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"
Sammanfattning!
På grund av bland annat övergödning finns det en ökad mängd kväve i regnet 
som faller på vår jord. Detta ändrar förutsättningarna för växtlighet. Ogräset 
brännässlan växer snabbt av den allt mer näringsrika jorden och får då en fördel 
gentemot andra växter. Genom att ta vara på den starka och outnyttjade råvaran, 
som jag anser att brännässlan är, vill jag agera hållbart både för människan och 
naturen. Jag vill kommunicera växtens goda egenskaper, som exempelvis högt 
näringsvärde via en nässeldryck. Formgivningsarbetet innefattar en grafisk profil 
samt en förpackning till en mousserande nässelnektar med vinkaraktär."
En lokal produkt verkar för ett hållbart samhälle. Skandinaviens traditionella och 
naturliga kök kallas för ”New nordic cuisine”.  Ett ökat intresse för lokal mat, 1

hälsosamma drycker och hållbarhet bereder väg för ogräs på menyn."
Jag marknadsför drycken i en PET-flaska svept med mönstrat papper. 
Förpackningens nässelmönster ska illustrera växtens vilda natur. PET valdes för 
att minska vikten vid transport och papper för att ge flaskan ytterligare en taktil 
dimension, samt en exklusivitet. Fokus har legat på det undersökande arbetet. 
Hur marknadsför man hållbarhet? Fält som jag har arbetat inom är bland annat: 
hälsa, semiotik, förpackningsdesign, materialundersökningar och begreppet ”rural 
urbanism”. Min slutsats är att nässlans många positiva egenskaper är en del i vår 
hållbara utveckling."
"
  ”To understand sustainable design, you must tell an honest story, leverage 
audience triggers for the greater good, understand the economic impacts of 
design choices, and know how all of that fits in a variably sustainable context. 
Whiteout that depth of background, we´re just painting another pretty picture and    
calling it “green””. "2

Wendy Jedlicka"

"
"
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1 INLEDNING"
1. Bakgrund!
Projektet har sin bakgrund i problemen med övergödning. En ökad mängd kväve 
i regnet som faller på jorden ändrar förutsättningarna för växtlighet. Brännässlan 
växer snabbt av den allt mer näringsrika jorden och får då en fördel gentemot 
andra växter som inte trivs i en kväverik jordmån. På min mormors lantbruk har 
jag sett hur nässlan kan ta över små vägar och hagar, vilket gör dem 
svårframkomliga. Jag började fundera på om det finns något man kan använda 
nässlan till? Den växer ju så ihärdigt. Att öka värdet i nässlan som råvara skulle 
kunna ge en uppmuntran till att hålla landskapet öppet. Efter undersökning fann 
jag att brännässlan har många otroliga styrkor och kan ersätta många produkter 
vi använder oss av idag. Entreprenören i mig ville veta mer! Det finns många 
trender och riktningar i dagens samhälle som öppnar upp för nässlans 
användningsområden. Nässlan har en lång historia som kulturväxt, men finns inte 
nämnvärt representerad i handeln idag."

1.2 Frågeställning !
Hur kan jag som designer bidra till en hållbar utveckling genom att marknadsföra 
en nässeldryck?"

1.3 Mål och syfte!
Målet är att marknadsföra en hållbar produkt i form av en nässeldryck. Jag vill få 
ökad kunskap om komplexiteten kring hållbara produkter. Syftet är ta vara på en 
outnyttjad råvara och agera hållbart både för människan och naturen."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
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1.4 Problemområde!
Jag har undersökt drycker och studerat vilka de riktar sig till. Det finns ett 
begränsat utbud av nyttiga och hållbara drycker när man besöker kaféer, 
restauranger och kiosker. Hållbara, i den meningen att de har en hållbar affärsidé 
och inte missbrukar jorden i sin resa från tillverkning till bord. Många marknadsför 
sig dock som ett sådant alternativ genom att beskriva sin produkt som vitaminrik 
och naturlig. Innehållet är generellt fullt av socker, färgämnen och besprutade 
exotiska frukter. Förpackningens form påminner ofta om apotekets gamla 
medicinburkar. De fokuserar på att visuellt kommunicera dess medicinska 
förmåga som till exempel ”care.” Kunden vill till exempel ha något uppiggande, 
men vet om att läsk är onyttigt. Smaksatta vitaminvatten ser då ut som ett bra 
alternativ. En intressant nyhet på marknaden är den jästa tedrycken ”Kombucha” 
full med vitaminer och goda bakterier. "3

"
Förpackningar i kyldisken jämfört med gamla apoteksflaskor."

På systembolaget kommer det mer och mer ekologiska alternativ, men 
hälsosamma och lokalproducerade alternativ saknas även där. Alkohol verkar 
inte kombineras med hållbara och nyttiga värden. "

Alkohol är problematiskt på många sätt. Är det någon mening med att kombinera 
en alkoholprocent med ett hälsosamt innehåll?"
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”Ingen (nästan ingen) vill förstöra jordens klimat, bidra mot mänskliga rättigheter 
och samtidigt själv äta mat som ger cancer. Ändå är det precis det vi gör när vi 
konsumerar idag” är ett citat från kommunikationsbyrån Futerra som fokuserar på 
hållbarhet.  ”Functional food” och ”fitness” är två trender inom 4

livsmedelsbranschen. Functional food eller ”neutriceuticals” gör reklam för hälsa. 
Ofta innehåller produkterna bakteriekultur, vitaminer och mineraler. 
Fitnesstrenden riktar sig till en träningsintresserad målgrupp. Träningsdrycker och 
müslibars erbjuds för att hålla energin uppe.  Intresset för mat och träning är en 5

tydlig samhällstrend, vilket återspeglas i handeln. Idag handlar det inte om 
hälsokost, utan om hälsosam mat i vardagen. Kunden har insett att man kan 
påverka sin hälsa själv.  Mats Hedlund, affärsområdeschef för färskvaror på Arla, 6

berättar hur kunderna identifierar sig med sin mat och är bredda på att betala mer 
för den.  Maten ska vara så naturlig som möjligt, därav ökar naturligt feta 7

produkter som smör och crème fraiche sin försäljning och lightprodukter minskar 
sin. Det är svårt för kunden att välja mellan sina egna behov, produktens värde 
eller sina egna värderingar. Ofta uppfyller inte en produkt allt hen är ute efter. Det 
tar mycket tid att göra ett miljövänligt beslut. ”Människor som vill ha hälsosamma 
produkter vill ofta ha ekologisk mat. De vill veta varifrån maten kommer, den ska 
gärna vara från Sverige och så ska den smaka bra. Helst vill de ha alla sakerna 
på en gång” säger Louise König, hållbarhetschef på Coop."

”Greenwashing”, alltså när ett företag lägger mer pengar på att marknadsföra sig 
själva som ett grönt alternativ, än att arbeta för att förbättra sitt företags gröna 
visioner, kan vara vilseledande.  Det går enkelt att kopiera ett ekologiskt visuellt 8

manér till sin icke ekologiska produkt."

"
"
"
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1.5 Problemområdets avgränsning!
 Projektet går ut på att ta till vara på nässlans egenskaper. Nässlan är en 
motståndskraftig, näringsrik och flerårig växt. Jag vill förmedla nässlans potential, 
förpackad på ett hållbart sätt. I projektet ingår det att undersöka marknaden, 
material och visuella uttryck på förpackningar. Mycket fokus ligger på att förstå 
olika processer på vägen till den hållbara produkten, som till exempel nässlans 
historia, kretslopp och semiotik. Jag närmar mig frågeställningen ifrån ett brett 
perspektiv. En betydande och bred research har hjälpt mig att undersöka min 
frågeställning."

