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SAMMANFATTNING 
Konsumtionen har under de senaste årtiondena ökat drastiskt. Till viss del kan den ökade 
konsumtionen förklaras i den ökade folkmängden i världen, men än mer är ökningen relaterad 
till att vi människor har förändrat vårt konsumtionsmönster. För att skapa en hållbar 
konsumtion krävs att konsumenterna handlar på ett mer miljömedvetet sätt. Marknadsföring 
är en av flera faktorer som har kommit att skuldsättas för jordens miljöförstöring. Mycket 
visar på att marknadsföringen spelat en central roll vid grundandet av den ohållbara 
konsumtionen och därmed också varit en stor bidragande faktor till miljöproblemen vi har 
idag. Även om marknadsföringen kan anses ha grundat för den ohållbara konsumtionen och 
varit en bidragande faktor till miljöproblemen som vi har idag, argumenterar forskare för att 
marknadsföringen på ett motsvarande sätt kan vara lösningen till miljöproblemen. 
 
I och med att samhället har kommit att bli allt mer miljömedvetet har en ökad press på de 
större företagen uppdagats. Det finns numera ett tryck från allmänheten om att företag skall 
vara miljövänliga och utveckla miljövänligare produkter för att bevara en renare, 
hälsosammare och en rikare miljö för konsumenterna och de nästkommande generationerna. 
Antalet företag som i dagsläget visar sitt engagemang för miljöfrågor upplever vi också har 
ökat. Detta engagemang yttrar sig delvis i företagens marknadsföring vilken benämns som 
”grön marknadsföring” och definieras som ”en organisations insatser att bevara och därmed 
inte skada miljön genom design, prissättning, distribution och marknadsföring”. Ett verktyg 
inom den gröna marknadsföringen som används flitigt är ekologisk märkning. Ett företag som 
tillämpat och utvecklat ekologisk märkning i sitt sortiment är ICA som nyligen lanserade sitt 
ekologiska varumärke ICA I love eco. 
 
Den huvudsakliga frågan som vi ställer oss är huruvida reklambudskapet når konsumenterna. 
Vårt huvudsakliga syfte med studien är att redogöra för konsumenters uppfattningar kring 
ICA:s ekologiska reklamkampanj om ICA I love eco. 
 
De teoretiska huvudområdena som vi tillämpat för denna studie är: grön marknadsföring, 
kommunikationsprocessen, kommunikationskanaler, framgångsrik reklam, attityder och 
utvärdering av reklam.  
 
Studien har genomförts genom en surveyundersökning, detta eftersom vi ämnar göra är en 
form av marknadsundersökning där vi strävar efter att kunna standardisera informationen och 
använda mer än en metod för att samla in den. Vi genomförde även en förstudie i form av en 
intervju till vilken vi valde att tillämpa en kvalitativ metod. Syftet med förstudien handlade 
om tolka och uppfatta vilket budskap och syfte ICA hade med reklamkampanjen. 
 
Resultatet från studien visar att både personliga fördelar och miljömässiga fördelar skulle, 
med framgång, kunna framhävas genom reklamkommunikationen för att påverka fler kunder 
till att få en positiv respons till reklamen och varumärket. Detta skulle även kunna öka 
troligheten att kunder utför den avsiktliga handlingen med reklam och köper varor från ICA I 
love eco sortimentet.  
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt problem som leder vidare till en 
problemdiskussion där vi argumenterar för vårt val av undersökning. Därefter följer vårt 
syfte med undersökningen. Vi avslutar kapitlet med våra avgränsningar för studien samt 
begreppsdefinitioner.  
 

1. INTRODUKTION STUDIENS TEORETISK 
REFERENSRAM 

RESULTAT DISKUSSION 
GENOMFÖRANDE & ANALYS & SLUTSATS 1.1 Inledning 

1.2 Problemdiskussion 
1.3 Syfte 
1.4 Avgränsningar 
1.5 Begreppsdefinitioner 

 
1.1. Inledning 
Konsumtionen har under de senaste årtiondena ökat drastiskt. Till viss del kan den ökade 
konsumtionen förklaras i den ökade folkmängden i världen, men än mer är ökningen relaterad 
till att vi människor har förändrat vårt konsumtionsmönster. I genomsnitt har hushållens 
konsumtion ökat med 15 triljoner USD från år 1960 till 2000. Världsnaturfonden (WWF) 
uppskattar att tre gånger jordens totala resurser skulle behövas för att motsvara den 
konsumtion som en genomsnittlig europé förbrukar, förutsatt att jordens övriga befolkning 
följer ett likadant konsumtionsmönster. (UNEP, 2005)   
 
I mitten av 1980-talet passerades jordens kapacitet att producera resurser och absorbera 
utsläpp och avfall. (UNEP, 2005) Industrialismen, den storskaliga produktionen och 
konsumtionssamhället sätter ett högt tryck på jordens ekosystem (Tjärnemo, 2001). Tydliga 
konsekvenser av konsumtion är att den underminerar miljöns möjligheter att generera 
råmaterial, behålla biologisk mångfald och att erbjuda livskvalitet. (Welford, 1995) Att bryta 
detta mönster av konsumtion vore därför en nödvändighet för att skapa en mer hållbar 
konsumtion. Med hållbar konsumtion avses: 
 
”Användandet av tjänster och liknande produkter som svarar mot grundläggande behov och 
som ger en bättre livskvalitet samtidigt som förbrukningen av naturtillgångar och giftiga 
material, likväl avfallsutsläpp och föroreningar över livscykeln minimeras för att inte försätta 
kommande generationers behov i fara” (UN, 2003, UN CSD international Work Programme, 
1995 i UNEP, 2005, s.8).   
 
För att skapa en hållbar konsumtion krävs att konsumenterna handlar på ett mer 
miljömedvetet sätt. Vidare ansvarar även konsumenterna för användandet och avfallet från 
produkterna men även för den mängd de väljer att konsumera (UNEP, 2005).  
 
Marknadsföring är en av flera faktorer som har kommit att skuldsättas för jordens 
miljöförstöring (Peattie, 1995, s.7). Mycket visar på att marknadsföringen spelat en central 
roll vid grundandet av den ohållbara konsumtionen och därmed också varit en stor bidragande 
faktor till miljöproblemen vi har idag. (Peattie, 1995, s.24) Som ett exempel visar en brittisk 
studie bland annat på att mat, hushållsprodukter och olika transportmedel marknadsförs i stor 
omfattning. Dessa bedöms också vara bland de mest resurskrävande och anses också ha en 
signifikant negativ påverkan på miljön (WWF och Bedzed experience i UNEP, 2005).  
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Studier visar att de negativa effekterna på miljön skulle kunna reduceras om företag i större 
utsträckning skulle börja skapa produktreklam där kunders beteende är påverkbara (UNEP, 
2005), som exempelvis kunders konsumtion av ekologiska varor. Även om marknadsföringen 
kan anses ha grundat för den ohållbara konsumtionen och varit en bidragande faktor till 
miljöproblemen som vi har idag, argumenterar Peattie (1995, s.24) för att marknadsföringen 
på ett motsvarande sätt kan vara lösningen till miljöproblemen. Detta kan ske genom att 
företag låter marknadsföra nya, mer miljövänligt producerade produkter, nya livsstilar, 
värderingar och idéer. (Peattie, 1995, s.24)  
 
I och med att samhället har kommit att bli allt mer miljömedvetet har en ökad press på de 
större företagen uppdagats. Det finns numera ett tryck från allmänheten om att företag skall 
vara miljövänliga och utveckla miljövänligare produkter för att bevara en renare, 
hälsosammare och en rikare miljö för konsumenterna och de nästkommande generationerna. 
(Peattie, 1995, s.7-8) 
 
Antalet företag som i dagsläget visar sitt engagemang för miljöfrågor upplever vi också har 
ökat. Detta engagemang yttrar sig delvis i företagens marknadsföring vilken benämns som 
”grön marknadsföring” och definieras som ”en organisations insatser att bevara och därmed 
inte skada miljön genom design, prissättning, distribution och marknadsföring”. (Pride & 
Ferrell, 1993 refererat i Grove, Fisk, Piekett, & Kangun, 1996) Ett verktyg inom den gröna 
marknadsföringen som används flitigt är ekologisk märkning. Ekologiska märkningar är ett 
hjälpmedel för konsumenter att kunna göra ett miljömedvetet val och även kunna påverka hur 
de vill att produkter skall produceras. (Rex & Baumann, 2006) Populariteten av att tillämpa 
grön marknadsföring har också resulterat i att många nya ekologiska varumärken har gjort 
entré på marknaden, till vilka ICA I love eco kan nämnas som ett exempel. ICA I love eco är 
ICA:s varumärke för deras egna ekologiska sortiment, som antingen bär KRAV- eller EU-
märkningen vilka ofta kännetecknar en ekologisk vara i Sverige. (Konsumentverket, 2007b) 
Under den senaste tiden har vi sett ICA:s marknadsföring av sitt nya ekologiska varumärke i 
olika medier. Att marknadsföra en produkt med miljövänliga attribut, i likhet med ekologiska 
varor, är inte helt lätt. En undersökning från konsumentverket visar att konsumenter har en 
allmän positiv attityd till ekologiska livsmedel men att försäljningen och konsumtionen är låg 
i förhållande till de positiva attityderna. (Konsumentverket, 2006 s. 4, 10-11, 19)  
 
I studier har det också visats att ekologiska produkters innebörd är oklar för många 
konsumenter. Faktorer som skapar förvirring hos konsumenterna är bland annat graden av 
marknadens utveckling, användningen av positiva livsmedelstermer såsom naturlig och 
miljövänlig men även olika produktkategorier som exempelvis ekologisk fisk. (Hughner, R.S, 
et al., 2007, s.96)  
 
Flertalet studier visar på den bristande informationen om ekologiska varor. Studierna visar 
också på att många konsumenter har påverkats på ett negativt sätt på grund av bristande 
kunskap om ekologiska varor, av den otillräckliga marknadsföringen av ekologiska produkter 
och ineffektiva marknadsföringsmetoder.  Det har också visat sig att många konsumenter inte 
uppfattat fördelarna med ekologiska produkter, vilket indikerar på att företagens 
marknadsföringskommunikation varit ineffektiv.(Hughner et al.. ,2007, s. 104) 
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1.2. Problemdiskussion 
Som tidigare belysts kan marknadsföring vara en del av lösningen till miljöproblemen. 
(Peattie, 1995, s.24) I marknadsföringsmixens verktyg för att påverka konsumenter ingår de 
4P: na produkt, pris, plats och påverkan, där påverkan kan vara olika sorts reklam (Kotler et 
al., 2002, s.97-98). Vi anser därför att det är av stor vikt att ICA som kommunicerar ett 
miljövänligare alternativ, ICA I love eco, lyckas ändra dess kunders livsstilar, värderingar och 
attityder till ekologiska produkter. Det allra viktigaste är dock att kommunikationen når fram 
till kunderna. Det är också av stor vikt att ICA på ett informativt sätt gör reklam om sina 
ekologiska produkter i utbildningssyfte för kunderna, då studier tyder på att informationen är 
bristande och förvirrande.(Hughner et al., 2007, s. 104) Under förutsättning att konsumtion av 
ekologiska varor, till exempel ICA I love eco, skulle innebära ett steg i rätt riktning mot 
”lösningen” av dagens miljöproblem, anser vi att det är av stor vikt att marknadsföringen och 
därmed reklamen når kunderna. Detta för att påverka dem till att göra fler miljövänligare val 
men också möjliggöra att kunderna på eget initiativ kan sträva mot en mer hållbar 
konsumtion. Huvudfrågan handlar således om huruvida reklambudskapet om ICA I love eco 
når kunderna? 
 
 
1.3. Syfte 
Baserat på ovanstående problemdiskussion blir syftet i denna studie att undersöka hur väl 
reklamen om ICA I love eco kommunicerats och når kunderna. Syftet ämnar vi uppfylla 
genom att:  
  
Delsyfte 1: Redogöra för ICA:s motiv med reklamkampanjen om ICA I love eco. 
 
Delsyfte 2: Beskriva och analysera ICA:s reklamkampanj om ICA I love eco utifrån 
kommunikationskanalerna; TV, hemsida och kundtidningen buffé. 
 
Delsyfte 3: Undersöka hur ICA:s reklamkampanj om ICA I love eco uppfattas av kunderna. 
 
Delsyfte 4: Redogöra och diskutera kring huruvida reklambudskapet om ICA I love eco, i 
relation till ICA:s motiv med reklamkampanjen, nått kunderna.  
 
  
1.4. Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa studien till det geografiska området Umeå. Undersökningens 
respondenter som involverats i studien har befunnit sig inom Umeåkommun.  
 
Ytterligare en begränsning vi gjort är att endast analysera de tre kommunikationskanalerna; 
TV, hemsida och kundtidning som ICA använder sig av. Vi har därmed inte valt att studera 
butiken, som vi är medvetna om är en viktig kommunikationskanal. Motivet för detta är att 
butiken innefattar en mängd olika reklam i form av affischer, skyltning, reklam på 
förpackningar med mera. Att studera reklamen som finns i butiker skulle därmed fylla en hel 
separat studie. Butikernas reklam i form av affischering och skyltning skiljer sig också åt, 
varför vi blivit begränsade till att endast studera kunder hos en viss butik. Att inbegripa även 
butiken i vår analys av reklamen hade således begränsat studiens generaliserbarhet till endast 
kunder till en specifik butik. Det hade även i viss mån hämmat oss från att få en överblick 
över vad ICA:s reklamkampanj om ICA I love eco kommunicerat genom de andra 
kommunikationskanalerna då butiken skulle kräva ett stort utrymme i analysen.  
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1.5. Begreppsdefinitioner 

• Konventionella varor är vanliga varor, det vill säga varor som inte är ekologiskt 
odlade. 
 

• Ordet grön använder vi synonymt med miljövänligt/miljövänlig, det vill säga något 
som är av miljövänligare slag. 

 
• Grön reklam är reklam kring miljövänliga lösningar 
 
• Grå reklam är reklam som orsakar miljöproblem   
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2. STUDIENS GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för vårt teoretiska utgångsläge för undersökningen samt 
argumentera för hur vi praktiskt har gått tillväga under studien. Slutligen diskuterar vi för 
studiens sanningskriterier där reliabilitet, validitet och generaliserbarhet klargörs. 
 
 
 

INTRODUKTION 
 

STUDIENS GENOMFÖRANDE 

2.1 Ämnesval och förförståelse 
2.2 Val av teori 
2.3 Litteratursökning 
2.4 Sekundärkällor 
2.5 Källkritik 

2. STUDIENS GENOMFÖRANDE INTRODUKTION TEORETISK 
REFERENSRAM 

RESULTAT DISKUSSION 
& ANALYS & SLUTSATS  2.1 Ämnesval och förförståelse 

 2.2 Val av teori 
2.3 Undersökningsmetoder  2.4 Intervju - förstudie 

 2.5 Innehållsanalys av reklam 
2.6 Enkät  2.7 Reliabilitet 

 2.8 Validitet 
2.9 Generaliserbarhet   

 
 
 
2.1. Ämnesval och förförståelse 
Vi blir allt mer varse om miljöhotet mot vår omvärld som i slutändan påverkar vår egen hälsa 
och där den mat vi konsumerar är en viktig del. Maten som säljs i våra livsmedelsbutiker har 
effekter på miljön i flera led och till sist också på vår hälsa. Författarna har blivit intresserade 
av detta ämne dels på grund av den aktuella samhällsdebatten om miljö men också av det 
ökade utbudet av ekologiska livsmedel som finns i våra livsmedelsbutiker.  
 
Författarnas bakgrunder kan komma att påverka hur vi väljer att analysera och tolka 
problematiseringen i studien på ett omedvetet sätt. (Holme och Solvang, 1997, s.151) Vi 
försöker dock beakta detta och angripa problemet med ett objektivt perspektiv. För att 
möjliggöra för läsaren att ändå skapa sin egen uppfattning om huruvida vår förförståelse 
påverkat arbetet redogör vi kortfattat för vår förförståelse. En av författarna har ett genuint 
intresse för mat och dess tillagning. Hon har alltid varit intresserad av att prova nya 
ingredienser och även använda råvaror av hög kvalitet. Den andre författaren är uppvuxen på 
landet och värderar miljö, djur och natur.  På grund av att vi under våra studier har en 
begränsad inkoms, köper inte någon av författarna ekologiskt dagligen.  
 
