregryn så derfor er specielle i forhold til andre havregryn. De insinuerer nærmest 

at Levevis er de eneste der laver økologiske havregryn ved at skrive ”Det kan være svært at se forskel på 

almindelige havregryn og levevis havregryn.” hvilket også gør dem til noget særligt. De sælger sig selv på at 

være økologiske og forsikrer forbrugeren om at det også er tilfældet selvom det kan være svært at skelne 

de økologiske havregryn fra almindelige. Grøn Balance fokuserer på sundhed og miljø hvilket indirekte godt 

kunne omhandle økologi hvilket de understreger ved at skrive at deres produkt er godt hvis du gerne vil 
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passe ”på dig selv og dine nærmeste” og ved at de videre skriver ”… og ønsker et miljø i balance.” Så det er 

et produkt til den samvittighedsfulde forbruger der gerne vil gøre det bedste for alle inklusive sig selv og 

miljøet. De to anprisninger her der har mest at gøre med økologi, fokuserer henholdsvis på at det er svært 

at se forskel på almindelige og økologiske havregryn hvor de nok tager et af de kritikpunkter op der findes 

og på at man er den gode samfundsborger hvis man køber det her produkt fordi man både er god ved sig 

selv og sin omverden. De andre anprisninger der fokuserer på fuldkorn er små enkle serviceoplysninger og 

talemåden er en anden måde at præsentere havregryn på. 

Samlet set giver disse anprisninger et varieret billede af hvad der menes virker i et salgsøjemed og der kan 

derfor ikke konkluderes noget entydigt her om hvad der er ”typisk dansk”. Med fokus kun på det økologiske 

kan man heller ikke konkludere noget da de to tekster har forskelligt fokus. 

 

Tyskland 
Der er få anprisninger her og færre der har med økologi at gøre. Faktisk er der kun teksten på Ener Bio der 

nævner økologi med ”aus Kontrolliert biologischem anbau” der står øverst på emballagen og i midten efter 

Navnet i grønt. De resterende anprisninger fokuserer på at produktet er med fuldkorn og fint og ellers få 

andre enkelte anprisninger. 

 

 
 

 

  

Diskussion og konklusion 

Alt i alt har de tyske emballager få og enkle anprisninger, og der er kun den ene anprisning fra Ener Bio der 

faktisk inddrager det økologiske ved at skrive at produktet er fra ”kontrolleret økologisk dyrkning”. Det er 

meget sparsomt og indikerer at det ikke er særligt populært at skrive mere end højst nødvendigt når det 

kommer til at markedsføre et økologisk produkt. Det er her mere brugt som en ekstra indikering af at 

produktet er økologisk. Der er ikke meget at sammenligne med her og i forhold til de andre anprisninger 

fokuserer de på hvad hvilken slags havregryn det er. 
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England 
Der er flere forskelligartede anprisninger her, men med økologi in mente er det dog få af dem der nævner 

det. Faktisk bliver økologi kun nævnt to gange ud af de adskillige tekster og kortere anprisninger der findes 

på samlingen af emballager her. Waitrose har en lille beskrivende tekst nedenunder ordene ”hearty & 

tasty”: ”organically grown wholegrain oats, milled for a tasty porridge”. Begge er skrevet med samme 

lyseblå font. Jordans skriver nedenunder varebetegnelsen og rundt i højre hjørne: ”British oats from 

organic farms”. Skrevet i hvid font på den lysegrønne baggrund. Derudover nævner de andre anprisninger 

her hvor godt produktet er, hvordan det smager og hvordan og hvor havren er vokset samt hvem står bag 

produktet. 

  
 

 

 

 

 

 

Diskussion og konklusion 

Englænderne er uden tvivl begejstrede for anprisninger, men i forhold til økologi bliver det kun nævnt to 

gange og begge gange er det i relation til hvordan havren er vokset ved henholdsvis at skrive ”organically 

grown” og ”from organic farms”. Det viser at det vigtigste i disse to tilfælde er at havregrynet er økologisk 

og at det er britisk og så må forbrugeren selv tænke sig til hvad det så kan gøre godt for. De resterende 

anprisninger understreger at det er vigtigt her at fortælle hvor havren kommer fra og hvor mange år det 

har eksisteret samt at fortælle forbrugeren hvor godt produktet smager. 

 

Samlet diskussion og konklusion for det resterende 

De anprisninger der kun fokuserer på økologi er ens mellem Tyskland og England hvor de danske skiller sig 

ud. De danske anprisninger der har med økologi at gøre er tekststykker der fokuserer på at det er svært at 

se forskel på havregryn og på at økologiske produkter er noget man køber for at passe på sig selv og sin 

omverden. Den eneste tyske anprisning er en sætning der understreger at produktet er fra økologisk 

dyrkning. De to engelske anprisninger er i samme retning ved også at nævne at havregrynet er fra økologisk 
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landbrug. Alt i alt giver det få anprisninger fra alle lande om økologi hvor de danske handler om det nære 

og miljøet og de tyske og engelske handler om det helt basale at havregrynet er økologisk. Det er 

interessant at det kun er de danske produkter der fokuserer på at det er godt for forbrugeren at købe 