Målgruppen handlar gärna i butiker med ett lokalt och ekologiskt sortiment och 
attraheras av ett handgjort formspråk. Målgruppen definieras av värderingar, inte 
av ålder, och är inte sällan en del av ”rural urbanism”. Rural urbanism eller 
rubanism handlar om att fler människor har en längtan efter småskalighet och 
närhet till naturen. Rural=lantlig och urban=stad.   Bondens marknad, en lokal 9

matmarknad som numera finns på varje torg, är ett exempel på detta. Nya 
småbutiker med specialinriktning öppnar, till exempel surdegsbröd. Den 
medvetna men bekväma trenden är en sorts modern ”gröna-vågen”. Detta utgör 
en social rörelse, man vill bo i staden men leva som en bonde.   Målgruppen 10

luras inte lätt av Greenwashing, utan tycker om att läsa noga på förpackningen. 
Begreppet  ”New nordic cuisine” har fått en ny innebörd.   Begreppet innefattar 11

ett mer naturligt matlagande, med lokala och naturliga råvaror. Sverige och 
speciellt Danmark har många kända restauranger som ligger under begreppet. 
Kockar över hela världen åker till norden för att lära sig att laga naturlig mat. 
Detta kan innefatta att tillaga nyfångad eller nyplockad mat över öppen eld, på ett 
raffinerat  och vackert sätt. Ofta använder man ogräs."

"
"
"
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Nässlor kan användas torkade, frysta eller färska till olika recept. I England 
använde man sig av nässlor för ölbryggning. Det slutade man med i och med 
humlens intåg på 1600-talet.  Drycken Cornish Stingers använder sig av endast 12

nässlor i sin dryck, men kallar den för ”Nettle Beer”. Eftersom de inte använder 
sig av maltkorn är den teknisk sett inte en öl. Namnet har dock en gammal 
tradition och ett kulturellt värde.   "13

Utan malt riktar man sig dock till en allt större publik som vill ha glutenfria 
alternativ. Tekniskt sätt är drycken ett sorts vin som ska kallas för ”nässelnektar”. 
Nässelnektar tillverkas genom att låta nässlor, socker, vatten, jäst och juice av 
citrusfrukter jäsa och bilda en alkoholhaltig kolsyrad dryck. Det är just en sådan 
nässelnektar som jag ska marknadsföra i mitt projekt. Parallellt så har jag 
tillverkat drycken. Under processen fick vi fram en vacker rosa nyans, som kan 
ha ursprung i nässlornas ålder, plister eller i vinsyran."

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

�8

 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2010/oct/27/old-ale-beer-history12

 http://www.foodsmatter.com/allergy_intolerance/alcohol_and_wine/articles/stingers-04-12.html13

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2010/oct/27/old-ale-beer-history
http://www.foodsmatter.com/allergy_intolerance/alcohol_and_wine/articles/stingers-04-12.html


2. TEORI OCH METOD"

2.1 Teoretisk ram!

Råvara!

Brännässlan (Urtica dioica) kan bli allt ifrån 20 till 150 centimeter hög. Namnet 
kommer ifrån det latinska Urere som betyder bränna, Dioica betyder enkönad.  14

Örten är en flerårig tvåbyggare som är täckt med brännhår. De mörkgröna bladen 
är hjärtformade och spetsiga. Brännässlan blommar med små vita blommor 
under sommaren och frukten den ger är en nyttig nöt. Nässlan finns över hela 
världen och växer gärna på kulturpåverkad mark eller i lövskog.  Den är också 15

en pionjärväxt som lätt sprids till dikesrenar.  "16

I allmogeträdgården fanns det ofta ”nättelgårdar” (nässelodlingar) runt om i 
Sverige, där odlades den som en grönsak för husbehov. Näringsinnehållet är 
väldigt högt. Nässlan innehåller nästan alla viktiga vitaminer och mineraler som vi 
behöver.  I nässlan finns det betydande mängder av bland annat protein, 17

kalcium, magnesium, kalium, fosfor och järn. Eftersom det finns särskilt mycket 
kalcium i nässlan lämpar den sig bra till vegetarisk kost.  Persilja och vinbär är de 
enda födoämnena som ligger före nässlan i c-vitamininnehåll.  Om du ständigt 18

plockar toppskott så växer det ut fräscha blad under sommaren."

"
"
"
"

"
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Nässlan var förr en viktig näringskälla. På sommaren sker blomning och på 
hösten kan man samla goda nässelfrön och använda stjälkarnas fiber. De går att 
röta och spinna till tråd. Av stammens fiber gjorde man fisknät. Nässla och nät 
kommer från samma ordstam.  Man kan även tillverka ”nättelduk”, ett tyg som 19

liknar fint linne. Roten ger vid växtfärgning en gulgrön kulör."

Inom mytologin anses nässlan ha magiska krafter och har gett upphov till en del 
skrönor.  Nässlan har inom folkmedicin ansetts kunna bota många 20

sjukdomstillstånd. Piskning med färsk nässla sägs lindra värk i lederna. 
Brännässlan har en lång tradition som medicinväxt. Egenskaperna är bland annat 
laxerande, urindrivande och hostdämpande.  "

"
"

"
"
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Det finns studier som visar att nässlan är effektiv vid reumatism.  Roten sägs 21

vara bra för flintskallighet och används som schampo.  Nässlor innehåller 22

mycket kväve, nitrat och mineraler och kan, efter att ha legat i blöt flera dagar, 
användas som gödningsmedel. Nässlan utsätts sällan, tack vare sin brännande 
egenskap, för skadeangrepp. Däremot är växten hem för fjärilarna påfågelsöga 
och nässelfjäril. Kor och hönor äter gärna torkade nässlor i sitt foder, då växten 
har förlorat sin brännkraft.  "23

Brännässlan odlas industriellt för hälsoindustrin, för att utvinna klorofyll samt till 
färgmedel i exempelvis godis. Att odla nässlan kommersiellt trots att den växer 
vilt ger ekonomiska och praktiska fördelar. Brännässlan behöver bara sås var 
sjätte år och kräver endast lite bearbetning.  Under andra världskriget odlades 24

det mycket nässlor i Tyskland på grund av handelsblockad. Tyget användes till 
olika uniformer.  I Sverige odlade Findus nässlor år 1980, men efterfrågan var 25

för låg. Nässlan är en väldigt bra ”kompanjonväxt”, då den hjälper andra 
närliggande plantor att växa bättre. Om man odlar brännässlor i närheten av örter 
så ökar deras eteriska oljor. "26

"
"
"
"
"
"
"
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Hållbara livsmedel!

Vi köper mer och mer ekologisk mat. Alla svenska livsmedelskedjor märkte år 
2013 ökade försäljningssiffror.   I avdelningen frukt och grönt finns det en större 27

efterfrågan än utbud. När marknaden svänger fort hinner inte jordbruket med.  28

Enligt jordbruksverkets rapport om KRAV, vars märkning finns på tre fjärdedelar 
av all ekomärkning, längtar konsumenterna efter småskalighet.  "29

Naturskyddsföreningens kampanj ”5 viktiga varor att byta till eko” lanserades 
2012 och delas fortfarande på Facebook och andra sociala medier i april 2014. 
Det är deras mest lästa och delade artikel någonsin. "30

Enligt en forskningsrapport från Stockholms universitet finns det en stor oro bland 
konsumenterna för matens säkerhet.  Främsta målen för oro rör tillsatser, 31

produktionsförhållande och hållbarhetsbehandling. Vissa konsumenter vet inte 
heller om ett högre pris på mat automatisk ger högre kvalitet. Tills bevis uppstår, 
så väljer de varor med lågt pris. Studien nämner också att den höga 
individualiteten i vårt samhälle gör att vi alla väljer olika mat till den gemensamma 
måltiden. Konsumenternas värdegrund påverkar deras köp av varor. Just mål 
kopplade till välbefinnande och hälsa eller ekonomi är de starkaste drivkrafterna i 
den studerande konsumentgruppen. Ett annat önskemål är bekvämlighet. 
Människors ökade jakt på hälsa kan ses som en djup och varaktig trend.   Det 32

finns många sätt att se på miljöfrågan. Omsorg om miljön kan bli en moralfråga 
och vi får dåligt samvete när vi till exempel tar bilen ett fåtal kilometer till 
affären. "33

"
"
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Samhället blir allt mer rationellt och målinriktat.  Att köpa ekologiskt och 34

rättvisemärkt kan ses som ett avbrott i denna utveckling, en parallell strömning 
som går emot rationaliseringen av samhället. Detta ligger till grund för de drycker 
som marknadsför sig som ett hållbart alternativ. Trots att information om 
näringsinnehåll är tillgänglig på paketet kan konsumenterna sakna den tid och 
kunskap som krävs för att utvärdera informationen. Det medför en kostnad för 
konsumenterna.   ”Miljönytta måste förpackas med annan nytta för att nå en 35

bredare målgrupp.” "36

Amerikanska microbrewers har inspirerat oss i Sverige med att öppna 
microbryggerier och göra lokal öl. Enligt EU:s regelverk behöver man inte 
deklarera innehållet i drycker som har en högre alkoholhalt än 1,2 %.  Ölens 37

mörka färg kan många gånger komma från sockerkulör.  Smaken av ekfat i vin, 38

kan komma ifrån träspån som sänkts ner i tanken. "39

"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Semiotik!