Service management programmet, som vi båda läser, är inriktat mot marknadsföring som 
intresserar oss båda varför vi också valde att läsa detta ämne på c-nivå. Under det andra 
momentet, marketing ethics, stärktes vårt intresse ytterligare för marknadsförarens roll i att 
påverka till miljövänlig konsumtion. Det väcktes även tankar om hur vi som individer genom 
vår konsumtion påverkar miljön. Härav grundades vårt intresse för ekologiska varor och grön 
marknadsföring. En av författarna skrev ett arbete under kursen som utgjorde en 
problematisering kring ämnet ekologisk mat och om hur vi kan informera och påverka den 
yngre generationen till ett mer hållbart samhälle och hållbara vanor gällande konsumtion av 
livsmedel. Den andre författaren valde att skriva sitt arbete inom ämnet grön marknadsföring, 
dess brister och misslyckanden som idag är ett populärt marknadsföringskoncept bland annat 
inom marknadsföring av ekologiska varor. Dessa arbeten har gjort att vi båda blev 
intresserade av att undersöka detta ämne djupare och skapade viljan att fördjupa våra 
kunskaper inom marknadsföring och dess påverkan på kunderna. Då vi både är intresserade 
av ekologiska varor samt marknadsföring var det självklart för oss att vi ville genomföra 
undersökningen ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi anser att det är viktigt och intressant att 
ta reda på hur företagens reklam utformas och om de sedan når fram till kunderna. 
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Marknadsföring och information är en viktig del i sättet att påverka konsumtionsmönster. Det 
finns ett flertal variabler som kan påverka en konsuments köp av ekologiska varor. Då kunden 
behöver information för att göra medvetna konsumtionsval ser vi företagens reklam som en 
utav de främsta informationskällorna som når kunden och en intressant variabel att undersöka. 
Ekologiska livsmedel ser likadana ut som konventionella livsmedel och av den anledningen är 
det viktigt att livsmedelsföretagen når ut med informationen om de ekologiska varornas 
positiva egenskaper för att öka intresset och köpviljan för dessa varor. Detta genomförs på 
olika sätt och vi ser det därför som intressant att undersöka hur och om kunder uppfattar 
denna information. Livsmedelsföretaget ICA är en utav Sveriges största företag inom 
dagligvaruhandeln, och författarna är välbekanta med deras sortiment. Valet att genomföra 
undersökningen utifrån ICA:s marknadsföring grundades på att de nyligen lanserat ett nytt 
ekologiskt varumärke och en reklamkampanj för deras ekologiska sortiment. Det är därför 
intressant att undersöka kundernas uppfattningar om reklamkampanjen. Vi upplever att 
ekologiska varors fördelar för miljön och på vår hälsa är något som människor upptäcker och 
efterfrågar allt mer. Det är därför viktigt att målgruppen för marknadsföringen får den 
information som krävs för förståelsen av vad ekologisk mat innebär. 
 
 
2.2. Val av teori 
Det inledande skedet vid valet av teori utgjordes av ”brainstorming” kring vilka teorier som 
skulle kunna komma underbygga problemet och syftet i studien på ett bra sätt. Vi diskuterade 
utifrån vår förförståelse för ämnet, ritade, läste artiklar och litteratur för att få en bredare bas 
och uppfattning om det aktuella ämnet. Allt eftersom vi läste på om ämnet och tillsammans 
med den förförståelse vi hade samt genom urvalet av teorier som gjorts i tidigare studier 
klarnade teorierna som skulle komma att passa till denna studie. De teoretiska 
huvudområdena som vi slutligen bestämde oss för i denna studie är: grön marknadsföring, 
kommunikationsprocessen, kommunikationskanaler, framgångsrik reklam, attityder och 
utvärdering av reklam.   
 
För att skapa en grundläggande förståelse för ämnet började vi med att leta litteratur i Umeå 
universitetsbibliotek. Vi hittade ett antal böcker om reklam, grön marknadsföring och 
kommunikation, utifrån dessa hittade vi sökord och ämnesområden med anknytning till vårt 
problem och syfte. Litteraturen har således hjälpt oss att skapa en helhetssyn medan artiklarna 
som använts gjort det möjligt att tränga in djupare i ämnet. Sökord vi använt oss av i 
kombinationer är: green marketing, advertising, promotion, organic food, 
kommunikationskanaler, brand attitude, brand awareness, communication etcetera. Artiklar 
som vi valt att använda i studien är alla peer reviewed, vilket stärker källans pålitlighet. Även 
har litteratur skrivna av väl renommerade författare använts inom teoriområdena, vilket kan 
kritiseras då artiklar är att föredra.   
 
  
2.3. Undersökningsmetoder 
Vi har i denna studie valt att göra en surveyundersökning, eftersom studien vi ämnar göra är 
en form av marknadsundersökning där vi strävar efter att kunna standardisera informationen 
och använda mer än en metod för att samla in den. (Bryman & Bell, 2005, s.66) Vårt syfte 
med studien innefattar fyra huvudsakliga delsyften; där vi först avser att redogöra för vilka 
syften ICA hade med reklamen för att därefter analysera ICA:s reklamkampanj genom en 
innehållsanalys. Efter dessa förstudier ämnar vi generera fördjupad kunskap om hur kunderna 
uppfattat ICA:s reklamkampanjer av det ekologiska varumärket ICA I love eco för att 
slutligen jämföra vad kunderna uppfattat av ICA:s syften med reklamen.   
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Med utgångspunkt från problemet och syftet är det naturligt att vi använder oss av olika 
metoder. Vi kommer att använda oss av både en kvantitativ- och kvalitativ metod, vilket kan 
vara till en fördel för studien då metoderna kan med sina starka och svaga sidor stärka 
varandra. Fördelarna med att kombinera dessa metoder är att vi får en nyanserad bild av 
fenomenet vi studerar och ger oss möjligheten att analysera problemet ur flera olika 
synvinklar. (Holme och Solvang, 1997, s.76- 87) Kvantitativa och kvalitativa studier är båda 
angreppssätt som används för att skapa en förståelse för samhället vi lever i och hur 
individerna, grupper och institutioner beter sig och påverkar varandra. Skillnaden i de två 
angreppssätten är att kvantitativa metoder ämnar omvandla informationen till siffror och 
mängder för att sedan ligga till grund för statistiska analyser. I kvalitativa metoder ligger 
däremot forskarens tolkning och uppfattning av verkligheten till grund för analyser, vilket 
innebär att informationen inte går och bör inte heller omvandlas till siffror. (Holme och 
Solvang, 1997, s.76-87)  
 
Vi valde en kvalitativ metod till vår förstudie, i form av en intervju med ICA, eftersom att vi 
hade för avsikt att tolka och uppfatta vilket budskap och syfte ICA hade med 
reklamkampanjen. Detta möjliggjorde även en senare diskussion kring huruvida 
reklambudskapet kring ICA I love eco, ställt i relation till ICA:s motiv med 
reklamkampanjen, nått fram till kunderna.  
 
Genom en mindre innehållsanalys, som även den utförs genom en kvalitativ metod, har vi valt 
att analysera vad som kommunicerats till kunderna om ICA I love eco genom reklamen. Här 
utvecklades en förståelse för vilket budskap om ICA I love eco som levererats till kunderna 
och gav oss en bättre bild av hur kunderna uppfattat reklamen. I innehållsanalysen har vi sökt 
och klassificerat värdeord och satser som reklamen på TV, kundtidningen och buffé 
innehåller. Vi räknade antalet gånger som värdeorden och satserna nämndes i reklamen i 
vardera kommunikationskanalen för att se vilket budskap som kommunicerats om ICA I love 
eco. Syftet var att tolka budskapet genom antalet gånger som olika ord och satser förekommit 
i de olika kommunikationskanalerna, en utförligare beskrivning av vårt tillvägagångssätt 
följer under rubrik 2.5 Innehållsanalys av reklam.  
 
Tonvikten under denna uppsats ligger ändå i hur kunderna uppfattar reklamkampanjen av ICA 
I love eco, där kunderna utgör en grupp människor som vi vill kunna säga något om, bland 
annat vill vi se i vilken omfattning de känner till ICA I love eco, vilken attityd de har till 
varumärket och vilken information de fått om varumärkets innebörd. Detta utgör typiska 
grundstenar till en kvantitativ studie, varför även en sådan metod valts för studien. (Holme 
och Solvang, 1997, s.76-87)  
 
 
2.4. Intervju - förstudie  
Syftet med intervjun, i vårt fall även kallad förstudie, var att redogöra för vilka syften ICA 
hade med reklamkampanjen om ICA I love eco . I stället för att generalisera resultaten var vi i 
detta avseende intresserade av respondentens uppfattning, kunskap och ord (Bryman, 2002, 
s.272-273). Vi var ute efter att uppfatta och tolka vad ICA har tänkt med reklamkampanjen 
och med det syftet i åtanke passar istället den kvalitativa metoden i form av en intervju bra. 
Intervjun är en flexibel metod för vilken det krävs en skicklig intervjuare. Denne har då 
möjlighet att utforska och gå in på orsaker och känslor som annars är omöjligt att göra vid 
enkäter. (Bell, 2006, s.158) Vidare var även intervjun tänkt att ligga till grund för vår 
enkätundersökning, då den gav oss en inblick och en mer grundläggande förståelse för ICA:s 
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motiv med reklamkampanjen om ICA I love eco. Intervjun kom således att underlätta för vår 
enkätkonstruktion vad gäller utformning av relevanta frågor. (Intervjufrågor se bilaga 1)  
  
En intervjuguide kan vara av antingen ostrukturerad eller strukturerad karaktär. Då intervjun i 
vårt fall skulle fungera som en förstudie och endast generera en inblick och förståelse med 
reklamkampanjen valde vi att inte tillämpa ett ostrukturerat tillvägagångssätt då det finns en 
risk att intervjun blir allt för informell. Vi valde därför att utforma en semistrukturerad 
intervjuguide. Detta eftersom vi ville belysa vissa teman och även ha möjligheten att ställa 
följdfrågor, om så vore nödvändigt. Detaljerade frågor vilka ger utrymme för följdfrågor är 
karaktäristiska drag hos semistrukturerade intervjuer. (Bryman & Bell, 2005, s. 362-368)     
 
Intervjufrågorna utformades i huvudsak kring tre teman: syfte, budskap och 
kommunikationskanaler, ställda i relation till reklamen om ICA I love eco. Vi tänkte på att 
frågorna inte skulle vara av ledande karaktär samt att bara fråga en sak i taget och inte ha 
några värderande frågor. Totalt uppgick antalet frågor till 14 stycken, vilka även gav utrymme 
för eventuella följdfrågor. 

2.4.1. Intervjurespondent  –  Urval och genomförande 
Kriteriet för den person vi ville intervjua var att denne skulle jobba på ICA och ha en 
anknytning till marknadsföringen av ICA:s ekologiska varumärke ICA I love eco samt inneha 
relevant kunskap inom området. Receptionisten på ICA:s huvudkontor rekommenderade 
Ariella Rotstein, brand manager och - ansvarig för ICA I love eco, vilken vi också valde på 
grund av hennes kunskap om varumärket. 
 
Ariella Rotstein har befattningen som brand manager, vilket innebär att hon ansvarar för 
ICA:s sortimentportfölj av företagets egna varumärken, utifrån ett konsument och 
varumärkesperspektiv. Rotstein ansvarar för att ICA utvecklar sin portfölj i rätt riktning, att 
det är en bra mix och att de har ett bra brett erbjudande. (A. Rotstein, ICA, 2 maj, 2008) 
 
Frågorna skickades ut i förväg till respondenten då vi ansåg att detta skulle underlätta för 
respondentens intervjuförberedelser. Vi ansåg även att ett utskick av frågorna skulle 
underlätta med anledning av intervjusituationen, det vill säga telefonintervju, då frågor ibland 
kan vara svåra att uppfatta. Att respondenten i förväg fick ta del av frågorna ansåg vi inte vara 
till någon nackdel då frågorna i huvudsak var informativ karaktär. 
 
Intervjun inleddes med att presentera syftet med intervjun och hur informationen som 
respondenten delgav skulle komma att användas i studien. Ett tillvägagångssätt som även 
rekommenderas av Ejvegård (1996, s.47) samt Holme och Solvang (1997, s. 105). Eftersom 
Rotstein, som tidigare nämnts, innan intervjun delgivits frågorna upplevde vi respondenten 
som väl förberedd, vilket resulterade i informativa och uttömmande svar. För att minska 
risken för att Rotsteins svar skulle komma att feltolkas och för att information inte skulle gå 
förlorad spelades intervjun in.  
 
Vi valde att i detalj transkribera ljudupptagningen för att möjliggöra en korrekt analys av det 
insamlade materialet. Efter att transkriberingen var klar skickade vi ut den till respondenten, 
vilket gav respondenten en möjlighet att ändra om något blivigt oklart och om vi uppfattat 
något på fel sätt. Ariella Rotstein hade dock inga invändningar till transkriberingen.  
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2.5. Innehållsanalys av reklam 
Syftet med innehållsanalysen av reklamen för denna studie var att ytterligare skapa förståelse 
för vilket budskap som sänts till ICA:s kunder och för att underbygga hur kunder eller varför 
kunder uppfattat reklamen om ICA I love eco på ett visst sätt. Med detta syfte var vi 
intresserade av innehållet i reklamen på TV, hemsidan och kundtidningen.  
 
Reklam kan kommuniceras genom olika kommunikationskanaler så som bland annat TV, 
tidningar och Internet. Beroende på vilken kommunikationskanal som tillämpas för att sända 
budskapet till mottagaren används olika hjälpmedel för att framhäva budskapet som bland 
annat bild, ljud, form, färg, symboler och text. (Bergström, 2004) Vi är medvetna om att alla 
dessa hjälpmedel är viktiga för att framföra budskapet, men vi har ändå valt att fokusera på 
text och ord för att studera innehållet i reklamen.  
 
En metod som går ut på att analysera dokument och texter som antingen är av visuell, 
elektronisk eller tryckt form kallas innehållsanalys. (Bryman & Bell, 2005, s.213) En 
innehållsanalys kan göras på många olika dokument och däribland reklam. (Bergström & 
Boréus, 2000, s.45) För att kunna jämföra vilket innehåll de olika budskapen haft igenom de 
olika kommunikationskanalerna som vi valt, har det för oss varit viktigt att göra 
undersökningen på ett systematiskt sätt. Vi har därför valt att räkna förekomsten av värdeord 
och satser som speglar information om miljö och ekologiska varors innebörd, vilket är ett 
vanligt tillvägagångssätt vid innehållsanalyser. (Bergström & Boréus, 2000, s.44) Med 
bakgrund till detta tillvägagångssätt kvantifierade och tolkade vi innehållet, vilket innebär att 
både en kvantitativ metod men även kvalitativ metod användes och där tonvikten ligger på 
den senare. Vi fokuserade även på att tolka orden med syftet att få en överblick av vad ICA 
genom reklamen om ICA I love eco har sänt för budskap genom ord och text. De ord och 
satser vi valde var utmärkande och speglade information om miljö och ekologiska varors, det 
vill säga ICA I love eco: s varors, innebörd. Orden i sig gav oss en förståelse för vad kunder 
skulle kunna ha uppfattat om de uppmärksammat i reklamen.  

2.5.1. Urval  
Urvalet till innehållsanalysen gjorde vi med utgångspunkt från förstudien, det vill säga 
intervjun, där det framgick att bland annat TV, webb, tidningar, magasin och printannonser 
var kanaler de använt sig av under reklamkampanjen av ICA I love eco. Eftersom en 
innehållsanalys av alla dessa kanaler skulle vara i för stort omfång för syftet med analysen av 
reklamen begränsade vi oss till att göra en innehållsanalys av reklamen på tv, hemsidan och i 
kundtidningen buffé. Reklamkampanjen om ICA I love eco pågick under en begränsad tid 
varav reklamen som visades under vecka13 till vecka 15 valdes för innehållsanalysen.  
 
På TV valde vi att göra en innehållsanalys av de två reklamfilmerna, I love eco del 1 och 2 
som visades under kampanjen. (ICA, 2008g) 
 
På ICA:s hemsida valde vi att göra en innehållsanalys av webbsiten om ICA I love eco genom 
”Sebastians ekologiska bildspel” (ICA, 2008f)   
 
I kundtidningen buffé studerar vi de ord och satser som uppfattades beskriva vad ICA love 
eco innebär genom reklam och reportage. (ICA, 2008h)    
 
För att sammanställa vilka ord och satser som var vanligast i reklamen och i vilken 
kommunikationskanal de visats igenom, har vi ställt upp ett diagram där orden som 
förekommit i reklamen på tv, hemsida och kundtidning presenteras under vardera kanal. Ord 
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som förekommer i flera olika kanaler har vi valt att färglägga med olika grå skalor för att 
lättare belysa vilka ord som kommunicerats genom alla kanaler och för att utläsa budskapet 
som sänts till mottagaren. Innehållsanalysen presenteras vidare i resultat och analyskapitlet.  
 
 
2.6. Enkät  
Tonvikten i denna studie var att se hur kunder uppfattade reklamkampanjen av ICA I love 
eco, där kunderna utgjorde en grupp människor som vi ville kunna säga något om, bland annat 
ville vi se i vilken omfattning de kände till ICA I love eco och vad varumärket innebar. Med 
utgångspunkt från vårt syfte ansåg vi att enkäter var den bästa metoden för studien. Vi hade 
för avsikt att samla in 100 respondenters uppfattningar och attityder till reklamkampanjerna 
om det ekologiska varumärket ICA I love eco. Det hade varit svårt att genomföra intervjuer 
ett så stort antal kunder, då många inte är speciellt intresserade av att stanna och prata i mer än 
en till två minuter. Detta hade inneburit att vi endast skulle kunna ställa ett begränsat antal 
frågor till ett begränsat antal kunder. Vidare hade intervjuer inte gett oss någon information 
om vad den större mängden kunder uppfattar, utan mer subjektiva uppfattningar från de 
kunder som intervjuas. Resultatet hade inte heller gått att generalisera på något sätt (Bryman, 
2002, s.272-273).  