økologisk og ser det i et lidt større perspektiv. En grund kan være at de danske forbrugere skal overtales til 

at købe økologisk og ved at have en lille tekst på emballagen der forklarer hvorfor det er godt, kan give det 

sidste skub. Forbrugerne fra de to andre lande behøver ikke så meget incitament for at købe økologisk, de 

skal bare have det at vide at produktet er det, og det er fint. Hvis man inddrager de andre anprisninger der 

ikke har med økologi at gøre tegner der sig et mere varieret billede. Englænderne gør meget ud af at 

fortælle hvor havren er fra, hvilken familie der står bag og hvor mange år de har gjort det samt at 

havregrynet er traditionelt og de beskriver hvordan den smager hvilket også kaldes kvalifikationsudsagn 

(Smith et al., 2009,a) i de sidstnævnte tilfælde. Det samme er tilfældet med de tyske anprisninger der er få 

og korte anprisninger der beskriver hvad produktet er såsom ”fuldkorn”. Her kan man se at det giver et helt 

andet billede end hvis man kun ser på de økologiske anprisninger hvorfor jeg også nævner dem her. Det 

giver et større indblik i de kulturelle forskelle på hvad der ellers kan stå på emballagen og hvad der bliver 

lagt vægt på i de tre lande. Samlet er der ikke noget entydigt der kan siges om alle tre landes anprisninger i 

dette afsnit udover at de er sparsomme. 

 

Samlet diskussion og konklusion for Kapitel 2 
Anprisninger er her delt i tre forskellige kategorier og vi har set hvordan landene differentierer sig inden for 

de kategorier og i forhold til hinanden. Her bringer jeg enkelte dele fra de tre konklusioner som de er 

relevante for denne samlede diskussion og konklusion for dette kapitel. 

Der er flere interessante betragtninger her. De danske anprisninger fokuserer meget på mærker og 

”økologisk” er som oftest en del af varebetegnelsen og skrevet småt, og yderligere anprisninger er der ikke 

mange af, men én fokuserer på hvor godt det er at købe økologisk. De tyske anprisninger består også af 

mærker, bare færre, og ”Bio” er en del af produktserienavnet og ofte skrevet stort og der skrives ikke så 

meget mere om det. De engelske anprisninger består af få mærker, ”Organic” som en iøjenfaldende del af 

produktserienavnet eller varebetegnelsen og mange anprisninger der fokuserer på hvor godt produktet 

smager og hvor det er fra. 

Det er her tydeligt at der er generelle forskelle i brugen af de forskellige anprisninger med nogle typer der 

er mere populære nogle steder end andre. På de danske emballager er der typisk en varebetegnelse og et 

mærke der fortæller at produktet er økologisk hvor det i Tyskland også er et mærke der fortæller at 
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produktet er økologisk samtidig med at produktserierne også har inkorporeret ”Bio” i deres Navne og som 

ofte er skrevet stort. På de engelske emballager bliver der også fortalt at produktet er økologisk ved hjælp 

af ord i både produktserienavn og varebetegnelse og ofte i en stor font. Så hvor der på de danske og tyske 

emballager bruges ord og mærker til at fortælle at produktet er økologisk, bruger de engelske kun ord. I det 

perspektiv er det interessant at se på størrelsen af det der i flere tilfælde er skrevet i væsentlig større font 

end resten på de engelske emballager hvilket også er udpræget på de tyske emballager og ikke på de 

danske. Her må der være tale om forskellige kulturer eller traditioner inden for anprisninger siden det er så 

forskelligt. I forhold til andre anprisninger der fortæller at produktet er økologisk er der dog enighed om at 

det ikke er populært idet det findes få steder, og de har forskelligt fokus. 

I forhold til hovedspørgsmålet er der ikke meget entydigt blandt alle lande der indikerer at der skulle findes 

en universel fødevareemballage til økologiske fødevarer. De elementer der er mest enighed om er den 

begrænsede brug af tekstmæssige anprisninger der fortæller om det økologiske produkt og farvebrugen 

der bliver behandlet i næste kapitel. I forhold til eksport er det her interessant at der er flere forskelle end 

ligheder der kan tages i betragtning før en samlet eksport. Her kan det være en fordel at dele op og 

fokusere på markederne hver for sig så mærkerne stadig er i brug på de produkter der skal til Tyskland og 

anprisninger i form af såkaldte kvalifikationsudsagn der fokuserer på smag til de produkter der skal til 

England. 
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Kapitel 3: Nonverbale elementer 
De nonverbale elementer er en del af anprisninger og indeholder derfor alt det der ikke er bogstaver og tal 

og man kan derfor sige at det er alt fyldet der egentlig ikke er vigtigt for forståelsen af hvad der er i 

emballagen, men som kan understøtte den (Smith et al., 2009,b). Dertil kommer at der også kan være 

kulturelle konventioner der gør at de kan aflæses forskelligt (Smith et al., 2009,a). Illustrationer af forskellig 

art som fotografier, tegninger, billeder, og dertil farverne, gør meget for helhedsoplevelsen af det enkelte 

produkt og kan være medvirkende til at det er det ene frem for det andet produkt der ender i kurven (bl.a. 