Semiotik är en del av semantiken. Den omfattar hur vi tolkar tecken eller koder i 
kulturella kontexter. Läsaren av koderna spelar en aktiv roll. Vi läser av koder 
beroende på våra erfarenheter, attityder, känslor och aktuell kontext.  Viktiga 40

begrepp är tecknet, vad det hänvisar till, samt tecknets användare.  "41

Semanti´k (franska sémantique, av grekiska sēmantiko´s 'betecknande', ytterst 
av sē´ma 'tecken', 'signal'), studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.  42

Semioti´k (engelska semiotics, av grekiska sēmeiōtiko´s 'som hör till beteckning', 
av sēmeion [-mεi´-] 'tecken'), det systematiska studiet av tecken och andra 
betydelser, inkl. de icke-språkliga. "43

”Denotation” avser ett teckens uppenbara betydelse.  En hund är en hund men 44

om du ska beskriva hundens humör behöver du använda ”konnotation”.  45

Konnotation beskriver hur du tolkar tecknen. Då kan du beskriva din egen/
samhällets tolkning av hundens minspel och känslor. Om du har tillräckligt med 
denotativa tecken har du ”fångat” det konnotativa.  Reklam fungerar på detta 46

sätt. Företag är noga med att mata deras logotyper, med de konnotationer de vill 
uppnå."

"
"
"
"
"
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Förpackningar!

Förpackningsdesign blev inte stort förrän sent 1950-tal. När handel över disk blev 
mindre vanligt och när det kom reklam på TV insåg man att förpackningen kunde 
vara viktig för försäljningen. Till en början användes bara tillverkarens namn på 
produkten. Från 1990-talet och framåt gör produkten reklam för varumärket.  47

Varumärket är viktigare än produkten. ICA erbjuder till exempel inte bara 
livsmedel idag, utan även försäkringar och resor. Förpackningsdesignen kan 
hjälpa till att försköna upplevelsen och skapa rätt värden. Dess uppgift är att 
skydda, förstärka och underlätta distribution. "48

Med enorma valmöjligheter i affärer lockar förpackningen kunderna med att tala 
till deras ideal. Vilka signaler vill du sända ut med dina produkter? Vi blir mer lika 
varandra och delar inte längre in oss själva främst i kön, ålder, religion eller 
etnicitet utan istället jämför vi och delar livsstil.  Våra gamla förlorade strukturer 49

kompenserar vi med nya gemenskaper som idrottslag, dieter och 
miljömedvetenhet. Varumärken bygger på att sälja en livsstil. Produkterna kan 
vara lika, men marknadsföras olika. Våra liv, hobbys och ideal påverkar vilka 
produkter och förpackningar vi köper.  ”Kommunikation är nyckeln till 
engagemang, kunskap, insikt och lönsamhet. Kommunikation är bryggan mellan 
vad forskarna vet, vad politiker och beslutsfattarna vill och allmänheten 
upplever.”  Reklambranschen har gått ifrån att sälja varor till att sälja värderingar 50

och drömmar. Vi är mer benägna att köpa produkter som lovar en bättre värld. 
Man säljer inte längre med tragedier och katastrofer som hot. Kunden vill både ha 
nytta för sig själv och miljön.  I det långa loppet måste varan vara bra på flera 51

sätt, det räcker inte att den är miljövänlig."

"
"
"
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Plats för försäljning!

Hyllan ”Cider och blanddrycker ” på Systembolaget är passande för min produkt. 
Där finns det cider, winecoolers, blandande och mousserande drycker. Den gröna 
eller genomskinliga flaskan är överrepresenterad. Det finns runt 5 flaskor i PET, 
resten är i glas. ”Ekologiskt” och ”PET” märks ut på hyllan."

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Grand Samarkand,Växjö"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
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2.2 METODER!
Moodboard!
Jag eftersträvade ett lekfullt och inbjudande uttryck till min förpackning. 
Omnipollos ”Potlatch” i grönt papper inspirerade mig mycket. Dels med sin 
förpackning men också sättet som paret arbetar med smaker och uttryck. 
Spendrups satsning ”Brutal Brewers” samt Mikkeller är andra företag som jobbar 
på inspirerande sätt. Jag har i min omvärldsanalys tittat på andra märken som 
har integrerat materialet PET i designen. Man kan använda sig av etiketter på 
olika sätt."

Cradle to Cradle!
”Cradle to Cradle ”eller C2C, är skapat av William McDonough och Michael 
Braungart. Konceptet är att allt vi använder oss av kan ingå i slutna kretslopp. 
Biologiska och tekniska kretslopp ska hållas separat för att materialet kan 
återanvändas. Andra grundpelare inom innovationsportalen Cradle to Cradle är 
solenergi och mångfald. "52

"
"
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EkoTyper!

I boken ”Eco-branding. Lyft ditt varumärke med ekologisk kraft” pratar författarna 
Mats Persson och Sune Hemberg om ”EkoTyper”. Det är sex grundläggande 
arketyper som en marknadsförare bör rikta sig till. Varje EkoTyp tilltalas av olika 
versioner av miljöfrågan. Man kan porträttera Ekotyperna som olika personer, och 
rikta sig till dem. Modellen heter ”NeedScope” och baseras på kluster av resultat 
från undersökningar. "

I reklambranschen riktar man sig mot specifika personer som har värderingar 
som delas av andra inom samma grupp. Budskapet måste stämma överens med 
kundens egen syn på situationen. Det finns olika barriärer till en etisk konsumtion 
till exempel valmöjlighet, vanor, cynism och tillgänglighet.  NeedScope och 53

EkoTyper har definierat sex olika ingångar till miljömedvetenhet. Jag har valt att 
rika mig emot ”pionjären” och ”spontanisten” med min formgivning."

Utmärkande för pionjärens köpbeteende är att hen lockas av spännande 
ingredienser och häftiga förpackningar. Pionjären lockas av att utnyttja något från 
naturen på ett nytt sätt och tycker att nya smaker skapar nya upplevelser. 
Naturen är en källa till energi. Kvalitén på produkten måste vara hög och den får 
gärna vara förstärkt med någon funktion från naturen. Förpackningen ska sticka 
ut med trendiga färger. Det ska dock synas att det är miljövänligt. Historien kring 
produkten är viktig, det får gärna vara något event kopplat till produkten. Ett 
exotiskt ursprung lockar. Produkten kan antingen vara laddad med något från 
naturen, eller rensad från något. Bekvämlighet är också viktigt."

"
"
"

"
"
"

"

�18

 Hållbarhetskommunikationsbyrån Futerra. Köpfesten. S.753



Spontanisten tycker att det är mer trovärdigt med ett vanligt märke som tänker 
ekologiskt än ett renodlat ekomärke. Hen vill ha effekter här och nu. 
Förpackningen ska vara snyggt designad och påminna om miljöfrågan på ett 
otvunget och lekfullt sätt. Det är en viktig miljösignal att förpackningen går att 
återvinna. Produkten får gärna ha konceptuella namn med fräcka budskap. 
Namnet behöver inte vara känt men ska synas i hyllan. Det ska vara roliga 
smaker och färger. Produkten ska spela och leka med naturen. "54

"
"

� "

Figur 12 - Ecobranding S.154"

"
"
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2.3 Praktiskt utförande!