2.6.1. Enkätkonstruktion 
Då vår analys och slutsats baserats till stor del på enkätundersökningen har utformningen av 
enkäten varit väldigt viktig. Med detta i åtanke har vi varit noggranna när vi utformade 
enkäten för att få tillbaka en enkät med så många svar som möjligt. För att minska risken för 
bortfall utformade vi den på ett lättförståeligt sätt med ett begränsat antal frågor för att 
undvika att respondenten skulle tröttna (Bryman, 2002, s.149). Vi ägnade också lång tid på 
layouten för att göra den luftig och tydlig så att inte respondenten av misstag skulle hoppa 
över en fråga. För att undvika eventuella missförstånd om frågans innebörd eftersträvade vi 
att vara så tydliga och precisa i våra frågeformuleringar. Bryman (2002, s.146) 
rekommenderade att inte ha så många öppna frågor i enkäten då respondenter helst inte 
formulerar egna svar, utan hällre väljer på förhand konstruerade alternativ. Vi valde med den 
anledningen endast tre mer eller mindre öppna svarsalternativ och där resterande frågor var 
slutna frågor. För att respondenten på ett enkelt sätt skulle navigeras genom frågorna gav vi 
tydliga instruktioner för vilka frågor de skulle svara på och hur många svarsalternativ 
respondenten fick ange. Detta för att förhindra att frågor skulle behöva uteslutas på grund av 
att fel antal svarsalternativ markerats (Bryman, 2002, s.145-153). 
 
Enkäten är självklart utformad för att besvara vårt problem och syfte med studien men även 
utifrån förstudien som genomfördes med ICA:s brand manager, Ariella Rotstein. I vårt fall 
innehöll enkäten totalt 20 frågor som tog cirka två till tre minuter att svara på. Enkätens 
innehåll av frågor konstruerades utifrån teorin och där vi tagit ut olika teman med hänsyn till 
vårt problem och syfte. Temana representeras av reklam och kommunikationskanaler, 
reklambudskap och informationsinnehåll samt attityder och märkesmedvetenhet. Ett flertal 
teorier kan appliceras på samtliga frågor i enkäten, varav en fråga inte enbart mäter en sak.  
 
I inledningsskedet av enkäten valde vi att ställa frågor av något enklare slag för att därefter 
leda in respondenterna i mer ingående frågor kring de olika teoritemana. De inledande 
frågorna behandlade bakgrundsvariablerna kön och ålder. Övriga frågor och deras innehåll 
redovisas enligt följande:   
(För en mer övergripande bild av enkäten se bilaga 2) 
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Fråga 3-4: Behandlar miljöfrågor, det vill säga huruvida kunder känner till vad ICA som 
företag gör för miljön och vad de själva anser att de gör för miljön.  
 
Fråga 5: Mäter märkesmedvetenheten  
 
Fråga 6: Redogör för vilka kommunikationskanaler där kunderna uppmärksammat 
varumärket ICA I love eco.  
 
Fråga 7: Syftar till att undersöka hur kunderna uppfattat budskapet med ICA I love eco-
reklamen och vad de associerar med varumärket. Frågan lämnades således med ett öppet 
svarsalternativ.  
 
Fråga 8: Mäter kundernas inställning till ICA I love eco.  
 
Fråga 9-12: Mäter kundernas köpvilja av ICA I love eco ställt i relation till fördelar som 
kommuniceras med varumärket.  
 
Fråga 13-17: Mäter mängden kunder som genom ICA:s reklam har uppmärksammat 
företagets ekologiska sortiment och i vilken utsträckning innebörden av ekologiska varor har 
klargjorts.  
 
Fråga 18: Redogör för om personer i kundernas närhet handlar ekologiska varor.  
 
Fråga 19: Redogör för om kunderna tror att ekologiska varor är en övergående trend.  
 
Fråga 20: Mäter kundnöjdheten av ICA:s övriga sortiment.  
 
Efter att enkäten fastställts gjordes en pilotstudie för att säkerställa att alla frågor var 
välformulerade och lätta att förstå. (Bryman, 2002, s.170-171) Vi testade enkäten på fyra 
personer som inte ämnade ingå i urvalet av respondenter. Där upptäckte vi att vissa frågor var 
krångligt utformade, att vissa svarsalternativ kunde justeras samt att ordningsföljden av vissa 
frågor kunde förbättras för att skapa ett bättre flyt i enkäten. Efter testet reviderades enkäten 
och vi begav oss iväg ut för att genomföra undersökningen.   

2.6.2. Urval – Enkätrespondenter 
Valet av rätt personer som skall ingå i en undersökning är av stor betydelse. Utförs ett 
felaktigt val av personer finns en stor risk att hela undersökningen misslyckas. Urvalet av 
respondenter skall inte ske slumpmässigt eller tillfälligt, då risken att få fel personer genom en 
sådan urvalsprocess är övervägande. Vid urvalet av respondenter är det viktigt att följa en 
systematisk urvalsprocess. (Holme och Solvang, 1997, s.101-104) För att undvika att göra ett 
slumpmässigt eller tillfälligt val satte vi upp vissa kriterier för våra respondenter. De skulle 
utgöras av ICA-kunder eftersom att de med större sannolikhet uppmärksammat reklam om det 
ekologiska varumärket ICA I love eco. Vi valde också våra respondenter med utgångspunkt i 
att de var på väg in eller ut från ICA, men där de flesta respondenter var på väg in när de 
valde att stanna till och svara på enkäten.  
 
Det finns två huvudkategorier vid urval av respondenter: sannolikhets- och icke-
sannolikhetsurval. Genom att tillämpa ett sannolikhetsurval har alla respondenter i den valda 
populationen samma möjlighet att komma med i urvalet. Vid ett icke-sannolikhetsurval kan 
forskaren själv välja vilka respondenter denne vill ha och alla respondenter har därmed inte 

 16



samma chans att komma med i urvalet, varför generaliserbarheten är begränsad till skillnad 
från ett sannolikhetsurval. (Bryman, 2002, s.104-119) Några olika typer av icke-
sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Vi har i 
enkätundersökningen använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att 
forskaren väljer respondenter som för tillfället är tillgängliga för forskaren, men som också 
kan bidra med relevant information till studien. (Bryman, 2002, s.114 -116) Detta kan 
förklaras med att vi vid tillfällena för enkätundersökningen tillfrågade kunder, det vill säga 
ICA-kunder, som var på väg in eller ut från butikerna om deras medverkan i vår studie. 
Urvalet utfördes således på plats utanför ICA och under olika tidpunkter.  Vi är också 
medvetna om att olika kundgrupper besöker ICA vid olika tidpunkter, därför sammanställde 
vi eftersom, hur många kunder inom en viss åldersgrupp som medverkat i enkäten. Genom de 
kontinuerliga sammanställningarna kunde vi se vilka åldersgrupper som var representerade i 
enkäterna och därefter välja så att ingen åldersgrupp blev överrepresenterad. Resultatet blev 
att vi hade en jämn åldersgrupp, där endast åldersgruppen över sjuttio blev 
underrepresenterad. Detta kan bero av tidpunkterna som vi stått utanför ICA, men också på att 
äldre kanske har svårare att ta sig till affären själva. I och med att vi i övrigt fick en jämn 
spridning bland åldrarna hos respondenterna, garderar vi oss för eventuella skevheter i 
resultaten som annars skulle kunna uppstått.  
 
Vi är medvetna om att detta urval innebär gränser för hur resultatet kan generaliseras 
(Bryman, 2002, s.114 -116) och att vi därmed inte kan dra slutsatser för alla kunder som 
handlar på ICA i hela Sverige. Eftersom vår avsikt med studien inte är att dra generella 
slutsatser för hela landet anser vi att urvalet inte heller är till någon nackdel för studiens 
trovärdighet. Syftet med studien är att undersöka hur ICA:s kunder i Umeå uppfattar reklamen 
om företagets ekologiska varumärke ICA I love eco, samt att redogöra för ICA:s reklam och 
budskap. Resultatet från studien går således endast med försiktighet att generaliseras till det 
geografiska området Umeå. 

2.6.3. Genomförande av enkäter 
Vi valde att stå utanför ICA Supermarket Mariehem som är en något mindre butik men även 
utanför Maxi ICA Stormarknad på Strömpilen, som är Umeås största ICA butik. Detta för att 
få en större bredd av olika kunder som inte endast representerar ett specifikt område i Umeå.   
Enkätundersökningen genomfördes vid tre olika tillfällen. Det två första tillfällena var den 30 
april från klockan 13:30 till 15:15 samt 2 maj från klockan 17:00 och 18:15 utanför ICA 
Supermarket Mariehem. Undersökningen avslutades utanför Maxi ICA Stormarknad på 
Strömpilen den 3 maj från klockan 13:00 till 16:15. Strömmen av kunder var generellt sätt 
jämn vid alla tre tillfällena. Vi möttes för det mesta av positiva reaktioner då respondenterna 
tyckte att enkäten behandlade ett intressant ämne. Respondenterna som deltog i 
undersökningen presenterades för syftet med studien och ombads därefter svara på enkäten på 
plats.  
  
Precis som andra datainsamlingsmetoder har enkäter för- och nackdelar. Gällande enkäter 
brukar det nämnas att de inte medför någon intervjuareffekt eftersom att ingen intervjuare 
närvarar. Intervjuareffekten innebär att intervjuarens närvarande kan påverka svaren 
respondenten lämnar och skapa en skevhet. (Bryman, 2002, s.145-150) När vi stod utanför 
ICA hade många av kunderna som stannade upp för att delta i enkäten bärkassar i händerna, 
vilket gjorde det svårt för kunderna att fylla i enkäten själv. Av denna anledning valde vi att 
visa frågeformuläret för kunden samtidigt som vi läste frågan och alternativen för denne 
ordagrant. Vi är medvetna om att det kan ha funnits en risk att vår närvaro resulterat i en 
eventuell skevhet i svaren i form av en intervjuareffekt. Då en intervjuare är närvarande har 
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människor också en tendens att försöka ge intervjuaren en mer positiv bild av dem själva 
(Bryman, 2002, s.145-150). Vi anser trots detta att vi inte styrt respondenten eller påverkat 
denne till att svara någonting den inte tyckte genom att vi läste frågorna och alternativen 
ordagrant. Även om respondenten ibland hade svårt för att bestämma sig för ett alternativ och 
ville att vi skulle välja ett alternativ åt henne/honom, var vi väldigt noggranna med att de 
skulle ta beslutet själva. Vår närvaro vid enkätgenomförandet anser vi ändå mest hade en 
positiv inverkan eftersom att frågor och funderingar kring enkätens innehåll kunde besvaras 
på plats.(Bryman, 2002, s.145-150) Detta anser vi också kan ha minskat ett eventuellt bortfall 
eftersom kunderna inte kunnat undgå att svara på någon fråga.  

2.6.4. Bearbetning av enkäter 
Sammanställningen av enkätundersökningen genomfördes utifrån ett kodningsschema i 
statistikprogrammet SPSS.  För att öka effektiviteten i bearbetningen var enkäterna förkodade. 
För att minska risken att fel svarskod angavs vid sammanställningen av data ansvarade en av 
oss för uppläsningen av det kodade resultatet medan den andre hade till uppgift att föra in data 
i statistikprogrammet. Detta var både effektivt och sparade oss tid. Sammanställningen gick 
således mycket smidigt tillväga. Vi använde oss av frekvenstabeller för att kontrollera att för 
många svarsalternativ inte registrerats. Detta skulle annars kunna förorsaka felaktigheter i 
statistiken. (Pallant, 2005, s.46)  
 
I presentationen av resultaten har vi valt att redovisa svarsfrekvenserna för alla frågor i 
stapeldiagram för att få en god överblick, vilka alla redogörs för i bilaga 3. Vidare valde vi ut 
de svar, vilka skulle komma att inkluderas i resultat och analyskapitlet, som hade ett intressant 
innehåll i förhållande till studiens syfte och problem samt för att möjliggöra en god analys.  
 
I förhållande till vår förstudie ville vi se om reklamen nått fram till kunderna på det sätt ICA 
syftade till. Vi var således bland annat intresserade av att titta på om något samband förelåg 
mellan ICA:s målgrupp och till huruvida dessa kände till varumärket ICA I love eco samt om 
det också var så att dessa uppmärksammade reklamen mer än övriga kunder. För att 
undersöka detta samband använde vi oss av ett Chi-två-test som rekommenderas när samband 
sökts mellan en variabel som endast innefattar två svarsalternativ som exempelvis ja och nej 
och en variabel som innefattar exempelvis kvinna och man. (Bryman & Bell, 2005, s.261)  
 
Chi-två-testet går ut på att säkerställa och slå fast hur säkra vi verkligen kan vara på att ett 
samband mellan två variabler föreligger. Ett antagande i chi-två testet som måste beaktas för 
att sambandets skall säkerställas är att den minsta förväntade frekvensen i varje cell skall vara 
5 eller mer. I relation till statistiska signifikansnivån får chi-tvåvärdet en mening. Statistiska 
signifikansnivån innebär den risknivå som forskaren är villig att acceptera när denne drar 
slutsatsen om att ett samband föreligger och bör ligga under 0,05. Detta innebär att risken för 
en felaktig slutsats är liten nog för att statistiskt säkerställa att ett samband verkligen 
föreligger. (Bryman & Bell, 2005, s.270)  

2.6.5. Bortfall 
Bortfall är en vanlig företeelse när det gäller undersökningar som är baserade på enkäter. Om 
bortfallet är stort är det en stor risk att det skapar skevheter i resultatet. (Bryman, 2002, s.145-
153) Det är därmed viktigt att vi bestämde oss för hur vi skulle hantera eventuellt bortfall och 
undersöka hur stort bortfallet var. (Holme & Solvang, 1997, s.199) I vår studie har vi dock 
inget bortfall i form av helt obesvarade enkäter eftersom vi bad respondenterna att svara på 
frågorna på plats utanför ICA. Svarsfrekvensen låg på 100 procent där således alla tillfrågade 
svarade på enkäten och där normalt 85 procent anses vara en utmärkt svarsfrekvens (Bryman, 
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2002, s.148). Den höga svarsfrekvensen innebär att den statistiska bearbetningen av 
informationen blir meningsfull. (Ejvegård, 1996, s.51) Visserligen hade vi ett internt bortfall 
på 2 procent på fråga 15 som kan bero på att respondenten antingen av ovilja inte besvarat den 
eller att frågan av misstag hoppats över.(Bryman & Bell, 2005, s.254) Det interna bortfallet 
ansåg vi således inte var tillräckligt stort för att hela frågan skulle behöva uteslutas ur enkäten. 
(Holme & Solvang, 1997, s.200)  
 
 
2.7. Reliabilitet 
Reliabilitet berör huruvida resultaten från vår studie skulle bli de samma om vi genomförde 
den igen eller om resultaten har påverkats slumpmässigt eller av tillfälliga betingelser. 
(Bryman & Bell, 2005, s.48) Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna utförts och hur 
noggranna vi varit under bearbetningen av informationen. (Holme & Solvang, 1997, s.163) 
Detta handlar således också om forskningsmetodens pålitlighet. Forskningsmetodens 
pålitlighet kan delas upp i två delar: soliditet över tid (eller stabilitet) och intern soliditet. Med 
soliditet över tid menas att en konsekvent undersökningsmetod anammats vid alla individuella 
mättillfällen, det vill säga att samma mätteknik har använts på alla respondenter, under samma 
förutsättningar men under olika tillfällen. Intern soliditet syftar på hur väl de olika variablerna 
i undersökningen verkligen förklarar det undersökta fenomenet. (Punch, 1998, s.98-99)  
 
För att stärka reliabiliteten har vi samlat in alla data under tre identiska förhållanden och 
förutsättningar, med samma mätteknik. Alla respondenter har introducerats för studiens syften 
och på det sättet varit medvetna om vad de medverkade i. Detta möjliggjorde att 
respondenterna på ett bättre sätt kunde förstå frågorna och därmed delgavs möjligheten att 
svara på frågorna på ett så bra sätt som möjligt. Av förklarliga skäl kan det dock vara svårt att 
mäta kunders uppfattningar av reklamen. Frågornas utformning har därför varit av stor vikt 
för att de skulle mäta kundernas uppfattningar. I denna studie anser vi att väl utformade frågor 
har använts utifrån det teoretiska ramverket och i förhållande till syftet och problemet i 
studien och därmed användbara för att mäta kundernas uppfattningar av reklamen om ICA I 
love eco. Genom att vi utförde en pilotstudie innan vi samlade in data för att pröva hur 
respondenterna skulle kunna komma att uppfatta frågorna, fick vi möjligheten att 
omformulera och ändra ordningsföljden av vissa frågor, vilket stärker reliabiliteten. Under 
bearbetningen av data har vi också varit noggranna med att inga felaktiga data skulle komma 
att registreras innan några analyser utfördes, eftersom att det kan skapa avsevärda fel i 
resultaten. Av den anledningen utförde vi både en manuell kontroll av allt data som kodats 
samt en kontroll genom att skapa frekvenstabeller för att se att inga felaktiga svarsalternativ 
registrerats. Detta resulterade i att reliabiliteten för studien ytterligare kunde stärkas. 
 