Bone & France, 2001). 

Der er mange meninger om vigtigheden af illustrationer og farver på en emballage og hvad de gør eller ikke 

gør, de fleste er dog enige i at det har indflydelse på købssituationen hvordan en emballage ser ud (Bone & 

France, 2001). For at fokusere på illustrationerne først kan de både underbygge hvad produktet er, hvad 

Navnet står for eller bevidst eller ubevidst konnotere noget andet. Bone & France (2001) fandt i deres 

forsøg at billeder har en indvirkning på opfattelsen af en emballage selvom der eksplicit stod hvad der var i. 

Smith et al. (2009,a) bruger Peirce og semiotikken til at forklare illustrationer hvor et billede er betegnet 

som et ikon, noget der ligner noget andet og skriver endvidere at ”Altså: Der er en grundlæggende sandhed 

i, at et billede siger mere end tusind ord. Men forstår man ordene, kan disse til gengæld sige noget, billedet 

ikke kan.” (ibid., s. 83-84). Begge mener altså også at billeder er vigtige, men i forhold til konteksten kan de 

være mere eller mindre vigtige. Pieters & Warlop (1999) fandt i deres forsøg at personer under tidspres 

vælger at kigge på billeder mere end på tekst hvorimod hvis der intet tidspres var og der var høj motivation, 

så valgte de at kigge mere på varemærker og mindre på billeder. Det er interessant her at billeder på en 

emballage har stor indflydelse på køb, både i forhold til hvad der er i emballagen og til tidspres. Dermed 

viser det også at de nonverbale elementer er en vigtig del af emballagen hvorfor de er en del af denne 

afhandling. For er der forskel på hvilke illustrationer der bliver brugt i de forskellige lande? Og viser nogle 

illustrationer mere end andre at produktet er økologisk? Udover at jeg beskriver og diskuterer ligheder og 

forskelle i valget af illustrationer, anvender jeg i den afsluttende diskussion til kapitlet Peirce og hans 

tredelte tegn: ikon, index, symbol (Messaris, 1997; Smith et al., 2009,a). Det hjælper til en dybere forståelse 

af de valgte illustrationer. Jeg har valgt først at bruge det tredelte tegn til den samlede diskussion for der er 

de typiske træk i de tre lande blevet identificeret og jeg kan derfor behandle de relevante elementer 

samlet. 

Farvebrug og farvesymbolik er der også mange meninger om fra mange forskellige faggrupper hvor der er 

mange holdninger til inddelingen og brugen af farver (Bjerregard, 2005). Det er dog heller ikke noget alle 

kan blive enige om (Sidles, 2005) hvilket i sidste ende gør farver til en subjektiv opfattelse der gør om det 
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ene menneske bryder sig om en given farve og et andet ikke gør. Der kan også være kulturelle forskelle 

samt forskelle i køn og alder der influerer på opfattelsen af farver (Sidles, 2005; Bjerregaard, 2005). Som 

grundbog i farvesymbolik bruger jeg en manual til grafiske designere, Graphic designer’s print + color 

handbook af Constance Sidles, hvor forfatteren ved hvor vigtige farver er og har praktisk erfaring med 

arbejdet med dem så hun ved at lige meget hvor mange måder man kan inddele farver på vil det altid være 

en subjektiv holdning der gør det sidste udslag. Dog præsenterer hun en lille gruppe farver der er 

forholdsvis universel enighed om hvad står for, og den bruger jeg til sidst i diskussionen for at finde ud af 

hvad de farver der er mest konsensus om at bruge på de forskellige emballager betyder. Når det er skrevet 

er alle beskrivelser af farver i det følgende min subjektive holdning til hvordan de ser ud andre vil måske 

have en anden opfattelse. 

De nonverbale elementer er relevante i forhold til hovedspørgsmålet idet de er en stor del af emballagerne 

og de giver et indblik i hvordan landene hver især viser at produktet er økologisk uden at bruge ord. 

 

Danmark 
De nonverbale elementer falder her i tre store grupper: en gruppe med havregrynet som det ser ud 

naturligt, en gruppe med havrestrå, og endelig en gruppe der har andre måder at vise det er havregryn på. 

Den første gruppe deler sig i to hvor henholdsvis Levevis og Urtekram har afbilledet en bunke havregryn. 

Hvor Urtekrams bunke er på et bord og fotografiet taget lidt fra siden, har Levevis en bunke havregryn der 

er formet som et hjerte og fotoet derfor taget fra oven. Der er ydermere en snoet streg øverst på hjertet 

som kan forestille en hank. Begge billeder er naturalistiske med forskelligt lys på og form. Ydermere har 

Levevis en hvid baggrund hvor Urtekram har en lys lilla. I den anden del af første gruppe er havregrynet 

kommet i skåle. Hos Kornkammeret er havregrynet i en hvid skål uden andet hvor det er set fra siden og 

halvt oppefra med et havrestrå liggende halvt rundt om skålen bagfra og nogle enkelte havrekorn liggende 

foran. Skålen er placeret nederst på siden og lyset kommer ind fra venstre med en cremet hvid baggrund. 

Hos Grøn Balance er havregrynet i en hvid skål tilsat mælk og med et par friske jordbær på toppen. 