Materialval och återvinning!

Glas och aluminium!
Glasförpackningar tas hand av Svensk Glasåtervinning och sorteras i färgat eller 
ofärgat glas i så kallade ”igloos” vid sopstationerna. När återvunnet glas används 
som råvara krävs 20 % mindre energi än vid nytillverkat.   Den vanligaste 55

glastypen kallas kalk-sodaglas och används främst till maskintillverkat 
förpackningsglas och fönsterglas. Glaset består främst av sand, soda och kalk.  56

Idag ligger Sveriges enda glasbruk för förpackningsglas i Limmared. "57

Allt använt förpackningsglas skickas sedan till Sveriges förädlingscentral.   Det 58

insamlade glaset täcker hela det skandinaviska glasbrukens behov.  Gröna 59

glasförpackningar består till 90 % av återvunnet glas, till skillnad från 50 % i brunt 
glas och 40 % i ofärgat glas.  Det bruna glaset skyddar bäst mot ljus.   Glas kan 60

återvinnas hur många gånger som helst . Fördelen med glas till förpackning är 61

att det är ”inert”, det påverkar inte innehållets smak eller doft.  "62

Den röda backen för 33 centiliters returglas fasas idag ut på grund av 
olönsamhet.   ”Förpackningen har idag visat sig lika viktig som innehållet och 63

därför finns heller inget intresse för returglas hos leverantörerna”, säger 
Systembolagets informationschef Björn Rydberg.  Restauranger och vissa 64

butiker har fortfarande tillgång till den röda backen och skickar mot en avgift 
tillbaka flaskorna till tillverkaren som fyller på dem. "
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Vissa föredrar burkar. Det krävs hälften så många lastbilar till distributionen av 
burkar jämfört med transport av glas .  Burkens insida är belagd med plast för 65

att inte skapa en metallsmak i drycken.  När vi återvinner aluminium sparas 95 66

% av energin, jämfört med vad det går åt att framställa ny. Återvunnet aluminium 
har samma kvalitet som nytillverkad, och kan likt glas återvinnas hur många 
gånger som helst.  "67

Plast!

PET [pe:t], svensk inofficiell förkortning för plast baserad på polyetylentereftalat.  68

rPET är återvunnen plast som är godkänd att använda för livsmedel.  Varje år 69

säljs cirka 600 miljoner PET-flaskor i Sverige och vi återvinner mellan 73-92 %.  70

Dryckesföretaget Oji´s juice har en högre andel frukt än den tillåtna procenten, 
och kan då inte använda sig av PET-systemet utan vänder sig till ”Terra Cycle”, 
vilket är ett återvinningsprogram som återvinner skräp. Vinsten går till 
välgörenhet. Med hjälp av brigader samlar du skräp, till exempel tomma 
kaffekapsyler. En brigad kan bestå av arbetskollegor eller en studentkorridor. När 
det är tillräckligt mycket material som har samlats ihop hämtar Terra Cycle 
materialet och återvinner det.  Det finns en förordning som säger att alla som 71

yrkesmässigt tappar eller importerar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller 
metallburk, måste se till att produkten ingår i ett godkänt retursystem.  72

Returpack har denna uppgift och ägs av Sveriges Bryggerier, 
Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel, samt den svenska 
regeringen.  PET-materialet ses som ett miljövänligt alternativ till glas då det 73

väger mindre samt använder mindre energi vid tillverkning. "
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Pantflaskor av PET har en återvinningsgrad på över 90 %.  Det finns många 74

skeptiker till PET-flaskan, men den är under ständig utveckling. Det är dock inte 
första gången som flytande innehåll säljs i plastförpackning. Plastbehållaren 
”Rigello” tillverkades mellan 1968 och 1983. "

En liten skillnad kan få stor betydelse i de globala företagen, exempelvis Coca 
Cola. Sedan 2010 har deras PET-flaskor fått kortare skruvhals samt skruvkork. 
Denna ändring sparar varje år 560 ton plast.  En minskad mängd kan ha stor 75

påverkan på koldioxidutsläppen. I och med att de röda backarna för 33 cl 
returglas fasas ur för privatpersoner så blir PET ett av de nya alternativen till 
dryckesförpackningar. "76

PET-flaskornas resa:"

1. PET-flaskorna samlas från pantautomaten i ett kärl, kartong eller 
plastsäck"

2. Därefter sker transport till Returpacks fabrik"

3. I fabriken sorteras och balas flaskorna"

4. Balarna körs ut på gården där återvinningsanläggningen tar vid. Där mals 
först flaskorna till ”flakes” som sedan rengörs"

5. Ett annat företag tar vid och tillverkar små plaströr som tar liten plats vid 
transport"

6. Bryggerierna blåser upp plaströren till stora eller små flaskor, etiketterar 
och fyller dem med dryck. "77

"
"
"
"
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Papper!

Kartong använder lite energi vid tillverkning. Till flytande innehåll används dock 
alltid plast inuti pappersförpackningen. Tetra Pak’s förpackningar innehåller både 
papper, plast och aluminium. I Sverige återvinns inte dessa material var för sig 
utan bränns och används som bränsle till tillverkningen.  Själva pappret är gjort 78

av en förnyelsebar källa men problemet då blir själva mixen av material. Det 
återvunna pappret kan innehålla giftiga rester från bland annat färg."

Råd & Rön har i samarbete med den internationella testorganisationen ICR 
analyserat vilken förpackning som är mest hållbar i en livscykelanalys. Papper 
hade en liten påverkan. Deras tester visade att en glasburk är tung att 
transportera och använder mycket energi i tillverkningen, även vid återvinning.   79

Samma sak med aluminium. "

3 RESULTAT"

3.1 Skiss och gestaltningsprocess!

Det var en utmaning att höja värdet på en plastflaska. I mina undersökningar av 
material fann jag en generell motvilja att lita på plast som ett hållbart material. Ett 
sätt att använda plast på kan vara att införa en annan sorts taktilitet och yta till 
produkten. Jag upptäckte att en flaska insvept i papper gav mig positiva och 
exklusiva associationer.  Omnipollos öl ”potlatch” i papper gav mig en aha-
upplevelse, se moodboard. Papper och plast visade sig i min undersökning vara 
hållbara material. Jag har under hela projektets gång testat mina skisser 
tredimensionellt. Den stora ytan på pappret som skulle omsluta flaskan (25,5 x 37 
centimeter) gav mig möjlighet att arbeta med en mönsterbild. För att få fram ett 
organiskt uttryck som jag tyckte saknades på systembolaget experimenterade jag 
med vattenfärg. Jag gillade det slumpartade arbetssättet som akvarell gav. Med 
appen ”Kaleidomatic” till Iphone förvrängde jag mina skisser för att få en rapport. 
I min skissprocess har jag utgått från en tecknad brännässla gjord i Illustrator.  
Samtidigt experimenterade jag med en svartvit förpackning med ett grafiskt 
uttryck. Jag frågade mig själv om en ekologisk produkt kan vara svart?"
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Enligt uppgifter om målgruppen så lockas den av en färgglad förpackning. Jag 
eftersträvade ett ”vilt” och organiskt uttryck för att symbolisera ogräs. I 
skissarbetet upprepade jag mina illustrationer i ett virrvarr av olika storlekar och 
gradskillnader. Nässlan fick olika gröna färger för att konnotera naturligt och 
ekologiskt. Brännässlan har inte en helt självklar form och behöver sin gröna färg 
för att förstås. För att signalera en fräsch och gräsig smak provade jag att låta 
bakgrunden vara grön. Jag ville dock bort från det slumpmässiga valet av grönt 
till ekologiska produkter, och provade bland annat en himmelsblå färg. Den 
symboliserar naturen och fräschhet samt harmoniserar med de gröna kulörerna. 
Den ljusblå färgen är också ett inslag i bilden när man plockar nässlorna, en 
vårdag. Blå är en färg som är ovanlig i dryckessortiment vilket gör att den sticker 
ut. Semantiska värden att använda grönt och blått som leder tankarna till 
naturlighet passar produkten. Det sista steget var att förbättra mönsterbilden så 
att den kom till sin rätt runt flaskan. Jag arbetade med att förhindra att nässlorna 
växte statiskt."
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Typografi!