  
2.8. Validitet 
För validiteten är det viktigt att vi mätt det vi hade för avsikt att mäta i förhållande till 
studiens syfte och problem. (Holme & Solvang, 1997, s.163) Med detta i åtanke har vi således 
utformat studien på ett sätt som möjliggör en mätning av kundernas uppfattningar om ICA I 
love eco. För att mäta deras uppfattningar har vi utgått från olika teoriteman reklam och 
kommunikationskanaler, reklambudskap och informationsinnehåll samt attityder och 
märkesmedvetenhet som sedan har operationaliserats för att göras mätbara. (Johansson-
Lindfors, 1993, s.108) Operationaliseringen har gjorts i den mån de teoretiska begreppen 
skulle anses vara svåra att förstå för respondenterna.   
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Med hjälp av statistiska verktyg har informationen från undersökningen analyserats och 
bearbetas med utgångspunkt ur det teoretiska ramverket. Med tanke på vårt problem och syfte 
i denna studie anser vi att denna datainsamlingsprocess varit en lämplig 
undersökningsprocess.  
 
För att se om samband förelåg mellan kön och varumärkesmedvetenhet utfördes ett chi-två 
test för att säkerställa om ett samband mellan de två variablerna förelåg.  
 
 
2.9. Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om hur överförbar och representativ studiens resultat är för hela 
populationen, det vill säga huruvida samma resultat skulle kunna uppnås vid en undersökning 
av hela populationen. (Johansson-Lindfors, 1993, s.162) Vi har uppmärksammat att 
urvalsprocessen måste tas i beaktning för att kunna bestämma hur generaliserbart resultatet av 
studien skulle kunna vara. Då vårt urval av respondenter till denna studie baseras på ett 
bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval, är vi medvetna om att urvalet innebär 
gränser för hur resultatet kan generaliseras. (Bryman, 2002, s.114 -116) Slutsatserna och 
resultaten i denna studie bör inte generaliseras till att gälla för alla kunder som handlar på ICA 
i hela Sverige. Generalisering av slutsatserna i detta arbete bör istället göras med försiktighet 
och endast till ICA:s kunder inom det geografiska området Umeå eftersom att det är inom 
detta område respondenterna befunnit sig vid medverkan i undersökningen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi anser är viktiga och relevanta för vår 
undersökning. Vi inleder med att introducera läsaren för marknadsföring och grön reklam för 
att tydliggöra undersökningsområdet. Vidare handlar avsnittet om kommunikationsprocessen, 
kommunikationskanaler samt attityder.  
 
 

INTRODUKTION 
 

STUDIENS 
GENOMFÖRANDE 

RESULTAT DISKUSSION   3. TEORETISK REFERENSRAM 
& ANALYS & SLUTSATS 

3.1 Marknadsföringens innebörd  
3.2 Reklamens innebörd  3.3 Kommunikationsprocessen 

 3.4 Kommunikationskanaler 
3.5 Framgångsrik reklam  3.6 Kundens uppfattning av 

       marknadsföring och reklam 
3.7 Attityder och dess innebörd  3.8 Attityders uppkomst 

 3.9 Skapandet av attityder 
3.10 Utvärdera reklam  

 
 
 
3.1. Marknadsföringens innebörd  
Marknadsföring är en ”social - och styrbar process i vilken enskilda och grupper erhåller vad 
de behöver och vad de önskar genom att skapa och byta produkter och värden med andra”. 
(Kotler et al., 2002, s.5) Marknadsföring definieras därav som ”en bytesprocess i syfte att 
tillfredställa behov och önskemål”. (Feurst & Flodhammar, 1995, s.42) 
 
Marknadsföringskonceptet är en filosofi som går ut på att ta reda på målgruppens behov och 
önskemål, för att sedan tillfredställa dessa genom att tillhandahålla det målgruppen efterfrågar 
på ett effektivare sätt än konkurrenterna. (Feurst & Flodhammar, 1995, s.42) Med hjälp av en 
marknadsföringsmix (konkurrensmedelsmix) kan företaget åstadkomma de resultat de önskar 
av målgruppen och göra vad som helst för att skapa en efterfrågan efter produkten. (Kotler et 
al., 2002, s.97; Feurst & Flodhammar, 1995, s.43) Marknadsföringsmixen kan samlas inom 
fyra kategorier, de ”4 P: na”: produkt, pris, plats och påverkan. Där produkt är ”vad som helst 
som kan erbjudas till marknaden för uppmärksamhet, förvärv, användning eller en 
konsumtion men som också kan komma att tillfredställa en önskan eller ett behov” (Kotler et 
al., 2002, s.97). I ordet produkt inkluderas således fysiska objekt, tjänster, personer, platser, 
organisationer och idéer. Pris är vad kunden betalar för att erhålla produkten eller värden som 
kunden utbyter mot fördelarna med att äga och använda produkten eller tjänsten. Med plats 
menas alla aktiviteter som företaget utför för att kunna tillhandahålla och leverera produkten 
till målgruppen. Genom påverkan kommunicerar företaget fördelarna och värdet av produkten 
och övertalar eller försöker påverka målgruppen att köpa den. För att ett företag som ICA 
skall nå målen med sin marknadsföring på ett effektivt sätt borde de olika verktygen i 
marknadsföringsmixen blandas och användas. (Kotler et al., 2002, s.97-98) Följaktligen går 
det inte att på ett effektivt sätt endast att fokusera på ett av de fyra P:na, utan hela 
marknadsföringsmixen bör användas för att till exempel öka försäljningen. I denna studie har 
vi dock valt att endast studera ett av de fyra P:na nämligen påverkan som sker genom 
kommunikationen från företaget till målgruppen. Ett av delsyftena med studien är att redogöra 
för kunders uppfattningar kring ICA:s ekologiska reklamkampanj om ICA I love eco. Sålunda 
passar det bra att endast rikta in sig på påverkan i och med att vi inte är intresserade av att titta 
på de andra variablerna för att uppfylla syftet med studien.  Innan vi går in på hur 
marknadskommunikationen kan genomföras kommer vi först tydliggöra för vad som avses 
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med grön marknadsföring, bakgrunden till den och hur det görs idag för att sedan gå in på 
reklamens innebörd.  

3.1.1. Grön marknadsföring 
En organisations insatser att bevara och inte skada miljön genom att designa, sätta priser, 
distribuera och marknadsföra produkter kallas grön marknadsföring. (Pride och Ferrell, 1993 
reffererat i Grove et al., 1996) Grön marknadsföring innebär att företagen designar produkter 
och tjänster med miljön i åtanke under hela produktens livscykel, vilket inkluderar 
miljövänliga material, en ren produktionsprocess, bättre paketering samt återvinningsbara 
produkter. Produkter som innehar miljövänliga attribut likt ovan, får en miljövänlig märkning, 
vilket kan förklara det stora sortimentet av miljövänliga produkter. Produkter som är 
miljömärkta kan hittas bland livsmedel, papper, textilier, bensin, däck, kosmetika 
etcetera.(UNEP, 2005)  
 
De företag som anammar den gröna marknadsföringen måste tänka över och utveckla 
produkter som inte kräver för mycket energi eller naturtillgångar under framställningen. 
Företagen måste göra reklam som på ett rättvist sätt visar deras engagemang för miljön. De 
bör också sätta priset på de grönare produkterna så att det motsvarar vad kunder är villiga att 
betala för dem. Utöver bör företag med grönt tema i agendan också minska produkttransporter 
för att reducera giftiga utsläpp.(Grove et al., 1996)  

3.1.2. Från dåtid till nutid inom grön marknadsföring  
Grön marknadsföring är inte något nytt begrepp, ett intresse för begreppet fanns redan på 
1970-talet men det dröjde till slutet av 1980- talet och 1990 innan begreppet fick en skjuts 
framåt. (Welford, 1995, s.149; Peattie och Crane, 2005; Crane, 2000) Under den tiden 
utlovade akademiska studier en kommande tid där konsumenter skulle komma att öka 
efterfrågan av miljövänliga produkter från företag som tog sitt ansvar för miljön. (Prothero, 
1990) Studier visade också på att kunder inte bara var mer miljömedvetna och intresserade av 
att köpa miljövänliga produkter men att de också var villiga att betala för miljövänliga 
egenskaper hos produkterna. (Mintel, 1991) Detta ledde till att företag började anamma grön 
marknadsföring. (Peattie och Crane, 2005) Företagen hävdade att de var mer miljövänliga, 
många gröna produkter introducerades på marknaden och gröna påståenden i 
reklamkampanjer ökade drastiskt. (Crane, 2000) En undersökning visade att 92 procent av 
multinationella företag hade gjort förändringar av produkterna och 85 procent hävdade också 
att de gjort förändringar i produktionsledet som en respons till det ökade intresset för miljön. 
(Vandermerwe och Oliff i Peattie och Crane, 2005) I samband med att intresset för miljön 
ökade blev förekomsten av miljöinriktad reklam också vanligare. (Kangun, Carlson & Grove, 
1991) Tryckt miljöreklam ökade med 430 procent och på TV ökade reklamen med 367 
procent mellan 1989 och 1990 (Ottoman, 1993, s.14).   
 
Den utlovade miljömedvetenheten hos kunderna, dess efterfrågan efter gröna produkter och 
vilja att köpa gröna produkter gav inte uttryck i konsumenters verkliga köpbeteende. Det 
ledde inte heller till en ökad marknadsandel av gröna produkter.(Crane, 2000) Vad som 
istället visade sig, var att de många miljövänliga påståenden i reklam förvirrade en växande 
skara konsumenter. Orsaker till denna förvirring var de olika vanliga likartade ord som 
användes så som ”miljövänlig”, ”nedbrytbar” och ”Ozonvänlig”. Kunskap behövdes för att 
förstå fördelarna och jämförbarheten mellan produkterna begränsades till en miljöfördel som 
inte fullständigt kunde utvärderas. Miljöreklam kom att kritiseras för att inte vara trovärdig 
utan missledande och falsk, vilket brukar benämnas ”green- washing”. (Kangun et al., 1991) 
Dessa oriktiga överdrivna miljöpåståenden, produkter som inte svarade för den miljövänlighet 
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företag hävdade och även inkonsekvent lagstiftning, blev gröna marknadsföringens fall. Efter 
1991 avtog kommunikationen om gröna produkter och kunder lämnades förvirrade och 
ovilliga att köpa miljövänligare produkter. (Crane, 2000) Ett verktyg som har kommit att vara 
vanligt idag är att göra grön marknadsföring igenom ekologiska produkter. (Rex och 
Baumann, 2006) ICA kan ses som ett företag som gör grön reklam om sin satsning på sitt eget 
ekologiska varumärke ICA I love eco, som antingen bär KRAV- eller EU-märkningen som 
styrker att varan är ekologiskt odlad (Konsumentverket, 2007).   
 
Dagens tillväxt på den ekologiska marknaden är stor, försäljningen på världsmarknaden ökar 
med 20 procent per år. Trots tillväxten har miljövänliga produkter diskuterats inneha negativa 
karaktäristika exempelvis höga priser. Därför är det viktigt att marknadsföra produkten på det 
mest effektiva sättet för att nå kunden, exempelvis genom att informera om de miljövänliga 
egenskaperna som ett köp av produkten innebär. Studier har nämligen visat att ekologiska 
produkters innebörd är oklar för många konsumenter. Faktorer som skapar förvirring hos 
konsumenterna är bland annat användningen av positiva livsmedelstermer såsom naturlig och 
miljövänlig men även olika produktkategorier kan förvirra kunder som exempelvis ekologisk 
fisk. (Hughner et al., 2007, s.96) Studierna visar också på att många konsumenter har 
påverkats på ett negativt sätt på grund av bristande kunskap om ekologiska varor, av den 
otillräckliga marknadsföringen av ekologiska produkter och ineffektiva 
marknadsföringsmetoder.  Det har även visat sig att många konsumenter inte har uppfattat 
fördelarna med ekologiska produkter och därför inte heller köper dem, vilket indikerar på att 
företagens marknadsföringskommunikation varit ineffektiv.(Hughner et al., 2007, s. 104) 
 
Problemet med att informera och nå ut med produkterna har blivit uppmärksammade av 
regeringar på olika håll och frivilliga organisationer som därför valt att skapa trovärdiga 
miljömärkningar för att underlätta arbetet med att nå ut till konsumenterna. (Rex och 
Baumann, 2006) Till skillnad från gröna symboler som vissa företag använder sig av innebär 
ekologiska märkningar att produkterna granskas av en oberoende tredje part för att 
produkterna skall kunna mätas med de kraven som finns för ekologiska produkter. (Global 
Ecolabeling Network, 2004) I Sverige är de vanligaste kravmärkningarna KRAV och EU-
märkningen.(Konsumentverket, 2007)  
 
Ekologiska märkningar på matvaror innebär att de kommer från ekologiska odlingar där det 
inte får användas; bekämpningsmedel för att döda tillväxt av skadliga organismer, skadedjur, 
skadesvamp och ogräs. Detta gynnar också den biologiska mångfalden.(Drake & Björklund, 
2001) Ekologiska odlingar får inte heller använda genmodifierade organismer eller 
konstgödsel.(KRAV, 2008a) På en ekologisk bondgård ges också utrymme för djurens 
naturliga beteenden bland annat genom att de får gå fritt och vistas ute. (Konsumentverket, 
2007) I ett ekologiskt jordbruk utnyttjas och stimuleras sålunda de naturliga processerna 
istället och jordbruket bedrivs i samspel med naturen. (Konsumentverket, 2007) En produkt 
med en ekologisk märkning visar följaktligen vilket miljöansvar som produktionen av varan 
innebär. Företag som vill agera miljövänligt och använder sig av ekologiska märken, gör detta 
av frivilliga skäl. (Global Ecolabelling Network, 2004)  
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3.2. Reklamens innebörd  
Det finns många olika definitioner av reklam. (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006, s. 497; 
Richards & Curran, 2002; Feurst & Flodhammar, 1995, s.6) Gemensamt för dessa olika 
definitioner är att de inkluderar element som att den är betald, ickepersonlig, har en 
identifierad avsändare, kommuniceras genom massmedia och försöker övertala eller påverka 
potentiella kunder. Reklam definieras därav som ”en betald ickepersonlig kommunikation 
genom utrymme i massmedia med motivet att övertala eller påverka åhörare och där 
avsändaren tydligt framgår” (Richards & Curran, 2002). De vanligaste medierna som används 
för reklam utgörs av TV, radio, tidningar, magasin, skyltning utomhus och på Internet 
(Zeithaml et al., 2006, s. 497). Syftet med reklam är att informera om och därigenom skapa en 
positiv känsla runt exempelvis en produkt för att kunder skall vända sig till produkten och 
uppmärksamma den. Reklam kan sägas vilja påverka kunder indirekt genom att skapa en 
positiv sinnesstämning kring produkten och därigenom skapa en positiv attityd till 
varumärket. Om kunder generar en positiv attityd till varumärket, genom reklamen, är det 
troligt att kunder också kommer att söka efter produkten för att göra ett köp. Därför är reklam 
ett viktigt verktyg för att långsiktigt bygga en positiv och fördelaktig attityd till varumärket. 
(Percy et al., 2001c)   

3.2.1. Grön reklam  
Reklam om gröna produkter skall inte göras på något annat sätt än vad vanlig reklam görs. De 
huvudsakliga objektiven med vanlig reklam är de samma som för grön reklam. (Peattie, 1995, 
s.231) Den enda skillnaden är att företaget bör offentliggöra dess miljövänliga engagemang 
innan de gör någon grön reklam, om exempelvis ICA I love eco, för att ligga till grund för den 
gröna reklamen och det gröna varumärket. Detta för att visa på att det finns ett så kallat isberg 
under toppen. Med detta menas att starka företagsimager generellt sätt är skapade genom en 
mängd varumärken som i konsumenternas ögon bygger företagsimagen. När det gäller gröna 
varumärken måste de på ett motsatt sätt dra styrka av företagets miljöidentitet. Det blir således 
företagets miljöidentitet som bygger varumärket och inte varumärket som bygger företagets 
image. Den traditionella länken mellan företagsimage och varumärke är sålunda på sätt och 
vis tvärt om vid grön marknadsföring. (Peattie, 1995, s.230)  
 
Davis (1993) klassificerar miljövänlig reklam utifrån vilka miljöpåståenden som är specifika, 
närvarande, konkreta och påtagliga produktegenskaper för konsumenter som är underbyggda 
av objektiv information. Davis (1993) konstaterade i sin studie, att konsumenter kan skilja på 
gröna påståenden som är förskönade och de som är konkreta. Vaga påståenden i grön reklam 
får en negativ respons av konsumenter medan specifika påståenden som identifierar verkliga 
och meningsfulla förmåner besvaras positivt. (Peattie, 1995, s.234) 
 
 
3.3. Kommunikationsprocessen 
I det fjärde P:et påverkan kommunicerar företaget, ICA, med målgruppen med motivet att de 
vill påverka kunder på något sätt. Kommunikationen kan ske på många olika sätt och 
inkludera många olika delar, från reklam på TV, i tidskrifter, reklamkampanjer till skyltning i 
butik (Percy, Rossiter & Elliot, 2001a). I denna studie kommer vi att undersöka vilka motiv 
ICA hade med reklamen om ICA I love eco och genomföra en innehållsanalys av ICA:s 
reklamkampanj på TV, i kundtidningen buffé samt på deras hemsida, för att därefter se vilket 
budskap som verkligen nått kunderna.  
 