Baggrunden er hvid. I anden gruppe er det havren der er i centrum med hele strået med aksene afbilledet 

på forskellig vis. Irmas økologisk balance har en hvid baggrund hvor et par hele naturalistisk afbilledet 

havrestrå der kommer ind fra siden men er i centrum af forsiden og med havregryn liggende i baggrunden. 

Den hvide baggrund er meget skærende og der er meget lys fra højre side så havregrynet er lidt sløret. 

7Morgen har enkelte havrestrå placeret over hele emballagen undtaget midten hvor varebetegnelsen står. 

De er afbilledet i farver men er ikke naturalistiske. Baggrundsfarven er lysegrøn som på hele emballagen. 

Endelig er der Änglamark der har lidt samme fremgangsmåde med havrestrå på det meste af forsiden dog 
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kun på den nederste halvdel. Her er der tre hele havrestrå der kommer op fra bunden og er afbilledet helt i 

hvidt på en lyseblå baggrund. Endelig er der den tredje gruppe hvor der er to emballager der hver især har 

individuelle fremgangsmåder for illustrationer. Skærtoft Mølle har valgt den abstrakte vej med aflange 

halve ovaler i gul og orange der er placeret på en bestemt måde der er gentaget tre gange på det nederste 

af emballagen under varebetegnelsen. Baggrunden er hvid. Til sidst er der Ota Solgryn der har valgt et 

lettere abstrakt ”Ø” der dels er rødt som baggrunden og dels gult med stråler som en sol. 

  
   

 
 

  

 

 

Diskussion og konklusion 

Der er lidt af det hele her, både fotografi og tegnet, naturalistisk og abstrakt, selve produktet som det er i 

pakken og nogle gange på måden det kan bruges, andre steder billeder af hvor havregrynet kommer fra, 

havrestrået. Størstedelen af emballagerne viser havregrynet naturligt som det ser ud enten ”rent” i en 

bunke, i en hvid skål med eller uden mælk, og som havren ser ud før den bliver malet til gryn. Hvid er en 

gennemgående farve som baggrund og for skålene. Fælles for alle illustrationerne er at de er meget enkle 

med den hvide baggrund til den enkle skål med havregryn. Det giver et meget rent og let udtryk med al 

enkeltheden og de hvide farver der kan konnotere at havregryn er en let spise eller at man bliver let og ren 

af det. Det kan egentlig gælde både havregrynet og økologien. Irmas økologisk balance har både havrestrå 

og havregryn på forsiden, men her er det holdt helt simpelt i hvidt og med meget lys fra siden der gør 

havregrynet næsten lidt usynlig. Solgryn er også noget for sig ved at beholde solen de bruger på deres 

almindelige havregryn og har gjort den til en del af et Ø. Det viser at det er vigtigere at produktet er 

økologisk end hvad det rent faktisk er hvilket er noget der kræver tid og markedsføring for at lære 

forbrugerne. Skærtoft Mølle leger med formerne og de lange ovaler kunne godt ligne enkelte havreaks med 

den gule farve eller skåle set fra siden. Det kan være meningen at det skal være lidt abstrakt så forbrugeren 
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selv kan danne sig en mening om hvad det skal forestille hvilket er en måde at skille sig ud på. 

Hovedtrækkene her er naturalistisk gengivelse af enten havrestrå eller havregryn, den hvide og cremede 

farve som baggrund, og den enkle opsætning med få undtagelser. 

 

Tyskland 
Her findes transparente emballager, emballager med billeder af træøser og nogle med marker. De eneste 

to emballager hvor man ikke kan se havregrynet igennem er Hahne Bio og Real Bio. Hahne Bio har en grøn 

skål med havregryn i, set halvt oppefra og placeret midt på emballagen på en baggrund af halvt blå himmel 

med hvide skyer og halvt en tegnet grøn bølgende mark. Nedenunder skålen er der en træøse med havre 

på og et helt havrestrå mellem øsen og skålen som alle er naturalistisk gengivet. Hos Real Bio er 

illustrationen placeret på den øverste del af emballagen med havregrynet placeret i en hvid skål med mælk 

og med naturalistisk gengivne havrestrå placeret halvt indover skålen så de nærmest går i et med grynet. 

Baggrunden er grøn og skålen skæres af en bølget streg hvor der nedenunder er stribet beige og brun med 

varebetegnelsen skrevet på. Nederst er der et lille neg havre i mørkebrunt. Ener Bio placerer sig i midten 

med en hvid lettere transparent emballage, med en mindre oval der er helt transparent og placeret nederst 

i midten på emballagen. Til venstre for ovalen er der tegnet havregryn i en gennemsigtig høj glasskål. Til 

højre under ovalen er der en lille bunke havrekerner og over ovalen i højre side er der nogle naturalistisk 

gengivne havrestrå. Edeka Bios emballage er helt transparent rundt om selve det papir med tekst og 

nonverbale elementer, der er klistret på forsiden. På det er farven hovedsageligt blå hvor det på den 