För att kontrastera mönstrets rörighet använde jag mig av ett enkelt typsnitt på en 
färgad bakgrund. Jag ville att det skulle se påklistrat ut och referera till tejp. 
Hemmabryggerier sätter ofta på sina etiketter själv och dess enkelhet kan vara 
ett formspråk. Min handledare gjorde mig uppmärksam på att dryckens namn 
alltid måste ses först och ”skrika” högst. Hon uppmanade mig till att skissa fram 
ett eget förslag som mer överensstämde med bakgrundens manér. För att 
visualisera nässlans ”stickighet” och ”vildhet” använde jag mig av grovt skapade 
bokstäver, likt klippta ur papper. Ett fiktivt företag döptes till ”Vilda” alternativt 
”Vilda bryggeri” för att återigen koppla till den vilda råvaran. Att välja ett namn till 
produkten var problematiskt.  Namnet ”Nässelnektar” är en korrekt definition av 
drycken men väcker eventuellt fel associationer till en söt och trög nektar. 
”Nässelvin” passar bra till smakupplevelsen. Nässelöl är ett historiskt namn som 
jag använde mig av länge i processen. Men smaken är inte lik öl och kan 
missleda kunden. Namnet Nässel valdes till slut för drycken. ”Nässel - Vildas 
mousserande. En nässelnektar med vinkaraktär”. Det blir namnet på ny produkt 
och behöver då inte jämföras språkligt. Namnet ger medvetet inte mycket 
information då jag vill väcka nyfikenhet. Min valda EkoTyp ”spontanisten” väljer 
gärna ovanliga namn. Språket har anpassats till trenden med ett välformulerat, 
humoristiskt tilltal, som är vanlig från mikrobryggerier. "
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När man öppnar förpackningen och vecklar ut pappret i sin helhet får man hela 
mönsterbilden och ser även det hemliga meddelandet ”nässla dig in…” i liten stil. 
På flaskan har jag också en KRAV-märkning för att visa att jag är oberoende 
kontrollerad. Den finns med i form av märkning, just själva KRAV-märkningen är 
nog inte möjligt att använda då råvaran plockas vilt. I min informativa text berättar 
jag om hur produkten har tillverkats och varför. En hemsida hänvisar till mer 
information. Avsändaren är det fiktiva företaget Vilda. På förpackningen ska 
också en pantsymbol finnas. Bäst före datum står angivet på korken."

"
En näringstabell av innehållet samt kontaktuppgifter till personen som plockade 
nässlorna är en möjlig påbyggnad för att vara ännu mer transparent i 
kommunikationen. Utan sitt pappersfodral är flaskan naken. Man får då se 
dryckens färg i flaskan. Här kan man eventuellt få in ytterligare en etikett men 
som alltid måste beslutet vägas kring energi och material. Det vanligaste är att ha 
en enklare etikett direkt på flaskan. En sådan visar dryckens färg direkt och 
använder mindre material. Jag har utformat en sådan etikett också, som 
förmodligen är lättare att introducera på en marknad. Då får man ta ställning till 
olika lim, eventuellt kan ett celluosabaserat sådant vara lämpligt. Jag utgick alltså 
från pappersförpackningens grafiska element för att skapa ytterligare en 
förpackning, som ett alternativ. En utmaning jag hade var att experimentera med 
taktila egenskaper och PET. För att utmärka produkten vill jag därför ha den 
heltäckande förpackningen, kanske till ett lyxigare tillfälle eller som present. 
Omslaget i papper kan göra så att plastflaskan inbjuds till finrummet. Jag har 
avgränsat mig från att ta fram en transportlåda. Det går dock enkelt att göra en 
enkel brun kartong personlig med en specialbeställd tejp med den egna 
logotypen på, som sedan försluter kartongen."
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Följ nässlans resa på

www.vilda.se/nassla

Bäst före: se kapsyl

Öppnad flaska förtärs 

samma dag.

Serveras kyld



"
"
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Grafisk profil!

Typsnittet ”Plantagenet Cherokee” används till brödtext. Jag ville ha ett klassiskt 
typsnitt men med lite extra spetsighet. Plantagenet Cherokee valdes för sina 
spetsiga klackar. Typsnittet ingår i Adobe Design Suite men finns endast i stilen 
”normal”. Ett citat av Carl von Linné visar brödtext. Logotypen är skapad i 
verktorgrafik och kan skalas i olika grader. Logotypen kan användas i svart, vitt 
och i färg, samt med eller utan bakgrundsplatta. Färgkoderna går i kalla färger 
och fungerar väl tillsammans. Svart, vitt och grått ingår i profilen. En grafisk bild 
på nässlan är ett viktigt element i profilen. Fjärilen symboliserar de djur som har 
nässlan som hem. Fjäril är ett djur som har positiva konnotationer och kan lätta 
upp nässlans ibland dåliga rykte. På flaskan är det även fjärilens roll att visa 
vilken smak drycken har, i mitt fall är den gul för att symbolisera citron."

"

"
"
"
"
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”såsom det allmänt sker i Sverige 
om vårtiden, så länge denna nässla är 
späd och ännu ej fingerslång”

Plantagenet Cherokee



3.2 Projektsammanfattning!

Nässlan skapar lätt en monokultur i det vilda. Genom att ta vara på det som 
växer vilt undviker vi delvis de problem som jordbruk för med sig. För att 
underlätta skörd är det möjligt att odla nässlan industriellt. Den trivs på kväverika 
jordar, vilket vi har gott om på grund av övergödning. Vi behöver växter som 
klarar det nya klimatet. Nässlan behöver inte rensas eller skyddas mot skadedjur. 
Brännässlan behöver bara sås om var sjätte år och kan till och med så sig själv. 
Den förenklar och underlättar processen av råvaran. Brännässlan är basisk och 
hjälper därför jorden och våra kroppar med att bli mindre sura. Den innehåller A-, 
B-, C-, och D-vitaminer samt mineralerna järn, fosfor och kalium. Nässlan kan 
användas till hälsokost, gödningsmedel, maträtt och dryck. "

Det krävs kunskap för att plocka nässlan då det finns andra växter som liknar 
den. Man ska inte plocka nässlor som växer i skugga eller nära gödselstackar, då 
nitratet kan omvandlas till nitrit. Det närmaste man kan ersätta nässlan med i 
användning är spenat. Spenat kräver mycket skötsel och har inte lika högt 
näringsvärde som nässlan. Det öppnar upp för möjligheter att ersätta spenaten 
med till exempel frusna nässlor. Nya användningsområden för nässlan kan skapa 
nya jobb och nya möjligheter. Nässeldryck är ett bättre och lokalt alternativ till 
andra drycker som till exempel vitaminvatten, vin och öl. Smaken av Nässel liknar 
smaken av ”Kombucha”. De har flera likheter gällande smak, ett högt pris, 
målgrupp och tillverkning i Sverige. Jag ska följa dess utveckling. Den stora 
hälsotrenden som nått dryckerssortimentet tyder på ett varaktigt intresse och 
moraliska värderingar. Jag ser det som betydelsefullt att få in delar av detta på 
Systembolaget. Det är också fullt möjligt att göra drycken alkoholfri. 
Nässeldrycken blir etiskt försvarbar, nyttig, god och fyller därmed en funktion på 
marknaden. Lokalproducerade varor är fortfarande ovanliga men har en stor 
marknad i och med rural urbanism. "

Att använda sig att nässlan rimmar väl med en hållbar utveckling. Ett visuellt 
språk som symboliserar nässlans vilda natur passar projektet bra. Min valda 
målgrupp och EkoTyper lockas av formspråket. Produkten sticker ut på grund av 
förpackningens färg och material. Nässlan har inspirerat mig under arbetet med 
förpackningen. "

"
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Det finns inget klart svar på vilken förpackning som är mest hållbar. Det beror på 
industrier i närheten och hur tillverkningen sker. Tillfället bestämmer materialet. 
Jag har märkt att det kan vara svårt att lita på materialtillverkares rapporter då de 
ofta sponsrar forskningen. "

Är behållaren helt uppfylld eller tillkommer det några onödiga 
förpackningsmaterial? För ett livsmedel kan det vara viktigt med ett material som 
skyddar produkten emot till exempel ljus eller smakförändringar. Trots att glas 
och metall kan återvinnas hur många gånger som helst kräver det mycket energi 
både till tillverkning och transport. Jag vill använda mig av en PET-flaska som 
bärare av Nässel. Plasten i PET går i ett kretslopp, vilket är en viktig del i Cradle 
to Cradle. Pappret i återvunnet material går också lätt att återvinna. Det var en 
viktig utgångspunkt att man som kund, lätt ska kunna separera materialen åt. 
Plast och/eller papper underlättar transport och tillverkning. Det blir en förbättrad 
arbetsmiljö för personal som slipper tunga lyft och eventuella glaskross."