Kommunikationen ser väldigt olika ut beroende på inom vilken nisch företaget verkar. 
Gemensamt är att kommunikationsprocessen allt mer ses som en process som startar innan 
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försäljningen skett till att försäljning sker och slutligen en process som fortsätter efter 
konsumtionen. Företagen kan inte längre bara se till hur de kan nå kunden, utan måste också 
ställa sig frågan hur kunden kan nå dem och ge feedback. Företaget måste därför tänka i vilka 
sammanhang kunden kan komma i kontakt med företaget eller produkten, exempelvis i 
butiken, på TV, i kundtidningen eller andra tidskrifter. (Kotler, Armstrong, Saunders & 
Wong, 2002, s.631-633) 
 
En integrerad marknadskommunikation innebär att identifiera målgruppen för att sedan 
designa en väl sammansatt reklamkampanj som kommunicerar och skapar den önskade 
responsen hos konsumenterna. För att kommunikationen skall nå fram på ett effektivt sätt är 
det viktigt att marknadsförare förstår hur kommunikationen fungerar. De två viktigaste 
delarna i kommunikationen är sändaren och mottagaren, men för att säga något behövs också 
ett meddelande och en mediekanal. Fyra övriga viktiga delar i kommunikationen utgörs av 
kodning, avkodning, respons och feedback. Sista elementet som har en påverkan på 
kommunikationen är brus. (Kotler et al., 2002, s.631-633) 
 
 
  
Sändare Kodning Avkodning Mottagare  Meddelande 

 
 

Media 

Feedback Respons 

Brus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Författarnas översättning av: Element i kommunikationsprocessen, (Kotler et al., 2002, s.632)  
 
 

• Sändare, skickar meddelandet till mottagaren. 
 Ex. ICA skickar meddelandet till kunderna. 
 
• Kodning, meddelandet kodas, det vill säga formar meddelandet så att det får en 

symbolisk mening med hjälp av ord och illustrationer. 
 

• Meddelandet som skickas är en sammansättning av ord, bilder och symboler. 
 

• Media utgörs av den kanal (TV, tidning eller liknande) igenom vilken meddelandet 
sänds till mottagaren. 
 

• Avkodning mottagaren skapar en uppfattning om symbolerna som är kodade av 
sändaren. 
 

• Mottagaren är den som får meddelandet som skickats. 
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• Respons är reaktionen hos mottagaren efter att ha exponerats för meddelandet. 
Ex. konsumenten blir mer medveten om ICA I love eco, ICA:s ekologiska varumärke.  
   

• Feedback innebär att mottagaren svarar och ger respons till meddelandet som den sett. 
Ex. om kunden visar att de gillar och kommer ihåg reklamen ICA I love eco eller om 
de ringer och kritiserar reklamen.  
  

• Brus är oplanerade störningsmoment under kommunikationsprocessen som kan orsaka 
att meddelandet förvrängs eller inte når mottagaren.  
Ex. Om reklamen för ICA I love eco visas på TV under tiden som konsumenten sitter 
och distraheras av sina barn eller blir distraherad när hon läser kundtidningen buffé 
och missar annonsen för ICA I love eco.  (Kotler et al., 2002, s.632-633) 

 
För att kommunikationen skall nå fram på önskat sätt är det också viktigt att marknadsföraren 
förstår vilken erfarenhet mottagaren har sedan tidigare och utformar kodningen av 
meddelandet för att matcha sättet som mottagaren kommer att avkoda meddelandet. (Kotler et 
al., 2002, s.632-633)  

3.3.1. Konsten att välja målgrupp  
Målgruppen kan vara potentiella köpare till någon av produkterna, inom exempelvis ICA I 
love eco sortimentet, eller de som påverkar andra till att köpa någon produkt. (Kotler et al. 
2002, s.632) Målgruppen är därmed de som relaterar och förhoppningsvis får en respons till 
den gröna reklamen om exempelvis ICA I love eco. Tidigare har målgruppen för miljövänliga 
varor varit konsumenter som redan handlar ekologiskt, en målgrupp som redan är medvetna 
om konventionella livsmedels effekter på miljön. För att skapa en högre konsumtion av 
ekologiska livsmedel krävs i enlighet med konsumentverket rapport (Konsumentverket, 2006, 
s.4, 10-11, 19) och Rex och Baumann (2006) att satsningar bör göras mot andra målgrupper. 
 
Svårigheten när målgruppen skall väljas ligger i att segmentera den gröna marknaden utifrån 
miljömedvetenhet och förståelse, där generell medvetenhet och frågespecifik medvetenhet 
separeras. Utöver detta finns det en brist på konsekventa kunder som alltid köper miljövänligt. 
Valet av målgruppen måste också konstant ses över i och med att konsumenter blir mer 
medvetna om miljön förändras också målgruppen. (Peattie, 1995, s.232) Det har visat sig att 
kvinnor med hemmaboende barn är den bästa målgruppen för denna produktgrupp (Peattie, 
1995, s.232) och utgör enligt studier även de som konsumerar ekologiska varor mest. 
(Hughner et al., 2007, s.96)  

3.3.2. Målet med kommunikationen 
Efter att målgruppen är vald för kommunikationen måste syftet eller snarare målet med 
reklamen bestämmas utifrån vilken respons som eftersträvas. Ett mål kan vara att informera 
målgruppen om produkten eller företaget, så att målgruppen blir medvetna om den nya gröna 
produkten, hur den fungerar och vilka miljövänliga fördelar den har. Ett annat mål kan vara 
att övertala kunderna till att byta till ett miljömässigare val, ändra förförståelsen om en 
produkt eller ta reda på mer om den. Reklam kan också vara till för att påminna kunden om 
produkten eller företaget men även att skapa och visa på ett behov hos kunden. (Peattie, 1995, 
s.231) 
 
Idag översköljs konsumenter av reklam från bland annat TV, radio och tidningar både i och 
utanför hemmet. I överlag har konsumenter tusentals tidningar och ett antal olika TV och 
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radiokanaler att välja emellan. Om överösningen av reklam besvärar kunder är det ett 
kostsamt problem för marknadsförarna. Tilltalande reklam bör därför uppfylla tre kriterier, 
den skall vara: meningsfull, trovärdig och utmärkande. En meningsfull reklam visar på 
fördelarna med produkten som gör den mer önskvärd och intressant för målgruppen. För att 
reklamen skall vara tilltalande måste den också vara trovärdig. (Kotler et al., 2002, s. 668) 
Detta kriterium kan vara svårt att uppfylla i och med att kunder generellt sett är mer 
misstänksamma mot reklam. En tidigare studie fann att mer än en tredjedel av allmänheten 
tyckte att reklam inte var trovärdig. (Rice, 1990) Trots detta finns en del reklambyråer som 
hävdar att egenskaper som meningsfullhet och trovärdighet inte är det bästa att skylta med. 
Reklamen måste därutöver kommunicera till kunden hur produkten utmärker sig och skiljer 
sig från de konkurrerande märkena. (Kotler et al., 2002, s.668)  
 
Syftet med reklam är också att få målgruppen som reklamen är riktad till att reagera på 
produkten eller företaget på ett speciellt sätt. Då konsumenter uppfattar att de kan dra nytta av 
att påverkas av reklamen kommer de att göra det. För att skapa ett effektivt budskap måste 
därför marknadsföraren identifiera målgruppens fördelar, som kan användas för att attrahera 
kunden till reklamen. Eftersom konsumenter väljer att påverkas av reklamen om de ser att de 
kan dra nytta av att påverkas. (Kotler et al., 2002, s. 668) I tidigare studier har det visat sig att 
konsumenters främsta anledning till att köpa ekologisk mat, är att den är hälsosam. Dock 
finns i dagsläget inga vetenskapliga bevis på att ekologisk mat är skulle vara mer hälsosam. 
Trots detta är många konsumenter ändå av åsikten att ekologiska produkter är hälsosamma, 
eftersom de inte innehåller kemikalier. (Hughner et al.., 2007, s. 101)  
 
Marknadsföraren måste också skapa ett tilltalande kreativt koncept, för att leverera budskapet 
på ett minnesvärt och utmärkande sätt genom de stora reklamkampanjerna. (Kotler et al., 
2002, s. 668) Enda sättet för att reklam skall vara framgångsrik är genom att tydligt 
kommunicera och skapa uppmärksamhet och att ha ett bra reklambudskap. I denna tuffa 
konkurrens som råder om kundens uppmärksamhet och för att upprätthålla uppmärksamheten 
måste dagens reklambudskap vara fantasifull, innovativ, underhållande och givande för 
konsumenten. (Kotler, Armstrong, Saunders and Wong, 2002, s. 667-668)  

3.3.3. Designen av meddelandet  
Efter att ha bestämt vilken respons från konsumenterna som meddelandet är ämnat att skapa 
designas meddelandet. För att uppmärksamma målgruppen brukar alla meddelanden innehålla 
ett motiv, vilket vanligen är något av de nämnda nedan: (Peattie, 1995, s.234, Kotler et al., 
2002, s.636-637) 
 

• Kundens egenintresse: Visar på värdet, fördelarna, kvalitén och användningsområdet 
för produkten för att belysa kundens egenintresse för produkten.  
 

• Emotion: Vill skapa en känsla hos konsumenten, antingen en positiv eller negativ för 
att motivera dem till att köpa produkten. Reklamen anspelar på rädsla, skyldighet och 
samvete för att få konsumenter att göra saker de borde och inte borde göra. Grön 
reklam syftar ofta till att relatera miljömedvetenhet med barns framtid, att få leva 
tryckt och bekvämt eller påvisa allvaret med miljöförstöringen.  

 
• Moral: Försöker påverka konsumenters inre känsla, av vad som är rätt och vad som är 

fel för att exempelvis försöka påverka konsumenter till att bidra till en renare miljö.  
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Att göra reklam som baseras på den gröna produktens egenskap är svårt, även om kunder 
accepterar en viss lägre teknisk funktion på produkter som är miljövänliga, har reklam 
generellt sett handlat mycket om att framhäva och spela på superlativ som ”vitare än vit” och 
överdrifter, vilket inte fungerar med miljövänliga produkters egenskaper.(Peattie, 1995, s. 
233) 
 
Marknadsföring och annan information om ekologiska produkter har hittills endast fokuserat 
på de miljömässiga fördelarna med ekologiska livsmedel. (Rex och Baumann, 2006) I en 
rapport utförd av konsumentverket (2006, s.3) konstateras att inte konsumenter finner 
argumentet ”miljövänlighet” tillräckligt tilltalande för att köpa ekologiska produkter. 
Konsumenter reagerar och exponeras för en mängd olika signaler och budskap däribland 
ekologiska märkningar men också andra budskap som pris, smak, fräscht, särskilda 
erbjudanden, varumärken, närodlat, rättvisemärkt. Det konsumenter trots allt efterfrågar är, 
god smak, fräscht, nyttigt och hälsosamt. (Konsumentverket, 2006, s.3) För att skapa en högre 
konsumtion av ekologiska livsmedel krävs därför enligt konsumentverkets rapport 
(Konsumentverket, 2006, s 4,10-11,19) och i enlighet med Rex och Baumann (2006) att 
information relaterade till de personliga fördelarna borde framhävas i större utsträckning, 
exempelvis hälsoaspekter.  
  
Logiken är också att konsumenter kommer att bry sig mer om frågan handlar om dem själva 
eller deras familjer än frågor som handlar om att hantera ett problem som existerar i samhället 
generellt sett. Utifrån denna logik kommer därför exempelvis oblekta blöjor att vara mer 
tilltalande på grund av att de är bättre för barnets hud, än oblekta blöjor som är bra att köpa 
för att göra en god gärning för samhället. (Peattie, 1995, s.233) Ytterligare ett bra exempel på 
detta visades i en enkätundersökning där 70 procent av konsumenterna skulle handla mer 
ekologiskt om de personliga fördelarna var större. Vidare svarade 75 procent att miljön är ett 
vikigt skäl till varför de konsumerar ekologiska varor men enbart 40 procent av dessa 
konsumenter skulle konsumera mer ekologiska livsmedel om fler tydliga fördelar för miljön 
skulle finnas med de ekologiska varorna.(Konsumentverket, 2006, s.4, 10-11, 19) Ändå 
använder marknadsförare både miljömässiga påståenden och påståenden för konsumentens 
egenintresse. (Peattie, 1995, s.233)  
 
Om en för stark rädsla framkallas i meddelandet kan reklamen få motsatt effekt och visades i 
en studie av Kinnear, Taylor och Sadrudin (1974). De som var mest bekymrade över vilken 
skada miljön skulle kunna åstadkomma dem personligen brydde sig också minst om miljön. 
Därav fick rädslan de hade en motsatt effekt och gjorde att de ignorerade miljöproblemen 
istället. Kinnear et al (1974) rekommenderade därför ha dessa tre punkter i åtanke vid 
utformandet av i meddelandet:  
 

• Frambringa och möta konsumenters nödvändighet att förstå, genom att visa faktiska 
fördelar med gröna produkter. 
 

• Påvisa hur användandet av produkten kommer att göra att konsumenten bidrar till att 
reducera miljöförstöringen, eller genom att demonstrera hennes eller hans eget sociala 
ansvar. 
 

• Varsamt anspela konsumenters önskan att undvika att skada miljön, och visa på hur 
man skadar miljön om man inte använder gröna produkter.  
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3.3.4. Meddelandets innehåll 
Här måste tas ställning till hur meddelandet skall framföras, hur det skall sägas. Det är vanligt 
att välja mellan att leverera en tydlig slutsats med meddelandet eller att välja att låta 
mottagaren lista ut slutsatsen själv. Det senare fungerar bättre när målgruppen är intresserad 
av produkten och marknadsföraren kan ställa frågor och involvera mottagaren till att tänka på 
varumärket för att sedan låta dem dra sin egen slutsats av meddelandet. Kotler et al., 2002 
s.637) 
 
Det är också innehållet det vill säga hur budskapet framförs genom reklamen som skiljer en 
grön reklam från en ”grå”. Ett förenklat svar på vad som är grön respektive ”grå” reklam är att 
gröna reklamer handlar om miljövänliga lösningar, medan ”grå” reklam handlar om det som 
orsakar problemen med miljön. Dock kan inte detta ses helt svart eller vitt, utan en reklam kan 
innehålla både delar av grön reklam och delar av ”grå” reklam. Medan det är ganska lätt att 
identifiera de uttalade gröna påståendena i en reklam kan det vara desto svårare att identifiera 
de outtalade gröna påståendena. Många gör lantliga anspelningar till produkten till exempel 
när de säger att produkten är ett med naturen, vilket kan vara ett outtalat grönt påstående, eller 
det mest attraktiva att marknadsföra med produkten. (Peattie, 1995, s.234) 
 
Carlson, Grove och Kangun (1993) gjorde en analys av grön reklam i tidningsmagasin och 
identifierade fem olika teman: 
 

1. Produktrelaterade, där produkten besitter gröna attribut. 
 

2. Produktionsrelaterade, där produkten framställts med miljövänlig teknologi, metoder 
och avfall. 
 

3. Miljöinformationsbaserad, där motivet är att informera kunder om relevanta 
miljöfrågor. 
 

4. Företagsimage, där motivet var att länka samman organisationen till en grön 
företeelse.  
 

5. Teman som kombinerar mer en ett av de ovanstående temana.   
 
När de vidare studerade dessa teman fann de att endast 40 procent av reklamen hade 
acceptabla påståenden och att de därmed inte gjorde missledande reklam. De flesta annonser, 
närmare 60 procent, pendlade mellan att vara tvetydiga till att innehålla helt falska 
påståenden. (Peattie, 1995, s.234) 
 
Det är rekommenderat är att avsändaren kommunicerar på ett ärligt och medryckande sätt i 
den mån det är möjligt. Om kunder engageras av meddelandet kommer de lättare ihåg 
budskapet. Genom att belysa några dåliga egenskaper med exempelvis ICA I love eco, gör att 
de positiva egenskaperna framhävs på ett trovärdigare sätt. I vissa fall är det inte bra att bara 
delvis göra avslöjanden, då det kan uppfattas som mer missledande än att inte göra några 
avslöjanden alls. Exempel på detta skulle kunna vara om företag gör reklamkampanjer om 
deras miljövänliga verksamhet men där de ”glömmer” att säga att det egentligen är en 
påtryckning genom regelverk och inte ett eget initiativ. (Peattie, 1995, s.234) 
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3.3.5. Att skapa rätta stämningen 
Meddelanden kommunicerar en stämning genom innehållet. Förutom att de gröna 
påståendena är uppbackat av varumärket och företagets eko-utförande är det bra vid grön 
reklam att: (Peattie, 1995, s.234-235) 
 

• Gå varsamt fram till konsumenter som kan vara förvirrade och relativt oinformerade.  
 

• Vara positiv och uppmuntra genom att framhäva produktegenskaper för att bidra till 
en lösning till miljöproblemen, istället för att väcka rädsla hos konsumenterna. 
 

• Framhäva konsumenters redan etablerade oro för miljön istället för att skapa 
ytterligare oro. 
 

• Anspela på kunders miljömedvetenhet genom att göra meddelandet trovärdigt och 
skapa stil. 
 

• Påverka konsumenter till att de känner sig delaktiga i den gröna förändringen och 
framhäva att konsumenten bidrar genom att köpa produkten.  
 

• Behandla konsumenter som intelligenta individer. 
 
Även om humor har varit en bevisad metod att göra framgångsrik reklam på, måste humor 
användas med försiktighet när det gäller att göra reklam om en grön image, där många 
underliggande faktorer är allvarliga. Dock skall inte sägas att alla kampanjer skall vara dödligt 
seriösa. (Peattie, 1995, s.234-235) 

3.3.6. Förtroende för reklamen 
Oavsett vilken källa som reklamen kommer ifrån, uppfattar konsumenter reklam olika, alltså 
kan den kommunicerade informationen få olika effekter. Marknadsförarens val av 
informationskälla har stor betydelse för om budskapet blir accepterat av konsumenten. En 
viktig del i kommunikationen är trovärdigheten i meddelandet. (Solomon, Bamossy och 
Askegaard, 1999, s 152, 153) 
 
Aaker och Myers (1987) föreslår fyra olika typer av reklam som kan uppfattas som 
missledande.  
 