øverste del er baggrund for Navnet, og på den nederste del, der er hvid, er en træøse med havregryn i 

forgrunden til højre og med lidt bær i baggrunden. Til venstre er der et par havrestrå på baggrund af 

blåmalede brædder. Endelig er der Naturkind og Naturwert der begge har helt ens udseende på 

emballagen bortset fra logoet. Baggrunden rundt i kanten er grøn med en blød femkant der går helt ud til 

højre side. I den er der havregryn i den nederste halvdel der er transparent og delt med en orange bjælke til 

det øverste hvor der er et billede af en gylden kornmark med et stort grønt træ i baggrunden og blå himmel 

over. 
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Diskussion og konklusion 

De tyske emballager er generelt ret forskellige i udtryk og valgte nonverbale elementer, men den grønne 

farve har de tilfælles der er dominerende på dem alle hvor blå og hvid også bliver anvendt. På fire af de 

seks emballager er der en mere eller mindre transparent model hvor der på de tre er lavet et ”hul” på 

emballagen der falder i med de omgivende illustrationer. Edeka Bio som den fjerde, har en emballage der 

er helt transparent og kun forsiden der har et papir klistret på med varebetegnelse og illustrationer. Det er 

en interessant og direkte måde at præsentere produktet på ved at vise det gennem emballagen i stedet for 

kun at afbillede det. De illustrationer de er blevet plads til på de transparente emballager er af havregryn, 

havrestrå og marker. Edeka Bio har som den eneste af dem afbilledet havregryn der er præsenteret i en 

træsøse. Grunden til at præsentere havregryn på denne måde med de transparente emballager kan være 

at tyskerne gerne vil kunne se hvad de køber eller det kan være at det er en måde at vise at de er rene og 

naturlige på der er ikke andet end havregryn i emballagen. På alle seks emballager med undtagelse af 

Naturwert og Naturkind er der desuden både havregryn og havrestrå eller aks afbilledet tydeligt og på to af 

dem, Edeka Bio og Hahne Bio, er der brugt en træøse til at fremvise havregrynet. En træøse er en 

anderledes måde at præsentere havregrynet i stedet for at lægge det i en bunke eller hælde det i en skål. 

Det er måske den måde man tidligere skovlede havregryn fra store sække til forbrugerne og derfor gør det 

indtrykket mere autentisk. De tre skåle der er afbilledet på henholdsvis Hahne Bio, Real Bio og Ener Bio er 

alle forskellige og set fra forskellige vinkler så dem kan der ikke konkluderes noget entydigt på udover 

brugen af skåle. Kun Hahne Bio, Naturwert og Naturkind har en mark afbilledet hvor Hahne Bio’s dog skiller 

sig ud ved at være tegnet hvor den er mere naturalistisk hos de to andre. Det er en måde at vise 

forbrugeren hvor produktet kommer fra og hvordan det ser ud før det bliver til havregryn. De tyske 

emballager er i hovedtræk transparente, grønne og med naturalistisk gengivelse af havregryn og strå. 

 



Findes der et universelt emballagedesign til økologiske fødevarer? 55 
 

England 
Her er der afbilledet naturalistiske havregryn, havregrød, havrestrå og der er transparente detaljer. For at 

starte med produktserierne, har Sainsbury’s Organic et enkelt naturalistisk havrestrå placeret på midten af 

emballagen på en mørk baggrund. Emballagen er i højre side transparent i hele længden så man kan se 

havren før og efter. Waitrose Organic har en stor og en mindre bunke havregryn der er placeret tilfældigt til 

henholdsvis højre og venstre for varebetegnelsen øverst på emballagen. Nederst er der en sort skål med 

havregrød hvor der er en blank ske i. Skålen ses halvt oppefra. Baggrunden er mørkegrøn med grå striber i 

siderne. Lyset kommer ind fra venstre så der er lidt skygge fra skålen. Duchy Originals har en enkel lysegrå 

baggrund med en transparent midte formet som deres trekantede sejl fra logoet, og for neden i højre side 

er henholdsvis to bygaks og fire havrekerner naturalistisk gengivet. Tesco har en brun skål med noget der 

minder om havregrød med smeltet smør i og ved siden af til højre et havrestrå. Under strået ved siden af 

skålen ligger lidt flere havreaks. Det hele er malet med akvarel og baggrunden er lys cremet. For de private 

ser det sådan ud at White’s har en hvid skål med havregrød i, en blank ske liggende på det lyse bord til 

venstre for skålen, og til højre er der hjørnet af noget der kunne ligne en serviet. Det hele er set halvt 

oppefra med lyset kommende bagfra så bordet ser lyst ud og skyggen falder foran skålen. Jordans har 

lysegrøn og cremet som gennemgående farver der på den nederste 3/5 af emballagen er grøn baggrund 

med den cremede der aftegner enkelte forskellige typer af afgrøder, med et enkelt korn i overstørrelse som 

indeholder varebetegnelsen. Dét strå er til venstre og de resterende tre forskellige typer korn er i højre side 

nederst. Ovenpå det grønne i øverste del af emballagen er der tegnet en stor gård med træer på hver side i 

grønt og med hvid baggrund. Flahavan’s har et helt enkelt tegnet gyldent neg der er placeret midt på 

emballagen som baggrund for varebetegnelsen der er skrevet henover i blåt. Endelig er der Mornflake der 

har Union Jack som baggrund på hele emballagen med et hjerte med transparent detalje i nederste højre 

del hvor krydset i flaget går ud. 
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Diskussion og konklusion 