I mitt modellarbete har jag utgått från formen av en glasflaska på 37,5 cl. Det är 
inga svårigheter för plastindustrin att göra en likadan i PET. Jag har i nuläget inte 
löst hur flaskan ska kunna pantas när pappret är borttaget. Jag har inte funnit 
papper som är tunnare än 80 gram till min modell, och de kontaktade tryckerierna 
har inte kunnat trycka på så lätt papper. Uttrycket kommer att bli elegantare med 
ett tunnare papper. Screentryck kan vara ett alternativ för trycket. Ett intressant 
alternativ till material kan vara spillbitar från industrin, återvunnet papper med 
textur eller nya material. Det finna nya material som hampa och bambu. Jag har 
experimenterat med papprets vikt och använt mig av blomsterpapper och 
omslagspapper för att få en viss genomskinlighet i modellarbetet. "

Jag har speciellt lärt mig att hållbarhet tar tid. Du måste vara insatt i alla delarna 
av en process. Sammanfattningsvis så kan jag inte uttala mig om materialet i 
nuläget, men jag funderar på att välja ett lokaltillverkat papper. Återvunnet 
material eller spill från industri är intressant. Jag måste jämföra transportkostnad 
med miljövinning."

"
"
"
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Möten med näringslivet!

Jag har under projektets gång stämt möte med personer som på olika sätt kan 
vara viktiga kontakter i att kunna få ut nässeldrycken på marknaden. Under mötet 
har jag pratat om drycken i generella drag, men kallat den för nässelöl. Fokus i 
berättelsen har varit i den outnyttjade nässlan, innovation och att skapa en 
hållbar dryck. Reaktionerna har varit förvånande och positiva. ”Hur smakar det?” 
är en vanlig fråga. Jag ser möjligheter med att samarbeta med affärer och pubar 
som har en alternativ och intresserad publik. "

Det finns en unik möjlighet att knyta nässeldrycken till ett landskap och matcha 
ihop den med en viss lokal maträtt. När drycken är färdig ska jag ta hjälp av 
sommelier för att analysera smaken. "

Fredrika H Erner, webbstrateg på Go Brave, tipsade mig om att inkludera mig 
själv i storyn kring nässeldrycken.En hemsida, blogg, eller instagramkonto hade 
kunnat berätta om min resa till att få ut drycken på marknaden. Fredrika tyckte att 
min målgrupp formades kring värderingar snarare än ålder och kön. "

Chefssommelier Rubén Sanz Ramiro vet inte vad han ska tycka om dryck i 
plastförpackning. Fina viner kommer alltid i glasflaska. Deras alkoholfria alternativ 
som must och läsk kommer i returglas. Restauranger har fortfarande tillgång till 
den röda backen. Han tycker att idén med papper runt flaskan fungerar väldigt 
bra när den ska tala till köparen. Det är då viktigt att flaskan syns. På 
restaurangen ”PM & Vänner” till exempel, är de flesta drycker dolda i kylar och då 
tas eventuella omslag av. På en fine dining restaurang kan alltid servitören 
upplysa om drycken och en informativ och häftig förpackning är inte lika viktig. 
Gustav Hector på den lokala livsmedelsbutiken ”Bondens Butik” vill hylla 
bönderna med lokala varor. Han tycker att Nässelöl är en bra idé och speciellt 
folköl som han kan sälja i butiken. Trenden med låga alkoholhalter växer mer och 
mer. Det passar bra i mitt hållbarhetskoncept. Tillfrågade bartendrar på 
restaurangen ”Gräddhyllan de luxe” i Växjö berättade att öl från min 
inspirationskälla Omnipollo sålde bra. Pappret omkring blir lite bökigt för dem. 
Med de höll med om att det var väldigt snyggt, speciellt för att köpa med hem."

"
"
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4 DISKUSSION "

Jag vill med mitt projekt undersöka olika förpackningsalternativ men också väcka 
en diskussion om varför vi inte utnyttjar lokala råvaror mer. Vad som är ogräs 
eller inte är endast kulturellt betingat. Brännässlan är mer än nässelsoppa! Vilka 
andra drycker är nyttiga och hållbara på så många sätt? Genom att göra en ren 
och ekologisk produkt jag till en hållbar utveckling. Resultatet blir en dryck som är 
hållbar för såväl människan som naturen. I framtiden vore det klokt att försöka att 
frångå de exotiska citrusfrukterna som smakämne. Jag ser möjligheter att 
experimentera med lokala örter som till exempel citronmeliss. En drink under 
namnet ”ogräscocktail” kan leka med säsongens smaker. Det finns många 
alternativ till produkter med brännässlan och andra vilda växter. Namnet ”Älska 
din nässla” ska förmedla mina tankar om att vi borde tycka om nässlan. När vi tar 
vara på de växter som gynnas av övergödning, stabiliseras naturens ekosystem 
och vi får ta del av dess näringsrika innehåll. En stabil trend för hälsa och 
uppgående siffror för att köpa ekologiskt verkar för att en nässeldryck skulle vara 
önskvärd i handeln. Drycken ska vara ett hälsosamt och glutenfritt alternativ till 
vanligt öl och vin. Det finns en styrka i produktens bakgrund och värderingar, 
vilket ger berättelsen ett mervärde. Därför tror jag det är viktigt att behålla 
ursprungstanken om att gå och plocka vilda nässlor i naturen, snarare än att odla 
nässlorna industriellt. Det ger en viktig styrka till berättelsen om drycken via 
storytelling och stärker hållbarheten. Att det inte finns tillgång till råvaran året runt 
är också en viktig lärdom kring hållbarhet, att det finns begränsad tillgång. "

Förpackningen har utgått från hållbara principer. Jag har funnit det svårt att hitta 
trovärdiga källor i min undersökning efter ett hållbart förpackningsmaterial. 
Hållbarhetsfrågan är otroligt komplex och tidskrävande. PET och papper var två 
material som var hållbara på olika sätt och är de material jag har utgått ifrån till 
min förpackning. Tvistat papper runt flaskan ger ett attraktivt uttryck och säljer ett 
mervärde. Jag ville undvika lim i min framställning och lockades av papper, vilket 
är lätt att ta isär och återvinna. Det kan visa sig att den mängden papper jag 
använder runt flaskan kan ta mer resurser och energi än en plastetikett på 
plastflaskan. Mycket av mina experiment med papper har dock varit att öka 
värdet och få tillbaka taktila värden. Pappersidén är ovanlig och kan vara viktig i 
själva varumärkesplattformen. Jag har i mitt projekt utformat två flaskor. Flaskan 
insvept i papper kan addera värde på en picknick eller som en present medan en 
enklare etikett kan fungera bättre i en restaurangs lagringsutrymmen "

�32



och till servering. Den rödfärgade nyansen på drycken kan dock associeras till 
jordgubbar och läsk, då har den stängda förpackningen en fördel i att inte dömas 
bort för snabbt. Det vore intressant att göra en stor kundundersökning och låta 
målgruppen konnotera kring förpackningen. Jag skulle kunnat göra bättre beslut i 
mitt visuella arbete om jag hade haft mer insikt om kundernas köpprocess, vanor 
och värderingar. Den visuella identiteten kan utformas på olika sätt och påverkas 
av värderingar, näringslivet, trender och smak. Tyngdpunkten i projektet ligger 
främst på tillvaratagandet av nässlan som resurs."