1. Reklam kan innehålla riktig faktainformation, men ändå ge ett missledande intryck. 
 

2. Reklam kan vara tvetydig och resultera till flera olika tolkningar. 
 

3. Reklam kan utelämna information som skulle vara viktig för konsumenterna. Frånvaro 
av viktig information kan inge ett felaktigt och falskt intryck. 
 

4. Reklam kan också göra subjektiva och överdrivna uttalanden om produktkvaliteten, 
vilket kan vara svårt för konsumenten att motbevisa och missleda de kunder som tar 
reklamen på orden.   

 
Graden av trovärdighet bedöms utifrån uppfattade expertutlåtanden under reklamen, 
objektiviteten eller pålitligheten i budskapet. En konsument uppfattningar baseras på hur väl 
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den anser att reklamen kommunicerar nödvändig information för att konsumenten skall ha 
möjlighet att jämföra med andra liknande produkter. En konsument är mer mottaglig för 
information som den inte redan har kunskap eller åsikt om. Konsumenten kan då alltså anse 
reklamen som mer trovärdig. (Solomon, Bamossy och Askegaard, 1999, s 152, 153)  
 
 
3.4. Kommunikationskanaler 
För att nå fram med meddelandet till mottagaren måste någon form av kommunikationskanal 
användas, varav det finns två bredare kanaler i form av antingen personlig- eller icke- 
personlig kommunikation. Icke-personlig kommunikation innebär precis som det låter att 
ingen personlig kontakt eller feedback sker under kommunikationen. (Kotler et al., 2002 
s.641) Icke-personlig kommunikation är en typ av masskommunikation, vilken också 
namnges som envägskommunikation i och med att kommunikationen endast går i en riktning 
och sändaren inte får reda på om budskapet nått fram. (Bergström, 2004, s.107) Det är också 
den icke- personliga kommunikationen vi valt att studera i denna studie.  
 
I icke-personlig kommunikation inkluderas bland annat media. De viktiga medierna utgörs av 
tryckt media (tidningar, tidskrifter, direkt mail), tv och radio, Internet (online service och 
webbsidor) samt även skyltning (anslagstavlor, skyltning och affischering). Icke-personlig 
reklam påverkar konsumenter direkt eller indirekt. Om konsumenter inte själva blir påverkade 
direkt av reklamen kommer förmodligen andra att bli det och influera de som blivit mindre 
påverkade eller exponerade för reklamen. (Kotler et al., 2002 s.641)   
 
I denna studie har vi valt att titta på reklamen om ICA I love eco på TV, i kundtidningen buffé 
och reklamen på ICA:s hemsida på Internet, varför vi närmare beskriver dessa kanaler nedan. 

3.4.1. TV reklam  
Förutom bio är TV det huvudsakliga mediet som kombinerar ljud och bild och uppfattas 
genom både synen och hörseln. Eftersom att TV har en hög räckvidd och många tittar på TV 
är det en utmärkt kanal för att sända ett reklambudskap.(Dahlqvist & Linde, 2002, s.120) Det 
stora problemet med TV-reklam är att den ofta är tråkig och oengagerande i sin form och 
många tenderar att byta till en annan kanal under tiden. Dock är det inget som TV som kan 
ena ett folk, ingen kan lämnas oberörd av TV, vilket är positivt ur annonsörernas synvinkel. 
(Bergström, 2004, s.68)   

3.4.2. Reklam i populärpress 
Denna typ av tidsskrift är exempelvis ICA:s kundtidning buffé och som har en mycket 
specifik inriktning och vänder sig till en specifik målgrupp. (Dahlqvist & Linde, 2002, s.117) 
Målgruppen för exempelvis buffé är kunder till ICA som handlar för 1000kr eller mer i 
månaden med sitt ICA-kort (buffé, 2008e). År 2000 var buffé etta på en tio i topplista efter 
antalet tryckta upplagor, närmare bestämt var buffé tryckt i 1 944 400 upplagor. (Dahlqvist & 
Linde, 2002, s.118) Populärpress är också ett bra medium eftersom att kostnaden är relativt 
låg, trycket är i bra kvalitet och tidningen läses i lugn miljö vanligen flera gånger. (Bergström, 
2004, s.67)  

3.4.3. Reklam på Internet  
Internet är en relativt ny kommunikationskanal för reklam. Först 1994 började det 
experimenteras med att göra reklam på Internet. Det mest grundläggande sättet att göra 
reklam på Internet är genom att företaget, som exempelvis ICA, lägger ut reklam på sin egen 
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hemsida för att informera om produkter och om organisationen. (Dahlqvist & Linde, 2002, 
s.123-124)    
 
Skillnaden mellan Internet och de traditionella kommunikationskanalerna är att Internet 
skapar möjligheten till interaktivitet och även möjligheten till att slutföra affären på plats. 
Reklamfilmer som visas på Internet har också en tendens att sprida sig om den är tillräckligt 
rolig. Ett exempel kan nämnas reklamen för Ipren. Ipren-mannen spreds mellan vänner och 
också genom e-mail på Internet för att den var rolig och tillgänglig på Internet, vilket blev bra 
gratisreklam för företaget. Det som slutligen kan sägas är att Internet är konsumentdrivet och 
att konsumenterna ser vad de vill se och när. Internet är därför ett bra komplement till 
traditionell marknadsföring och kan experimenteras med ytterligare. (Dahlqvist & Linde, 
2002, s.123-124)    
 
 
3.5. Framgångsrik reklam 
Syftet med reklam och kampanjer uppfattas ofta som verktyget för att sälja en produkt. 
Försäljningen är dock ett slutligt mål med reklamen, men sällan enda syftet med den. 
Marknadsförare spenderar inte ofta pengar på reklam om det inte leder till en ökad försäljning 
och ökade vinster för företaget. Men reklam som en ensam metod leder sällan till en direkt 
effekt på försäljning, däremot initierar den olika reaktioner hos konsumenten. Utförs då 
reklamen på ett framgångsrikt sätt kan den i sin tur leda till försäljning.(Percy et al., 2001b) 
 
Att förändra märkesattityder utgör alltid ett av kommunikationens mål genom reklamen. För 
att förändra attityder finns sex olika steg gällande beteenden, dessa bör innehålla något sorts 
övertalande budskap. I alla sex stegen måste skapas en positiv respons för att meddelandet 
skall vara framgångsrikt. Om inte alla sex stegen upplevs som positiva från målgruppens 
perspektiv kommer inte heller kommunikationen nå fram och bli framgångsrik.(Percy et al., 
2001b)  
 

1. Först måste meddelandet framföras till målgruppen. 
 

2. När målgruppen haft möjligheten att höra eller se meddelandet måste de också lägga 
märke till det. 
  

3. Målgruppen måste också förstå meddelandet och fördelarna som framhävs.  
 

4. När målgruppen förstår meddelandet, måste de ta till sig de övertalande argumenten i 
meddelandet. 
 

5. Målgruppen måste därefter komma ihåg argumenten och komma ihåg att de 
accepterat och givit efter för dem samt ha en positiv inställning till meddelandet. 
 

6. Om det sjätte steget nås kommer målgruppen handla på det sätt som uppmanades i 
reklamen.  

 
När det sjätte steget passerats har meddelandet till slut varit framgångsrikt. Med tanke på detta 
är det en tuff utmaning att göra effektiv reklam, eftersom målgruppen i alla sex steg måste få 
en positiv respons till meddelandet. För att reklamkampanjer och annonsering skall vara 
effektiva måste således meddelandet exponeras, bearbetas av målgruppen (uppmärksamma 
och förstå meddelandet), få den avsedda kommunikationseffekten och driva målgruppen till 
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att utföra den önskade handlingen. Även om allt skulle fungera som planerat dröjer det innan 
förändringar kan ses i konsumentbeteende som ett resultat av reklamen. (Percy et al., 2001b) 

3.5.1. Målgruppens respons till reklamen 
Det första steget till att reklamen i överhuvudtaget skall ha en chans att bli framgångsrik är att 
den potentiella kunden exponeras för reklamen. Reklamen måste därför placeras där den kan 
bli sedd, hörd eller läst av kunden. Exponeringen sker därför i olika form av media. Att 
kunden exponeras är dock inte tillräckligt, på något sätt måste denne också bearbeta 
informationen. Kunden bearbetar informationen genom att först förhoppningsvis 
uppmärksamma reklamen för att sedan också förstå den. Den potentiella kunden måste därför 
få en omedelbar respons till en eller flera element i reklamen, så som bilder och ord, för att 
den skall ha en effekt och för att den skall uppmärksammas. (Percy et al., 2001b) 
 
Den omedelbara responsen till reklamen måste senare leda till en mer permanent respons 
relaterat till ett märke, så som ICA I love eco, eller till något annat subjekt i reklamen som till 
exempel servicen eller företagsimagen. Reklamkommunikationen syftar därför alltid till att 
skapa minst två permanenta och nödvändiga reaktioner i form av märkesmedvetenhet och 
attityd till märke. Under olika omständigheter utgör även syftet i reklamkommunikationen att 
skapa ett behov för produktkategorin och en vilja att köpa produkten hos kunden. (Percy et 
al., 2001b) 
 
Målgruppens förmåga att identifiera och minnas ett varumärke tillräckligt bra för att antingen 
använda eller köpa produkter från varumärket brukar benämnas med märkesmedvetenhet. 
Målgruppen kan antingen känna igen varumärket till exempel från butiken eller komma ihåg 
varumärket. Studier har visat att konsumenter först och främst inte köper produkter om de inte 
finner ett behov, men de köper inte heller produkter från ett varumärke om de inte är 
medvetna om att varumärket existerar. Därför utgör märkesmedvetenhet alltid ett motiv i 
markandskommunikationen. (Percy et al., 2001d) 
 
Om målgruppen inte har någon attityd till ett varumärke är det högst troligt att de inte heller 
kommer att köpa produkten. Ett motiv med reklamkommunikationen är därför alltid att skapa 
attityder. Konsumenter är ofta medvetna om ett flertal märken inom en viss produktgrupp och 
vid ett köp gör konsumenten ibland ett val att köpa något märke framför ett annat märke. Att 
konsumenter väljer ett märke framför ett annat benämns som varumärkesattityd. 
Varumärkesattityder anses vara en konsuments utvärdering av ett varumärke, om den svarar 
för vad denne förväntar sig och om varumärket tillfredställer det konsumenten söker efter. 
Varumärkesattityder består av fyra viktiga delar; varumärkesattityden påverkas av vad kunden 
för stunden efterfrågar hos en produkt, vilket påverkar kundens beteende. 
Varumärkesattityden beror sedan av vad en konsument vet om märket och hur de påverkas 
känslomässigt av varumärket. Den tredje delen innebär att konsumentens kunskap ofta är 
baserat på olika uppfattningar om varumärket. Till sist är det viktigt att komma ihåg att ett 
varumärke alltid kommer att ha en konkurrent som kan erbjuda precis samma produkt och att 
kommunikation kan råda viss bot på detta genom att stimulera positiva varumärkesattityder. 
(Percy et al., 2001d) 
 
Om reklamen nått fram till målgruppen på önskat sätt kommer den att skapa en respons hos 
målgruppen som väljer att agera utifrån reklamens budskap eller inte. Som ett exempel 
kommer kunden som sett ICA:s reklam välja att köpa varumärket ICA I love eco eller inte, 
som en respons till reklamen. Vanligen kallas detta köpbeteende men när det gäller reklam är 
det en respons från en specifik målgrupp som eftersträvas i första hand. Innan konsumenter 
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köper en produkt innebär det sammanfattningsvis att de går igenom fyra olika stadier av 
reaktioner eller respons till reklamen: (Percy et al., 2001b)  
 

1. Exponering: ser, hör eller läser reklamen. 
 Ex. ICA som visar reklam i bland annat TV, kundtidningen och på hemsidan, gör att 
 kunden troligen sett reklamen på något sätt.  
  
2. Bearbetning: uppmärksammar och förstår reklamen. 
 Ex. Om kunden exponeras för ICA:s reklam uppfattar kunden förr eller senare vissa 
 delar eller någon av reklamerna i TV, kundtidningen eller på hemsidan. Då har 
 kunden bearbetat informationen på något sätt, även om de nu bara känner igen 
 varumärket ICA I love eco. 
   
3. Kommunikationseffekter: känner igen märket och skapar en åsikt. 
 Ex. Kunden har lärt sig varumärkets namn, ICA I love eco, från någon av 
 reklamerna och kommer ihåg hur förpackningen ser ut. Då visar det på att kunden 
 känner igen märket och därmed uppfylls ett av målen med reklam dvs. 
 märkesmedvetenhet. Om kunden också har en åsikt om ICA I love eco, har 
 även en attityd skapats hos kunden till varumärket, vilket är det andra huvudsyftet 
 med reklam. Märkesmedvetenhet och en positiv attityd till märket, ICA I love eco, 
 har en stor påverkan på om kunden kommer prova märket eller inte. 
  
4. Handling: väljer att köpa produkten eller inte. 

 Ex. För ICA som gjort reklamen skulle den bästa responsen till reklamen vara att 
 kunderna faktiskt köper produkterna från ICA I love eco. Om kunden valt att köpa 
 någon vara av ICA I love eco har kunden utan tvekan påverkats positivt i de tre 
 första stegen och även lett till en positiv respons i det sista. (Percy et al., 2001b)     
 
Målgruppen måste exponeras för och bearbeta reklamen för att den skall kunna påverka dem. 
Missförstår målgruppen budskapet uteblir effekten. Om reklamen lyckas kommunicera på rätt 
sätt och målgruppens respons blir i enlighet med förväntningarna, resulterar det i faktiskt 
handlande. Men som tidigare konstaterats kan inte reklam ensamt ansvara för att köp skall 
ske, utan hela marketingmixen måste användas. Produkt, pris, plats och andra sätt att påverka 
kunden är därför också väsentliga för att kunden skall köpa produkten. Exempelvis måste ICA 
I love eco varorna smaka bra, ha ett rimligt pris, gå att få tag på i butik och gärna med 
smakprovsrabatter. Reklamen har dock en stor påverkan, speciellt om kunden tidigare inte 
varit medveten om märket. (Percy et al., 2001b) 
 
    
3.6. Kundens uppfattning av marknadsföring och reklam 
En definition av begreppet uppfattning är ”den process där en individ väljer, organiserar och 
tolkar stimuli till en meningsfull och sammanhängande bild av världen”. Stimuli kan till 
exempel vara en produkt, ett varumärke eller olika typer av marknadsföring. Dagens 
marknadsförare är noga med att förnya deras reklam för att de vill undvika att konsumenterna 
blir vana vid en viss typ av reklam. Detta eftersom att konsumenter som blir vana vid en 
reklam inte kommer att uppmärksamma reklamen, vilket leder till att reklamen inte uppfyller 
sitt syfte. (Schiffman och Kanuk, 2004, s.158-160)     

Inom marknadsföring kan stimuli exempelvis vara varans förpackning, namnet på 
varumärket, annonsering och reklam samt valet av placering av marknadsföringen. Inom 
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annonsering och reklam har både storleken på annonsen samt typsnittet betydelse. Dessa 
stimuli påverkar konsumenterna i vilken grad de uppfattar marknadskommunikationen. För att 
skapa uppmärksamhet för dessa stimuli är det vanligt att marknadsförare använder sig av 
kontraster i sin marknadsföring. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 169) Ett exempel på 
kontraster skulle kunna vara att visa på kontrasterna mellan ekologiska produkters egenskaper 
och konventionella varors egenskaper.  

Konsumenters uppmärksammande av olika stimuli är en process där deras förväntningar av 
kommunikationen och även motivet med den påverkar vad de uppfattar. Det finns fyra olika 
element som belyser dessa faktorer om uppfattning, vi kommer att belysa två av dem. 
(Schiffman och Kanuk, 2004, s 172) 

Det första elementet benämns selective exposure, vilket innebär att konsumenter uppfattar ode 
marknadsföringsbudskap som de finner attraktiva och meningsfulla. Konsumenter väljer 
också att uppmärksamma marknadsföring som kan bekräfta det positiva i deras val av 
produkter. De undviker marknadsföring som har ett innehåll av skrämmande eller otäck 
karaktär. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 172)  

Det andra elementet, selective attention, innebär att konsumenter endast uppfattar ett urval av 
stimuli som de utsätts för. Konsumenter visar mer uppmärksamhet mot reklam som möter 
konsumentens behov och uppmärksammar alltså inte stimuli som den inte har något intresse 
av. Det finns även stora skillnader när det handlar om vad konsumenten är intresserad av. En 
del tycker att priset är viktigt, andra tycker att den sociala acceptansen av varan är viktig. Det 
finns även skillnader i konsumenters uppfattning av utformningen av marknadsföringen, en 
del gillar det enkla meddelandet medan andra gillar den mer avancerade utformade reklamen. 
(Schiffman och Kanuk, 2004, s 172) 

 
3.7. Attityd och dess innebörd 
Konsumenter uttrycker sin attityd exempelvis när de får frågan om de tycker om en produkt 
eller inte. De kan därmed forma attityder till en produkt exempelvis ICA I love eco från 
innehållet i en reklamkampanj eller genom en viss återförsäljare, så som ICA. (Schiffman och 
Kanuk, 2004, s.251) Det finns många olika definitioner av attityder, överlag är element som 
utvärdering av objekt, frågor, varumärke och uppfattning vara vanligt förekommande i 
definitionerna.   
 