Det mest generelle man kan skrive om de nonverbale elementer på de engelske emballager er at grøn i 

forskellige nuancer og cremet/hvid er de farver der er mest anvendt. Blå og andre mørke farver er dog også 

anvendt flere steder. Her kan man finde både et naturalistisk gengivet havrestrå, et tegnet neg og en tegnet 

skål med havregrød, tre skåle med havregrød og tre emballager med transparente dele hvor Mornflake’s er 

den mest opfindsomme idet delen er formet som et hjerte. Hjertet kan betyde at der er kærlighed til 

produktet at produktet er godt for hjertet eller måske kærlighed til Union Jack som er baggrunden og 

derved England? De meget forskellige illustrationer viser at der er mange måder at præsentere økologiske 

havregryn på og det giver derved et varieret billede af mulighederne. Illustrationerne alene er enkle at se 

på generelt, kun Jordans bevæger sig lidt ud med de forskellige aftegninger af korn. Mornflake skiller sig ud 

på en interessant måde ved at bruge Union Jack som baggrund på hele emballagen der udover at det 

konnoterer hvor produktet kommer fra kan give en patriotisk følelse. Det er meget tydeligt hvor produktet 

kommer fra og hvem man støtter ved at købe netop det her produkt uden at bruge ord. Samlet set er de 

alle meget forskellige med det enkle tilfælles samt brugen af grøn og cremet/hvid. 

 

Samlet diskussion og konklusion for Kapitel 3 
Samlet set går de samme elementer igen, både landene imellem og i de enkelte lande. Det de i store træk 

har tilfælles er at de generelt er enkle, har naturalistisk gengivelse af havregryn, havrestrå eller aks, samt 

havregrød i skåle, og farverne grøn og hvid er gennemgående. Hvad de enkelte lande er ene om at gengive 

er for Danmarks vedkommende de meget hvide og lyse emballager samt de mere abstrakte emballager 
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som fra Skærtoft Mølle og Solgryn. For Tysklands vedkommende bruger de foruden grøn også meget blå på 

deres emballager, både som himmel og som baggrund, samt to af emballagerne her er de eneste der har 

valgt at bruge træøser som en del af illustrationen. Det England er ene om er brugen af mørke farver, 

akvareltegnet skål med havregrød, et tegnet neg og brugen af et flag som baggrund på en hel emballage. 

Hvor Danmark og England har et hjerte tilfælles, på henholdsvis Levevis og Mornflake, samt brugen af 

emballager hvor havregryn ikke er afbilledet, har Danmark og Tyskland en mere udpræget brug af at sætte 

havreaks tæt sammen med havregrynen i skålen samt at de er de eneste to der har valgt at bruge bær som 

pynt til havregrynen på henholdsvis Grøn Balance og Edeka Bio. Tyskland og England har emballager med 

transparente detaljer tilfælles. Alt i alt viser det at det er de små forskelle der er tilstede her og hvor der 

overordnet er ret stor enighed om at produktet skal afbilledes på forsiden dog i forskellige former. Brugen 

af farver diskuterer jeg senere i afsnittet, nu vil jeg først diskutere brugen af illustrationer yderligere ved 

hjælp af Peirce og hans tredelte tegn. 

Peirce og hans tredelte tegn består som nævnt af ikon, indeks og symbol (Smith et al, 2009,a; Messaris, 

1997). Ikonet er noget der ligner noget andet, og er her en gengivelse på et fladt materiale i farver. Indeks 

er noget vi via erfaringer har lært står for noget andet, som fx en skål havregryn. Symbolet er mere 

individuelt og har ikke noget direkte med objektet at gøre, her havregryn, ved at det er noget der kan være 

kulturelt afhængigt eller tillært. Med den baggrund viser en skål havregryn ikke bare en skål havregryn. I de 

fleste tilfælde her er billederne naturalistiske fotografier, både af havregryn, havregrød, havre og marker, 

og derfor er de ikoniske da de ligner noget der findes ude i verden. Når det er skrevet er det kun de 

fotografier af havregryn i bunker der i det her tilfælde kan beskrives som ikoner da de gengiver indholdet af 

emballagen i hvad der ser ud som 1:1. Et billede af en skål med havregryn eller grød betegnes her som 

indeks, da det ”…is actually caused by its object and serves as a physical trace pointing to the object’s 

existence.” (Messaris, 1997, s.viii). Hvad der er i skålene er tilberedt af hvad der er i emballagen og peger 

derfor tilbage til det. Når vi ved at en skål havregryn betyder morgenmad, bliver det her symbolsk idet det 

er en tillært betydning. Det bliver mere symbolsk hvis forbrugeren så indlæser mere end bare morgenmad 

og ser et ”sundt morgenmåltid” eller ”den rigtige start på dagen”. Det er alt sammen noget der skal læres 

og det kan være forskelligt fra land til land hvad man ser når man ser en skål havregrød. Når vi ser mere 