Det lättaste sättet att undvika greenwashing på är att vara transparent i sin 
framställning. Märkningar från en tredje part kan vägleda dig, såväl som ett tydligt 
språk och ärliga bilder. Det går att se ett mönster i marknadsföring för ekologiska 
livsmedel exempelvis pastellfärger och handritade typsnitt. En ekologisk 
märkning är ingen garanti för ökad försäljning.  Det krävs mer än en logotyp och 80

den gröna färgen. Hinder från en fortsatt ökad marknad av ekologiska produkter 
är de många olika märkningar som är svårtolkade, en misstro till företagen, 
begränsat utbud och ökade priser. Nässeldrycken framhåller de värderingar som 
målgruppen finner viktiga som lokalt hantverk och moraliska värden. 
Förpackningen i PET med en virad etikett i papper ger en stor yta att framföra 
mitt budskap på, och med valda färger och illustration särskiljer produkten sig. 
Min grafiska profil kan appliceras på flera sätt och kan lätt byggas upp till en 
företagsidentitet."

Min slutsats är att dagens samhälle kräver att vi ska vara upplysta i miljöfrågan, 
vi ska vara villiga att kämpa för den. Vi kan påverka vår egen hälsa och 
livskvalitet via våra val. Vi vill leva längre och vara aktiva. Våra ideal innefattar 
hälsa och välmående men även en jakt efter fynd. Marknaden har misslyckats 
med att på ett lättförståeligt sätt upplysa oss om säkra livsmedel, med alternativet 
kvar att utbilda oss själva. Detta leder till stress och dåligt samvete, då vi enkelt 
kan göra fel val. Vi får det inte bekräftat när vi gör rätt val. Miljöfrågan är starkt 
knuten till moral och klass."

Sammanfattningsvis så är nässlan en bra råvara till en hållbar dryck eftersom 
den är hälsosam för människan och miljön. Den bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling genom att kommunicera lokal handel, nya råvaror, 
näringsämnen, mångfald och en ökad medvetenhet."
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Rapporter!

- Forskningsrapport 2010:3, Jakten på den ”värdefulla” måltiden."
Solveig Wikström, Martin Hedbom och Ludvig Thuresson. Stockholms universitet"
Företagsekonomiska institutionen"
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/jakten_vardefulla_maltiden.pdf"
"
- Kravs marknadsrapport 2011. Jordbruksverket."
http://www.jordbruksverket.se/download/
18.2e937121386c0f243f80001/1341843370052/KRAV_Marknadsrapport_web
%5B1%5D.pdf"
"
- Forskningsrapport 2011:1,"
Märkningar och konsumentbeteende. Handelns utvecklingsråd."
Niklas Rudholm, Sven-Olov Daunfeldt, Tobias Heldt, Linda Thunström, Cajsa 
Weiberth."
http://www.hur.nu/forskning/butiken_som_marknadsplats/avslutade_bsm/
markningar_och_kundbeteenden "

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

�35

http://www.jordbruksverket.se/download/18.2e937121386c0f243f80001/1341843370052/KRAV_Marknadsrapport_web%5B1%5D.pdf


World Wide Web!

19/2/14 "

Sorterade i kronologisk ordning"

"
- http://www.nytimes.com/2011/08/24/dining/new-nordic-cuisine-draws-

disciples.html?pagewanted=all"
- http://www.svenskkombucha.se/index-se.html"
- http://www.dn.se/ekonomi/halsosam-kosttrend-far-branschen-att-tanka-

gront/"
- http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing/#what"
-  http://stud.epsilon.slu.se/4501/1/gustafsson_c_120704.pdf"
-  http://www.va.se/nyheter/grona-vagen-har-flyttat-in-till-stan-84679"
-  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/brännässla, Nationalencyklopedin"
-  http://www.arktisetaromit.fi/se/info/orter/naturorter/nassla/"
-  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/brännässla, Nationalencyklopedin"
-  http://www.arktisetaromit.fi/se/info/orter/naturorter/nassla/ "
- http://www.bcliving.ca/garden/stinging-nettle-companion-plant-and-

medicinal-herb"
- http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2010/oct/27/old-ale-

beer-history"
- http://www.foodsmatter.com/allergy_intolerance/alcohol_and_wine/articles/

stingers-04-12.html"

-  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/starkt-ar-for-ekologisk-
mat_8939400.svd"

- http://www.jordbruksverket.se/download/
18.2e937121386c0f243f80001/1341843370052/
KRAV_Marknadsrapport_web%5B1%5D.pdf"

-  https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen?fref=ts"
-  http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/jakten_vardefulla_maltiden.pdf"
- http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/?contact=8279"
- http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnor-mer-miljomedvetna-an-man/"
-  http://www.glasatervinning.se/index.php/om-glas"
- http://www.limmaredsglasmuseum.se/index.php?page=historia-2"
-  http://www.glasatervinning.se/index.php/foeraedling"
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-  http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/FragorSvar/Sidor/Default.aspx"
-  http://www.glasatervinning.se/index.php/fragor-a-svar#2"
- http://www.svt.se/nyheter/sverige/hej-da-laskbacken"
-  http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,1269668_INR_p_,00.html"
-  http://www.lundstams.se/atervinning/"
-  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/pet/282482"
- http://www.theplanetbottle.net/what-is-rpet.html     "
-  http://www.pantamera.nu/sv/pet-flaskan-fakta"
-  http://www.terracycle.se/sv-SE/brigades/oji-circle-brigaden.html"
-  http://cceansvar.se/category/projects/hallbara-forpackningar/"
-  http://www.pantamera.nu/sv/bryggeri-import%C3%B6r"
-  http://www.pantamera.nu/sv/v%C3%A4lkommen-till-returpack"
-  http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/roda-backen-forsvinner"
-  http://www.chemsoc.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/

ArkivSkola_och_Kemi/07_kemikalendern_juli_hallbar_utveckling.pdf"
-  http://www.pantamera.nu/sv/vad-h%C3%A4nder-med-pet-flaskan-du-pantat"
-  http://www.radron.se/Upload/Pdf%20tidningen/091028_9_forpackningar.pdf"
-  http://www.tetrapak.com/se/miljo/atervinning/polyals"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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http://www.chemsoc.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/ArkivSkola_och_Kemi/07_kemikalendern_juli_hallbar_utveckling.pdf
http://www.pantamera.nu/sv/vad-h%C3%A4nder-med-pet-flaskan-du-pantat
http://www.radron.se/Upload/Pdf%20tidningen/091028_9_forpackningar.pdf


"
6 BILDFÖRTECKNING"
"
I kronologisk ordning. Foton och skisser i författarens ägo."
"

1. Vitamin well - http://www.vitaminwell.se/sv/produkter.aspx"

2. Pauluns Kokosvatten - http://www.pauluns.se/produkter/kokosvatten/"

3. Vitamin water -  http://mylitter.com/kroger/kroger-catalina-deal-vitamin-
water/"

4. Apoteksflaskor - http://garpens.wordpress.com/2011/09/04/
apoteksflaskor/"

5.  Näringsvärde Brännässla - http://www.halsosidorna.se/
Kryddorochorter.htm"

6. Cornish stingers - https://foodiessouthwest.files.wordpress.com/2011/01/
cornishstingers1.jpg"

7. Systembolaget Grand Samarkand Växjö - Foto Malin Hultman"

8. PET samt ekologisk märkning - Foto Malin Hultman"

9. Brutal Brewing - https://sv-se.facebook.com/BrutalBrewing"

10. Akvarell - http://fridasfina.blogspot.se/2010_04_01_archive.html"

11. Brämhult - http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/11/07/bramhults-
storsatsar-pa-gronsaksjuice/"

12. Mikkeller etikett - http://beerpulse.com/2011/07/mikkeller-collaboration-
with-cigar-city-and-happy-lovin-christmas-to-debut-this-fall/"