 Solomon (2004, s.121) definierar attityd som:  
” a lasting general evaluation of people (including oneself), objects or issues”  
 
 Rios et al. (2006) refererar till Wilkie (1986) som definierar attityder som:  
 ”the consumers overall evaluation of the brand”  
 
 Keller (1993) definierar attityder som:  
” …the sum of beliefs regarding the attributes and the functional, experimental and symbolic 
benefits”  
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I en ordlista över marknadsföringstermer (Feurst & Flodhammar, 1995, s.8) lyder definitionen 
av attityd: 
”En konsuments bestående och inlärda benägenhet att förhålla sig och uppföra sig på ett 
konsistent sätt mot ett objekt. I vilken utsträckning konsumenten förväntar sig att märket 
tillfredställer hennes speciella behov.” (Feurst & Flodhammar, 1995, s.8) 
 
Det är även vanligt att definitioner av attityder mäts och definieras med hjälp av tre 
dimensioner: (Feurst & Flodhammar, 1995, s.8) 
 

1. Affektiv, känslomässig, positiv eller negativ 
 

2. Kognitiv, förnuftsmässig 
 

3. Handlingsbenägenhet 
 
Genom att undersöka konsumenter om deras attityder, kan marknadsförare uppskatta 
konsumenters attityder och finna ett samband till deras beteende. Attityder och 
konsumentbeteende är två variabler som hör ihop. Konsumenters eventuella 
rekommendationer av produkter till deras vänner och familj, deras uppfattning samt 
utvärdering av produkter men även deras värderingar av produkter är alla olika attityder som 
konsumenter har. (Schiffman & Kanuk, 2004, s 251-253) 
 
 
3.8. Attityders uppkomst 
Faktorer som ligger bakom hur attityder formas är viktiga att förstå som marknadsförare och 
är även grundläggande för att de skall kunna påverka konsumenters attityder och beteenden. 
Viktiga frågor är således att förstå: Hur konsumenter skapar attityder till produkter och till 
just vissa varumärken; Hur familj, vänner och marknadsföring påverkar konsumenters 
attityder samt varför en del attityder förändras medan vissa är bestående. (Schiffman och 
Kanuk, 2004, s 264, 265)  

3.8.1. Faktorer som påverkar attityders uppkomst 
Attityder är skapade av personliga erfarenheter, påverkan av familj och vänner samt 
marknadsföring. Den huvudsakliga källan till skapandet av attityder är konsumentens egna 
erfarenheter av produkten. En konsuments familj, nära vänner, och andra respekterade 
personer i ens omgivning har stor påverkan på en persons attityder. Familjen skapar många av 
våra grundvärderingar. Till exempel om ett barn blivit belönad med godis för ett gott 
uppförande, finns en större benägenhet att barnet får en positiv attityd till godis i vuxen ålder. 
Människor som bor i länder med god tillgång till TV-kanaler, nyhetstidningar och 
specialtidningar är ofta utsatta för nya idéer, produkter och reklam. Marknadsföring har alltså 
en stor betydelse för att forma konsumenters attityder. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 267) 

3.8.2. Inlärningen av attityder 
Inlärning av attityder innebär ett skapande av en attityd, alltså från att inte ha en attityd till ett 
objekt, till att skapa sig en attityd till objektet. En konsument är ofta benägen att köpa en ny 
produkt från ett varumärke som redan är välkänt för konsumenten. Detta är ofta till följd av att 
konsumenten redan är nöjd med företagets övriga produkter. Det är vanligt att konsumenter 
skapar positiva/negativa attityder om produkter som de vill tillfredsställa ett behov med eller 
lösa ett problem med. Dessa attityder beror på vilken grad av information som de finner om 
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produkten men även vilken kunskap och uppfattning de själva har om produkten. Ju mer 
information konsumenterna har om en produkt desto vanligare är det att de har en attityd mot 
produkten. Oavsett om informationen finns tillgänglig på många olika sätt så är konsumenter 
ofta inte mottagliga för all denna produktrelaterade information. Konsumenter använder sig 
ofta bara av en liten del av den information som finns tillgänglig. Forskning visar att det är 
mer framgångsrikt att marknadsföringen innehåller några viktiga kännetecken med produkten, 
än att försöka få in alla kännetecken i reklamen, till exempel att fokusera på vad som skiljer 
dem från konkurrenterna. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 265) 
 
 
3.9. Skapandet av attityder 
Attityder kan vara skapade av en mängd olika faktorer. Attityder som leder till att 
konsumenten väljer att köpa en produkt, kan exempelvis varit påverkade av den egna 
erfarenheten av varan, andra personers åsikter om varan och information från olika typer av 
marknadsföring som exempelvis reklamblad, Internet, tv-reklam etcetera. En viss attityd till 
en produkt behöver inte betyda att det leder till ett visst beteende, exempelvis behöver inte en 
konsuments positiva attityd till en produkt leda till att konsumenten köper produkten. Inlärda 
attityder kan ses som en motivationsfaktor till en konsuments faktiska beteende. Detta kan 
innebära att attityderna skapar ett positivt konsumentbeteende till exempelvis ICA:s produkt 
ICA I love eco likväl som det också kan innebära att en konsument upphör med ett beteende 
till produkten. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 253) 

3.9.1. Attityd mot objekt modellen  
Ett objekt är den företeelse som konsumentens attityd är riktad mot. Det kan exempelvis vara 
en produkt, användningen av produkten, ett varumärke, annonser, hemsidor på Internet och 
pris. Vid genomförandet av en attitydundersökning så är det viktigt att vara objektspecifik. 
Detta innebär att vid till exempel en undersökning av konsumenternas attityder mot tre olika 
bilmärken, skulle objekten exempelvis vara Mercedes, Saab och Lexus. (Schiffman och 
Kanuk, 2004, s 253) I vår studie blir då objektet reklamen om ICA I love eco. Detta 
tillvägagångssätt är användbart för att mäta attityder till bland annat en viss produktgrupp 
eller ett specifikt varumärke. Konsumenters attityder till en viss produktgrupp eller varumärke 
påverkas av deras uppfattning och utvärdering av produktens egenskaper. Konsumenter 
tenderar ha positiva attityder mot varumärken som de anser inneha en tillräcklig nivå av 
positiva egenskaper. Konsumenter har negativa attityder mot de varumärken som de inte anser 
har en tillräcklig nivå av önskade egenskaper eller att det finns för många oönskade 
egenskaper med varumärket. (Schiffman och Kanuk, 2004, s 259) 

3.9.2. Attitydens ABC-modell 
Modellen utgår ifrån att en attityd består av tre komponenter; påverkan (affect), beteende 
(behaviour) samt uppfattning/attityd (cognition) vilket främst speglar attityder till produkter. 
Vi har valt att tillämpa denna modell enligt vår egen av  tolkning för att visa hur attityder, 
beteenden och uppfattningar påverkas av reklamen: (Solomon, Bamossy och Askegaard, 
1999, s 123) 
  
Påverkan (affect): En konsuments känslor för ett attitydobjekt. 
Beteende (behaviour): En konsuments avsikt att utföra en handling beträffande 
attitydobjektet. (En uppfattning behöver dock inte innebära en visst beteende) 
Uppfattning (cognition): Konsumentens uppfattning om ett attityd objekt 
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Konsumenters attityd mot en produkt kan inte enbart baseras på deras uppfattning av 
produkten. Modellen betonar sambandet mellan medvetenhet, känslor och agerande. 
Alla tre delarna i modellen är viktiga men konsumentens intresse för attitydobjektet påverkar 
de olika delarnas grad av betydelse. (Solomon, Bamossy och Askegaard, 1999, s 123) Figuren 
nedan visar förhållandet mellan de tre komponenterna påverkan, beteende och uppfattning 
som leder till det fjärde steget där konsumentens attityd skapas. 
 

1. Kunder formar uppfattningen av produkten genom att samla ihop kunskap om 
produktens egenskaper.  

2. Utvärderar dessa uppfattningar och skapar en känsla om reklamen.  
3. Konsumenten utvecklar ett beteende, t.ex. att köpa produkten 
4. Konsumenten skapar en attityd till reklamen. 

 
Konsumenten söker en stor mängd information själv, överväger noggrant alternativen för att 
sedan göra ett medvetet beslut. (Solomon, Bamossy och Askegaard, 1999, s 123,124) 
 
 
 Utvärderar information 

och skapar en känsla till 
reklamen 

Uppfattning av reklamen Konsumentens beteende 

 

1 2 3
Skapad attityd utifrån 
insamlad information 

 
 
 
 
 
 
 4
 
Figur 2. Inspiration från Solomon et al. (1999, s 124) ”The standard learning hierarchy” ”En respondents 
mottagande av reklam”  
 

3.9.3. Attityd mot reklam modellen 
För att öka förståelsen för reklamens påverkan på konsumenters attityder har denna modell 
bildats. När konsumenter utsätts för reklam, bedömer de reklamen och skapar känslor till den. 
Deras bedömning av och deras känslor för reklamen påverkar sedan vilken attityd de har till 
reklamen men också deras bedömning av varumärket. Detta påverkar i sin tur konsumenters 
attityd till varumärket. Forskning visar att konsumenter som haft en positiv attityd till 
reklamen som de utsatts för, är mer benägna att köpa produkterna i reklamen. (Schiffman och 
Kanuk, 2004, s 263,264) 
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Exponering av reklam 

Känslor från reklamen 

 
 Figur 3. ”A conceptual model of the role of feelings in advertising” (Edell, Burke Chapman, 1987) 
 
 
3.10.  Utvärdera reklam 
Det är viktigt att regelbundet utvärdera påverkan som reklamen åstadkommit och vilken 
påverkan den haft på försäljningen. För att uppskatta om en reklam kommunicerat tillräckligt 
bra kan antingen kommunikationspåverkan eller ”copy testing” mätas. Copy testing betyder 
att man antingen mäter kommunikations påverkan av en reklam före eller efter den är 
utskickad och visad genom medier. Innan reklamen sänts genom kommunikationskanalerna 
kan ett test genomföras som går ut på att visa reklamen för konsumenter för att se vad de 
tycker om den samt mäta attitydförändringar och vad de minns från reklamen. Efter att 
reklamen visats genom olika medier, kan reklamens påverkan på kundens minne eller 
produktmedvetenhet, kunskap och preferens mätas. I förhållande till reklamens 
kommunikationspåverkan kan annonsörerna övervaka och mäta ett antal olika nivåer. (Kotler 
et al., 2002, s.674)  
 
Annonsörer kan titta på hur många som kände till märket innan reklamen och hur många som 
sett reklamen och nu känner till märket. Har inte reklamen resulterat i att några fler eller till 
och med minskad märkeskännedom bör annonsören se över kampanjen. Orsaken kan vara att 
reklamkommunikationen var dålig eller om det är så att kunder glömmer reklamen, måste de 
se över om tillräckiga investeringar i reklam inte gjorts. (Kotler et al., 2002, s. 674-675) I 
denna studie tittar vi på hur eller om kunderna känner igen varumärket det nya varumärket 
ICA I love eco. Kunder kan därför inte ha känt till varumärket innan, det som är intressant här 
är istället att se hur många av våra respondenter som känner till märket i nuläget efter 
reklamkampanjen. 
 

Bedömning av hur 
meningsfull reklamen är 

Attityd till reklamen 

Attityd mot varumärket 

 
Uppfattning av varumärket 
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Konsumenters attityd till ett märke kan mätas både innan och efter en reklamkampanj. Syftet 
med en reklam kan vara att informera och lära kunder om produktens egenskaper och 
fördelar. Kunderna kan finna att märket är motbjudande om meddelandet är missanpassat för 
målgruppen, om meddelandet inte innehåller något nödvändigt eller om det inte är trovärdigt. 
Kunden kommer i detta fall inte heller att bli positiv och utveckla något gillande kring 
produkten. Annonsörerna måste vid sådana fall designa om reklamen så att den bättre passar 
kundsegmentet och så att de på ett lättare sätt kan förstå fördelarna med märket. (Kotler et al., 
2002, s. 674-675)   
 
Genom mätningar före och efter visandet av en reklam skulle annonsören kunna se 
förändringar i hur kunden rangordnar märket. Kunder som har en positiv inställning till 
märkesfördelarna uppenbaras genom att titta på hur de rangordnar märket och om de föredrar 
märket. Om det visar sig att kunder avvisar märket måste anledningarna identifieras för att 
kunna se svagheterna i kommunikationen till kunden och formulera om den. (Kotler et al., 
2002, s. 674-675) Syftet med vissa reklamkampanjer kan vara att få kunden till att föredra och 
köpa ett vist märke. Detta kan också mätas genom förändringar i vilja att köpa märket. (Kotler 
et al., 2002, s. 674-675) Är kunden nöjd med märket och produkten denne köper är det högst 
troligt att den kommer att köpa produkten igen vid ett annat tillfälle. (Kotler et al., 2002, s. 
674-675)   
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4. Resultat och Analys 4. Resultat och Analys 
  
I detta kapitel kommer vi dels att redovisa resultaten från studien och även analysera och 
koppla samman resultaten med den teoretiska referensramen. Detta kommer att framföras i 
enlighet med kommunikationsprocessens följd (se figur nedan) där vi börjar med sändaren 
det vill säga ICA:s avsikter och mål med reklamen om ICA I love eco. Därefter konstrueras 
meddelandet och det sänds genom de olika kommunikationskanalerna, där innehållsanalysen 
av reklamen redovisas och analyseras. Slutligen når meddelandet mottagarna, vilka i detta 
fall är ICA:s kunder, som får en uppfattning om reklamen eller inte, vilket vi har undersökt 
genom en enkätundersökning.   

I detta kapitel kommer vi dels att redovisa resultaten från studien och även analysera och 
koppla samman resultaten med den teoretiska referensramen. Detta kommer att framföras i 
enlighet med kommunikationsprocessens följd (se figur nedan) där vi börjar med sändaren 
det vill säga ICA:s avsikter och mål med reklamen om ICA I love eco. Därefter konstrueras 
meddelandet och det sänds genom de olika kommunikationskanalerna, där innehållsanalysen 
av reklamen redovisas och analyseras. Slutligen når meddelandet mottagarna, vilka i detta 
fall är ICA:s kunder, som får en uppfattning om reklamen eller inte, vilket vi har undersökt 
genom en enkätundersökning.   
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4.1. Sändaren och budskapet – intervju med ICA:s brand manager 
I detta avsnitt kommer vi att presentera intervjun och förstudien med Ariella Rotstein, brand 
manager på ICA. Vi har delat in avsnittet med samma rubriker som användes under teoretiska 
referensramen. Under varje rubrik presenteras ett sammandrag ur intervjun och därefter 
efterföljande analys. Intervju frågorna finns att tillgå i bilaga 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Grön marknadsföring 
ICA har länge jobbat med miljöfrågor och utgör också en del i företagspolicyn. De har även 
informerat sina kunder om vad ICA som företag gör för att bidra till en bättre miljö. Ariella 
Rotstein (brand manager, ICA 2 maj, 2008) förklarar att den informationen inte alltid nått ut 
till kunderna. Ariella Rotstein upplyser att det i en jämförelse mellan Coop och ICA, uppfattas 
av kunder att Coop är det företag som står främst i miljöfrågor och att ICA på det sättet kan 
konstatera att de inte riktigt nått ut med deras miljöarbete. Däremot, påvisar Ariela Rotstein 
att ICA uppfattas som ett företag som jobbar med hälsa och där miljöfrågorna alltid har 
funnits på agendan. Exempelvis hade ICA redan under 90-talet ett ekologiskt alternativ som 
kallades Sunda och nu lanserar de ICA I love eco. ICA anser att ekologiskt är väldigt bra ur 

Brus 

 
Meddelande 

Sändare Kodning Avkodning Mottagare  
Media 

Feedback Respons 
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djur- och natursynpunkt och hur rena ekologiska produkter är i och med att inga 
bekämpningsmedel eller besprutningsmedel används.  
 
Att satsa på ekologiska varor och marknadsföra dessa kan ses som ICA:s insats till att bevara 
och inte skada miljön i enlighet med definitionen av grön marknadsföring (Pride & Ferrell, 
1993 refererat i Grove et al., 1996) När grön marknadsföring anammas bör företaget också ha 
i åtanke att inte framställningen kräver för mycket energi och naturtillgångar, varför de 
därutöver bör tänka på att minska produkttransporter och att reklamen på ett rättvist sätt visar 
vad företaget gör för miljön. (Grove et al., 1996) Att informera vad företaget gör för miljön är 
extra viktigt att göra innan reklam görs om ett grönt varumärke, som exempelvis ICA I love 
eco. Detta eftersom att det gröna varumärket inte bygger företagsimagen utan företagets 
miljöidentitet bygger och stödjer det gröna varumärket. Information om ICA:s miljöidentitet 
bör därför ha offentliggjorts för kunder innan de började med reklamkampanjen om I love eco 
för att ligga till grund för reklamen och bygga varumärket.(Peattie, 1995, s.230) Eftersom att 
ICA är medvetna om att deras miljöarbete inte riktigt nått ut till kunderna, blir vi nyfikna på 
hur kunder då uppfattat varumärket.   