indgående på hvad der er i omgivelserne til skålene, er der både nogle steder helt tomt og andre steder er 

der serviet og havrestrå. I de sidste to tilfælde er billedet mere indbydende og viser en situation hvor de 

tomme baggrunde kan virke kolde. Hvis vi ser på havrestråene der er afbilledet flere steder, falder de ind 

under indeks da de her ikke gengiver produktet direkte men henviser tilbage til produktet ved at give 

forbrugeren indsigt i hvordan havre ser ud før det bliver til gryn. Markerne der er afbilledet, om det er i 
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fotografisk naturalistisk gengivelse eller tegnet, kan også falde under indeks da de indirekte henviser til 

produktet og man som forbruger ved at havregryn stammer fra havre der vokser på en mark. På den anden 

side kan de også være symbolske, idet marker ikke er noget de fleste beskæftiger sig med, og derfor kan en 

forbruger måske indlæse mere i dem end hvad der står på emballagen. Det kan være romantiske 

forestillinger om hvor dejligt der er på landet eller at billedet er fra lige netop der havregrynet i denne 

pakke er fra. Generelt om de elementer der falder under det symbolske er her at det er associationer 

forbrugeren selv gør sig ud fra de billeder der er på emballagen. Om det er det sunde morgenmåltid, 

landidyl, eller noget tredje er ikke så vigtigt. Det vigtige er at forbrugeren får positive associationer til 

produktet, og derved også til økologi, ud fra de illustrationer der er på emballagen. 

Samlet set er der få af illustrationerne der er ikoniske og derved gengiver produktet på en naturalistisk 

måde hvor der er flere der falder under den indeksikalske måde der henviser direkte tilbage til produktet 

på forskellige måder. Det symbolske er også anvendt her, men det er anderledes fra de andre to idet det 

mere handler om tillæring af hvad billederne står for og hvad de kan betyde. En forbruger kan tillægge 

mere betydning i billederne end hvad producenterne havde regnet med. I forhold til om emballagerne viser 

at de er økologiske ved brugen af disse illustrationer, kan jeg på baggrund af det fundne kun konkludere at 

der er sammenfald i brug af illustrationer mellem landene og at de hovedsageligt fokuserer på selve 

produktet. 

Hvid og grøn er gennemgående farver for alle tre lande hvor Tyskland også er glad for blå, England lidt 

mere glad for de mørkere farver, og Danmark for rød. Farver er et vanskeligt område at beskæftige sig med 

som fortalt i indledningen til dette kapitel, men jeg gør et forsøg alligevel ved at bruge den følgende 

beskrivelse af enkelte farver taget fra Sidles (2005, s. 15). 

Hvid chastity, purity, virtue 

Grøn healing, life, prosperity, regeneration, nurturing 

Blå 

 

loyalty, integrity, rejuvenation, trustworthiness, 

sadness 

Rød passion, strength, power, danger 

 

Den hvide farve som bliver brugt mest på alle emballager og er mest udbredt på de danske, står for renhed 

og enkelthed hvilket giver god mening i forbindelse med det økologiske. Det er det enkle og rene uden 

sprøjtemidler og andet snavs så man kan være sikker på det er et godt og sikkert produkt, produceret med 

høje standarder. Den grønne farve som også er meget brugt både i det illustrative men også som skrift, står 
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for liv og helbredelse og næring som også giver mening i forhold til at sælge økologiske havregryn. De er 

fyldt med fuldkorn og giver derved liv og næring til dem der spiser det hvilket understreges yderligere ved 

at de er økologiske og derved er produceret uden brug af sprøjtemidler. Eller ved at der netop ikke bliver 

brugt sprøjtegifte kan det give mere liv i naturen. Labrecque & Milne (2013, s. 167) skriver at farven grøn 

”…has also been adopted as the marketing tool for environmentally concious consumption.” Det giver alt 

sammen god mening at den grønne farve i forskellige nuancer er anvendt så meget som den er her. For at 

drage noget vi har set på i Kapitel 2 ind, så er både EU-bladet og Bio-Siegel også meget grønne mærker der 

nok netop er denne farve for at understøtte det økologiske som de står for. Den blå farve der er lidt mindre 

brugt end de andre, står her for troværdighed og loyalitet hvilket er gode dyder hvis man vil sælge et 

ordentligt produkt der er til at stole på og det kan vise loyalitet både over for forbrugeren og over for 

naturen. Til sidst er der den røde farve der er mest anvendt på de danske emballager, men som også giver 

mening her udover at den er iøjenfaldende og skiller sig fint ud fra både hvid og grøn. Farven står for styrke 

og passion der også er vigtige i forhold til økologi for at stå fast på sine principper og også gerne udsprede 

det gode budskab. Alt i alt understøtter de valgte farver det økologiske budskab på hver deres måde og 

hvor at der er stor enighed om at i hvert fald hvid og grøn er de farver der sælger økologi bedst på tværs af 

landene og hvor den røde farve mest har slået igennem i Danmark. 