13. Sailor Vodka - http://www.belowtheclouds.com/2010/09/20/good-ol
%E2%80%99-sailor-vodka/"

14. Hale to Nothing - http://www.spendrups.se/lib/NewsdeskPage.aspx?
id=767&item=467327"

15.  Mikkeller krusbärsöl - http://shop.mikkeller.dk/shop/page/4/"
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16.  Omnipollo - http://www.lesouffleurdebieres.com/boutique/en/saison/56-
omnipollo-potlatch.html"

17. Figur 12 - Ecobranding S.154"

18. Skisskollage  -  Malin Hultman"

19. Skiss nässla - Malin Hultman"

20. Hemmiljö - Foto Malin Hultman"

21. Skisser i illustrator - Malin Hultman"

22. Produktbild på betong  - Foto Malin Hultman"

23. Nässel Grafisk profil - Malin Hultman"

24. Innocent - http://brandonblog.wordpress.com/2008/02/06/811/"

25. Pistolhead - http://www.klimatsmart.se/nyheter/ol-vin/nytt-ekologiskt-ol-
fran-brutal-brewing.html"

26. Ängö - http://kvartersbryggeriet.blogspot.se"

27. sailor Vodka - http://www.thedieline.com/blog/2010/9/21/good-ol-sailor-
vodka.html"

28. Fruktkick - http://www.saltakvarn.se/produkter/fruktkick/"

29. Oji - http://lindakw.com/2013/10/21/oji-drinks-en-nyhet-bland-juicerna/"

30. Persona - http://londonerphotography.blogspot.se"

31. Go Green - http://www.saltpeppar.se/blog/?p=20665"

32. Samtliga skisser Malin Hultman"

"
"
"
"
"
"
"
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7 BILAGOR"
"
State of the art!

"
Persona!
"
Julia är en fiktiv blandning av EkoTyperna spontanisten och pionjären. Enligt en 
undersökning från Trygg-Hansa är kvinnor bättre på att handla ekologiska eller 
lokalproducerade varor.  Jag ska kort beskriva hennes livssituation:"81

Julia Ericsson läser till beteendevetare i Växjö. Man kan kalla henne för ”hipster.” 
Hon tycker om att laga mat och vill ha koll på vad hon stoppar i sig. Hon steker 
bara i äkta smör och älskar surdegsbröd. När våren kommer gör hon 
nässelsoppa. Det är häftigt att kunna äta något man nyss plockat tycker hon. 
Speciellt gott smakar maten utomhus, hon gillar picknick. På sommaren åker hon 
gärna på olika festivaler. Hon tycker om att lyssna Miss Li, hon har så fina texter. 
Julia cyklar överallt och har gjort cykeln personlig med lite färg. När hon handlar 
så letar hon gärna efter märkningar som till exempel KRAV eller ICA´s i love eco.  
Affären ”Astrid och aporna” är en favorit. Hon har sett naturskyddsföreningens 
reklamfilmer och tycker att de verkar ha koll! Hon säger alltid att hon ska bli 
medlem där när hon slutat plugga. Julia har svårt att motstå exotiska nyheter som 
till exempel kokosvatten i en fräsch förpackning. Julia lockas av färg och häftiga 
förpackningar men innehållet är viktigast."
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Semiotisk analys!

Jag ska med verktygen konnotation och myter analysera en reklambild med 
förpackningar fyllt med ekologiskt innehåll. Hur bevisar bilden detta visuellt?"

"
Kommunikator: GoGreen’s ekologiska förpackade grönsaker från Lantmännen"
Meddelande: Bra alternativ "
Konnotativ tolkning: !
Först och främst tar den gröna färgen upp nästan hela bildens yta vilket tyder på 
att de vill kommunicera ”gröna värden” som natur, jordbruk och miljövänlighet. 
Bakgrunden är inte slät utan har främst i vänster hörn, mönster av en ljusare grön 
nyans. Jag tolkar mönstret som spår av en pensel. Go green vill väcka 
konnotationen om att bakgrunden är handmålad och har värden i hantverk. 
Samtidigt så har själva förpackningarna, stående på varandra, ett onaturligt ljus 
bakom sig. Produkten ska särskilja sig från bakgrunden men också som en 
kändis på scen, ha strålkastarljuset på sig.  "

"
"
Rubriken ”Yes we can. Forget the can” syftar till President Barack Obamas 
valkampanj ” Yes we can” som ville väcka positiva tankar om förändring. 
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GoGreen använder sig av liknande slogan när de nu vill adressera att deras 
produkter finns i miljö- och hälsovänlig pappersförpackning, helt fri från Bisfenol A 
som funnits i konservburkar.  Detta kan ses som revolutionerande då vi har en 
mental bild av förkokta livsmedel i just en konservburk. GoGreens reklam har ett 
budskap av ”problemlösning”, vilket blir dess ”Unique Selling Proposition”, den 
säljbara skillnaden. "82

Vidare använder GoGreen ett manér i sin rubrik som kan ses som handskriven. 
Dock kan vi se att det är ett typsnitt med exakt likadana bokstäver. Det kan tolkas 
som personligt och organiskt, vilket går bra ihop med det humoristiska 
budskapet. På förpackningen är man noga med att tydligt visa olika märkningar 
och att produkten är ekologisk. Det är studiofotograferade bilder av innehållet på 
framsidan, en transparens. Själva namnet ”go green” refererar till att man ska bli 
grön, aktivt välja det gröna nyttiga alternativet. På så sätt tillskriver dem sig själva 
en plats i miljörörelsen. Ekologiskt kan vara mytbildande då du som konsument 
inte har någon aning om hur transporten går till från tillverkningslandet eller hur 
mycket av vinsten som går tillbaka till bonden. Fairtrade och KRAV-märkt är till 
exempel en kombination som är ovanlig."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
Resultat!
"
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Slutresultat med gul kork"

�44



"

Picknick i ogräset"

"

"
Etikett till flaska""

"
"
"
"
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Ett nyttigt mousserande 

nässelvin gjort på brännässla

(Urtica dioica). 

Passar till sommarens 

lätta rätter. Eftersmaken 

är lång som ett ösregn!

Ingredienser: Nässlor*,

Vatten, Citron*, 

Socker*,Vinsyra, Jäst

*=Ekologisk vara

Nässelnektar med vinkaraktär 5,0 %

Vi är hållbara på riktigt. Njut av Vildas pärlande 

nässelvin skördat för hand i Småland. 

Brännässlan är en outnyttjad råvara som lätt 

tar över landskap. När vi plockar den mår 

naturen mycket bättre. Dess naturliga

vitaminer och mineraler får dig att känna 

dig helt fantastisk! Älska din nässla.

En smak av citrus och gröna ängar 

Lär dig mer om nässlan

www.vilda.se/nassla

Bäst före: se kapsyl

Öppnad flaska förtärs 

samma dag.

Serveras väl kyld

Vilda Bryggeri

Växjö Sweden

Vilda.se 

+46 762187486



"
"
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Kretsloppet"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nässla dig in...

Ett mousserande nässelvin 

gjort på brännässla

(Urtica dioica). 

Passar till sommarens 

lätta rätter. Eftersmaken 

är lång som ett ösregn!

Ingredienser: Nässlor*,

Vatten, Citron*, 

Socker*,Vinsyra,Jäst

*=Ekologisk vara

Nässelnektar med vinkaraktär 5,0 %

Vilda Bryggeri

Växjö Sweden

Vilda.se +46 762187486

Vi är hållbara på riktigt. Njut av Vildas pärlande 

nässelvin skördat för hand i Småland. 

Brännässlan är en outnyttjad råvara som 

innehar många naturliga vitaminer och 

mineraler som får dig att känna dig helt 

fantastisk. Flaskan i PET är perfekt till 

picknick. Älska din nässla!

En smak av citrus och gröna ängar 

Lär dig mer om nässlan

www.vilda.se/nassla

Bäst före: se kapsyl

Öppnad flaska förtärs 

samma dag.

Serveras väl kyld



"
"

"
Malinhultman.com"

0762 187486
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