Kan man på det grundlag der her er præsenteret i Kapitel 3 tale om en universel emballage til økologiske 

fødevarer? Ikke entydigt, men der er sammenfald på tværs af landene, både i valg af illustrationer og især i 

valg af farver. Der er stor enighed om at selve produktet, havregryn, skal være tilstede på den ene eller den 

anden måde. De enkelte lande har dog også det tilfælles at de har hver deres typiske træk som beskrevet i 

starten af opsamlingen. Alt i alt giver det her et differentieret billede af hvad der kan være af nonverbale 

elementer på forsiden af en emballage til økologiske havregryn med en grundlæggende enighed. 

Lighederne er her værd at tage med i en eksportsituation hvor det kan lette implementeringen af produktet 

hvis emballagen har nogle af de samme elementer som dem på eksportmarkedet. Det er enkelt i forhold til 

farver hvor hvid og grøn er de mest udbredte og i forhold til illustrationerne er det mest optimalt at vise 

produktet på emballagen og måske udvise det ved at lave en transparent detalje. 
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Konklusion 

I store træk er tendenserne på emballagerne til de økologiske havregryn som følger i hvert land: 

De danske emballager har generelt et varieret brug af Navne og hvad de betyder, logoer der har et ekstra 

visuelt element til at understøtte Navnet og logoer som skiller sig ud fra de andre ved at nogle er enkle og 

andre mere farverige. Retningslinjerne for et logo bliver i det store hele overholdt. Der er en stor brug af 

mærker der ikke er præsenteret specielt, heller ikke de to økologiske, og der er få af de andre to typer af 

anprisninger der bl.a. viser, at ”økologisk” ofte er skrevet i samme størrelse som varebetegnelsen eller 

mindre. Illustrationerne er mangeartede men generelt er produktet afbilledet på forsiden i forskellige 

udtryk. Brugen af meget lyse og hvide emballager er udpræget men også grøn og rød anvendes ofte. 

På de tyske emballager er der en stor brug af ”Bio” i Navnet, logoer med noget ekstra visuelt til at 

understøtte Navnet, logoer der både er farverige og nogle mere enkle men begge typer iøjenfaldende på 

hver deres måde. Retningslinjerne for et logo er ikke gennemført på alle men den er til stede. Brugen af det 

nationale mærke for økologi er udbredt, og de andre anprisninger er der få af. Illustrationerne præsenterer 

havregryn på forskellige måder og der er flere steder en transparent detalje på emballagen så man kan se 

produktet igennem. Farverne hvid og grøn er mest udbredte men blå er også anvendt flere steder. 

På de engelske emballager er ”Organic” ofte i brug i Navnet på produktserier der også ofte har navnet på 

supermarkedskæden i Navnet. Brug af efternavne på grundlæggere er udbredt blandt de private 

varemærker. Logoerne har generelt noget understøttende visuelt til det skrevne, og der er specielt to 

logoer der skiller sig meget ud i forhold til de resterende på hver deres måde mens de fleste overholder 

retningslinjerne. Mærker der viser økologi er ikke udbredt til gengæld er ”Organic” ofte skrevet med stor 

font og af de resterende anprisninger er der flere, men kun to om økologi. Illustrationerne er mangeartede 

men der er havregryn eller havre afbilledet på den ene eller den anden måde. Farverne er meget hvide eller 

cremede og grønne. Og til forskel fra de andre er der også her mere mørke farver. 

Det korte overblik over tendenserne i de enkelte lande leder til svaret på hovedspørgsmålet om der findes 

et universelt emballagedesign til økologiske produkter her med havregryn som udgangspunkt. Baseret på 

det ovenstående er de samlende tendenser det ekstra visuelle element i et logo der overholder 

retningslinjerne, det er brugen af både de enkle logoer og de mere farverige, få anprisninger der fortæller 

om det økologiske produkt, illustrationer af produktet på emballagen både i og uden for en skål, og som 

havrestrå. Farverne der er mest udbredte er hvid og grøn. Disse elementer viser at der på trods af de 

forskelligheder vi så i de tre kapitler, både på tværs af landene og internt, er nogle dele af 

emballagedesignet der er universel enighed om. 
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Formålet med at finde svaret på hovedspørgsmålet bunder i den store fremgang økologi har gennemgået 

og på at Danmark skal eksportere flere økologiske varer. Derfor er det relevant at belyse forskelle og 

ligheder som her for derved at finde ud af hvordan de fordeler sig så danske eksportører kan tage det med i 

overvejelserne når emballagen skal designes. De kan tage et mere velovervejet valg i designprocessen når 

de vælger hvad der skal være på emballagens forside uanset om de vælger de samlende tendenser eller de 

mere sjældent forekommende. 

Gyldigheden af konklusionen bygger på de anvendte metoder og teorier som beskæftiger sig med de tre 

områder der er behandlet her og på valget af empiri. Svaret kunne være mere nuanceret hvis der havde 

været et større udvalg af emballager fra de tre lande, og med hensyn til teorier er de alle velegnede og 

relevante til at belyse de områder jeg har beskæftiget mig med her på hver deres måde. Nogle af 

områderne kunne der uden tvivl dykkes mere ned i og bruges mere plads på, men for at få et overblik over 

hvordan emballagerne er designet i forhold til hinanden som har været hovedformålet her, mener jeg det 

relevante er præsenteret. 
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