4.1.2. Konsten att välja målgrupp 
I intervjun framkom att ICA just nu ser ett ökat behov av ekologiska produkter. Ekologsikt 
ligger också i linje med den position som ICA vill ha på marknaden, varför de valt att utvidga 
sortimentet och lansera deras egna ekologiska varumärke ICA I love eco just nu, berättar 
Ariella Rotstein, brandmanager på ICA. Målgruppen för I love eco består delvis av den 
klassiska målgruppen som alltid har funnits för ekologiska produkter, som är väldigt etiskt- 
och moraliskt betingade och köper allt som har med det att göra. Denna målgrupp består dock 
endast av två procent av landets befolkning varför de inte endast fokuserar på den. ICA 
inriktar sig istället till en målgrupp som inkluderar den klassiska målgruppen men också en 
grupp som består av cirka 70 procent av ICA:s marknad och är de som vill äta hälsosamt men 
som inte vill göra avkall på smak och bekvämlighet bara för att det är ett miljövänligare val. 
Framför allt består denna grupp av kvinnor, barnfamiljer och även de som nyligen fått barn 
mellan åldersgruppen som sträcker sig från 18 till 45, 50 år men där majoriteten ligger mellan 
30 och 40 årsåldern. På frågan om ICA vill att alla kunder skall börja handla mer ekologiskt 
sa Ariella Rotstein (brand manager, ICA 2 maj, 2008) ”Alltså, nej det handlar mer om att ha 
ett val för konsumenten, det skall precis som det finns en bredd av andra produkter finnas en 
bredd av ekologiska produkter.”  

 
ICA har därmed uppmärksammat att kunder efterfrågar och har ett behov av ekologiska varor. 
Genom att de nu lanserar detta söker de tillhandahålla varorna och tillfredställa behovet på ett 
bättre sätt än konkurrenterna i enlighet med marknadsföringskonceptet (Feurst & 
Flodhammar, 1995, s.42). ICA har också valt en målgrupp som förväntas svara och få en 
respons till varumärket ICA I love eco. (Peattie, 1995, s.232) Eftersom att det finns en brist på 
kunder som konsekvent köper miljövänliga varor (Peattie, 1995, s.232), kan det vara svårt att 
endast ha dessa kunder som målgrupp då de endast består av två procent, varför ICA också 
valt en bredare målgrupp. Att inte endast vända sig till kunder som redan handlar ekologiskt, 
utan vända sig till en större målgrupp, argumenterar även Rex och Baumann (2006) samt en 
rapport från konsumentverket (Konsumentverket, 2006, s. 4, 10-11, 19), är 
framgångskonceptet för att skapa högre konsumtion av ekologiska varor. Målgruppen som 
visat sig vara den som svarar bäst på ekologiska varor är kvinnor och barn (Peattie, 1995, 
s.232), varför det inte heller är konstigt att ICA I love eco vänder sig till kvinnor och 
barnfamiljer.  
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4.1.3. Målet med kommunikationen 
I intervjun framgick att ICA:s mål med hela reklamkampanjen var att förklara vad ekologi 
generellt innebär. Detta eftersom att ICA insett under den senaste tiden att kunder inte känner 
till vad ekologiskt innebär och har mycket frågor rörande ekologiskt och dess innebörd. Målet 
med reklamen handlade således om att ”…informera om och introducera ICA I love eco som 
nytt varumärke med ett brett attraktivt sortiment och tydliggöra det ekologiska alternativet för 
att möjliggöra en ekologisk livsstil för våra konsumenter” (A. Rotstein, brand manager, ICA 2 
maj, 2008). 
 
Målet med ICA:s reklamkampanj om I love eco tycks härav vara att framförallt att informera 
om produkten, synliggöra den och visa kunderna till ett miljövänligare ekologiskt alternativ 
som också utgör vanliga mål för marknadskommunikation. (Peattie, 1995, s.231) Även nu 
som förr verkar konsumenter inte riktigt veta vad det ”gröna konceptet”, ekologiskt, innebär 
och att det råder förvirringar. Den gröna marknadsföringen föddes under 1980-talet som ett 
led i att konsumenter visade ett ökat intresse för miljövänliga produkter. Under denna period 
uppstod dock förvirring kring begreppets innebörd, vilket senare skulle skapa en ovilja bland 
konsumenter att köpa miljövänliga varor och en misstro till reklamen. Detta kom också att bli 
en av anledningarna till den gröna marknadsföringens fall. (Wellford, 1995, s.149; Peattie & 
Crane, 2005; Crane, 2000) Detta påvisar vikten av att ICA på ett tydligt sätt informerar om 
vad ekologiskt innebär, för att minska risken för misstro till reklamen och varumärket.  

4.1.4. Designen av meddelandet 
I intervjun framgick att ICA ville framhäva de ekologiska fördelarna som kunder skall 
uppfatta i jämförelse med de konventionella varorna och informera om vad ekologiskt 
innebär, då informationsbrist råder bland kunder. De ville även visa hur varorna ser ut med sin 
speciella design och kommunicera att ”… ICA I love eco är kvalitativa varor som smakar 
bra” (A. Rotstein, brand manager, ICA 2 maj, 2008) 
 
För att kunder skall uppmärksamma varumärket och sortimentet av ICA I love eco har ICA 
framhävt de ekologiska fördelarna, vilka också är de som är bättre för miljön. Men att endast 
anspela på de gröna varornas egenskap anses inte vara lätt i reklam om gröna varor. Detta 
eftersom att det inte går att jobba med superlativ, vilket generellt sätt görs inom 
reklamvärlden, som vitare än vit eller som exempelvis att ICA I love eco skulle vara nyttigare, 
smaka bättre. (Peattie, 1995, s.233) Logiskt sett är konsumeter också mer intresserade av 
fördelar som handlar om dem själva och inte för samhället, som miljövänligt skulle kunna 
uppfattas som. Att konsumenter skulle köpa något för att det är bättre för samhället är mindre 
troligt än om produkten i sig har en positiv påverkan på konsumenterna själva på något sätt. 
(Konsumentverket, 2006, s.4, 10-11, 19; Peattie, 1995, s.233) Med logik i baktanke är det bra 
att ICA också framhäver att ICA I love eco är kvalitativa varor som smakar bra vid designen 
av meddelandet för att anspela på kundernas egenintresse för produkten. (Peattie, 1995, s.234; 
Kotler et al., 2002, s.636-637) Detta styrks även av Rex och Baumann (2006) som påvisar att 
information relaterade till de personliga fördelarna borde framhävas i större utsträckning, 
exempelvis hälsoaspekter och igenom konsumentverkets rapport (Konsumentverket, 2006, s 
4,10-11,19) som visar på att konsumenter efterfrågar god smak, fräscht, nyttigt och hälsosamt 
hos ekologiska produkter.  
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4.1.5. Meddelandets innehåll och stämning  
Innehållet i reklamen utformade ICA för att kommunicera att ICA I love eco är kvalitativa 
varor som smakar bra och förklara innebörden av de olika ekologiska märkningarna. På 
förpackningarna står det var varan framställts, men generellt sett står det lite om hur de 
ekologiska varorna framställts, åsyftande djurhållning och bekämpningsmedel med mera. I 
TV-reklamen finns inte tillräckligt med tid för att förklara ekologiskt och dess innebörd i och 
med att det är väldigt mycket information för cirka 30 sekunder kommunikation. ICA har, på 
grund av att det inte finns plats att förklara innebörden för ekologiskt på förpackningar eller 
TV-reklam, gjort en ytterligare förstärkning på hemsidan i form av en kampanjsait. 
Kampanjsaiten innehåller ett bildspel som förklarar ”… med humor och glimten i ögat” vad 
ekologi innebär, för att skapa känslan att det är modernt och kul med ekologi berättar Ariella 
Rotstein (brand manager, ICA 2 maj, 2008).  
 
Meddelandets innehåll handlar mycket om hur meddelandet skall framföras och vad det skall 
innehålla (Kotler et al., 2002, s.637). I ICA:s fall handlar budskapet om vad ekologiskt 
innebär, vad de ekologiska märkningarna står för, att ICA I love eco sortimentet smakar bra 
och är kvalitativa varor. Det är också innehållet i budskapet som skiljer en grön reklam från 
en ”grå”. I och med att innebörden av ekologiskt, med dess miljövänliga aspekter, förklaras i 
ICA:s reklam kan den anses vara en grön reklam. (Peattie, 1995, 234) 
 
Genom att skapa en stämning i meddelandet kan kommunikationen förstärkas, där humor 
använts flitigt och även är en bevisad metod att göra framgångsrik reklam på. Den större 
delen av ICA:s information om ekologiska varors innebörd kommuniceras genom 
kampanjsaiten på ICA:s hemsida. Det är också där ICA förklarar vad ekologi innebär med 
”humor och glimten i ögat”, vilket i viss mån bör avrådas i enlighet med Peattie (1995, s.234-
235). Peattie (1995, s.234-235) menar att humor måste användas med försiktighet när 
reklamen kommunicerar en grön image, eftersom att många underliggande faktorer är 
allvarliga.   

4.1.6. Förtroende för reklamen 
För att bygga upp ett förtroende hos kunderna för reklamen om ICA I love eco, har ICA valt 
att förklara vad ekologi innebär och vilka märkningar som ICA använder sig av. ICA vill 
också att kunderna skall veta att ICA I love eco sortimentet alltid har, för att få benämna 
produkten ekologisk, antingen en KRAV- eller EU ekologisk märkning. ICA har dock tagit ett 
aktivt ställningstagande där animaliska, det vill säga produkter som kommer från djurriket, 
måste ha en KRAV-märkning. Detta eftersom att KRAV har strängare kriterier för 
djurhanteringen som även innefattar djurtransporten. Däremot bär vegetabiliska varor, som 
kommer från växtriket, inom ICA I love eco sortimentet antingen KRAV- eller EU ekologisk 
märkning, då kriterierna mellan märkningarna inom den varugruppen inte skiljer sig åt. (A. 
Rotstein, brand manager, ICA 2 maj, 2008) 

 
För att inte förvirra kunderna, och skapa egna gröna symboler har ICA därmed valt att 
använda två av Sveriges vanligaste ekologiska märken som är just KRAV och EU-ekologiska 
märkningen som även kontrolleras av en tredje part. (Global Ecolabelling Network, 2004; 
Konsumentverket, 2007b) Att skapa förtroende är en också av grundstenarna för att reklamen 
skall vara tilltalande för kunder. (Kotler et al., 2002, s.668)  
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4.1.7. Kommunikationskanaler     
Kampanjen för ICA I love eco pågick under vecka 13 till vecka 15 i mars. För att sända 
meddelandet, det vill säga reklamen, till kunderna har ICA i stort sätt använt alla 
kommunikationskanaler berättar Ariella Rotstein (brand manager, ICA 2 maj, 2008). 
Framförallt användes butiken, eftersom att det är där köpet sker och blir en allt viktigare 
marknadsföringskanal. Även TV-reklam, webb, stortavlor, printannonser till olika magasin 
och tidningar har använts.  
 
För att meddelandet, reklamen, skall nå fram till kunder har ICA använt sig av icke-personlig 
kommunikation där kommunikationen således endast går en väg, ut mot kunden och där 
sändaren, ICA, inte får reda på när budskapet nått fram. I icke-personlig kommunikation 
brukar bland annat tidningar, tidskrifter, anslagstavlor, tv och Internet inkluderas(Bergström, 
2004, s.107), som ICA använder sig av för att kommunicera.  
 
Med denna förstudie väcks nyfikenheten för vad som verkligen kommunicerades igenom de 
olika kommunikationskanalerna och om kommunikationen slutligen nått fram, vilket vi 
kommer presentera och analysera nedan. Närmast går vi nu in på innehållsanalysen av 
kommunikationskanalerna TV, Internet och kundtidningen buffé.   
   
  
4.2. Meddelandet och mediet – en innehållsanalys av reklamen 

Brus 

MeddelandeSändare Kodning Avkodning Mottagare  
Media 

Feedback Respons 

I detta avsnitt presenterar vi innehållsanalysen av reklamen genom att följa samma struktur 
som i avsnittet ovan. Resultaten presenteras först under samma rubriker som återfinns i den 
teoretiska referensramen med en efterföljande analys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan har vi räknat förekomsten av värdeord och satser som speglar information om fördelar 
med ekologiska varor och ekologiska varors innebörd. Vi har analyserat: TV-reklamens 
avsnitt ICA I love eco del 1 och 2 (ICA, 2008g), ICA:s hemsida genom ”Sebastians 
ekologiska bildspel” (ICA, 2008f) samt kundtidningen buffé (ICA, 2008h). Syftet är att skapa 
en förståelse för vad som verkligen kommunicerats genom kommunikationskanalerna och vad 
kunder skulle kunna ha uppfattat om de uppmärksammat reklamen. För att lättare hänga med i 
analysen upprepar vi här vad ekologiskt innebär då detta är grundläggande för de ord vi sökt i 
innehållsanalysen.  
 
Ekologiskt innebär att matvarorna kommer från ekologiska odlingar där bekämpningsmedel 
för att döda tillväxt av skadliga organismer, skadedjur, skadesvamp och ogräs inte får 
användas, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Där får inte heller användas 
genmodifierade organismer eller konstgödsel. (Drake & Björklund, 2001; KRAV, 2008a) På 
en ekologisk bondgård ges också utrymme för djurens naturliga beteenden bland annat 
genom att de får gå fritt och vistas ute. (Konsumentverket, 2007b)   
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TV-reklam 
”I love eco 1 & 2” 

 

 
Hemsida 

”Sebastians ekologiska 
bildspel” 

 

 
Kundtidning 

”buffé” 

Ekologiskt 
-11- 

Ekologiskt 
-12- 

Ekologiskt 
-24- 

Vad är ekologiskt? 
-3- 

Djuren 
-6- 

Klimat 
-9- 

Goda varor 
-2- 

Kemiska bekämpningsmedel 
-4- 

Ekologiska märkningar 
-6- 

Naturligt 
-1- 

Naturligt 
-4- 

Kemiska bekämpningsmedel 
-2- 

Djuren 
-1- 

Gödsel 
-3- 

Kvalitet 
-2- 

 Goda varor 
-3- 

Ej närodlat 
-1- 

 Miljön 
-1- 

Djuromsorg 
-1- 

 Kretslopp 
-1- 

Framtidskänsla 
-1- 

 Framtiden 
-1- 

Smaka gott 
-1- 

Tabell: Innehållsanalys av reklam 

4.2.1. Grön reklam 
I innehållsanalysen visas tydlig att många gröna påståenden som ”naturligt”, ”miljö”, 
”ekologiskt”, ”klimat” och ”kretslopp”, existerar i reklamen, vilket påvisar att det är ”grön” 
reklam och inte en ”grå”. (Peattie, 1995, s.234) I buffé verkar det också, med stöd till ordet 
ekologiska märkningar, framhållas att produkten framställts på ett miljövänligare sätt, som 
ekologiska märkningar betyder (Global Ecolabelling Network, 2004). Framhävning av hur 
produkter framställs är ett vanligt tema inom grön marknadsföring och ofta förekommande i 
tidskrifter. (Kangun, 1993)    

4.2.2. Meddelandets innehåll och stämning    
De ord som förekommer i alla tre kommunikationskanalerna, TV-reklam, hemsida och 
kundtidningen, är: ekologiskt som nämns totalt 47 gånger, djuren och djuromsorgen uppträder 
åtta gånger och att ICA I love eco är goda varor och smakar gott nämns sex gånger.  
 
Om vi bara tittar på respektive kommunikationskanal är de ord som upprepas oftast i TV-
reklamen: ekologiskt, vad är ekologiskt? och goda varor. På hemsidan är de tre vanligaste 
orden som upprepas: ekologiskt, djuren och kemiska bekämpningsmedel och naturligt, som 
tillsammans delar på tredje platsen. I kundtidningen upprepas ord som: ekologiskt, klimat och 
ekologiska märkningar flest gånger     
 
Med utgångspunkt från detta, kan konstateras att om kunder exponerats för alla de tre icke-
personliga kommunikationskanalerna (Bergström, 2004, s.107) har kunder troligen uppfattat 
att ICA love eco är något ekologiskt, har något med djuren att göra och att det smakar gott. I 
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de allra bästa fall exponeras kunder för alla kommunikationskanaler, men de kanske också 
bara exponeras för någon enstaka kommunikationskanal. Om detta är fallet åskådliggörs detta 
i innehållsanalysen att kunder som exponerats mest för TV-reklamen inte får speciellt mycket 
information om vad ekologiskt innebär. De får endast information om något om djuren 
(1gång) och att det är naturligt (1 gång) (Drake & Björklund, 2001; KRAV, 2008a; 
Konsumentverket, 2007b), medan de som sett reklamen på hemsidan och kundtidningen 
informeras allra mest. ”Sebastians ekologiska bildspel” på hemsidan innehåller, förutom 
ekologiskt, 6 ord som kan kopplas till innebörden av ekologi det vill säga djuren, kemiska 
bekämpningsmedel, naturligt, gödsel, miljön, kretslopp. I kundtidningen har, förutom 
ekologiskt, orden: ekologiska märkningar, kemiska bekämpningsmedel, ej närodlat och 
djuromsorg tagits upp, vilka speglar innebörden av ekologiska livsmedel. (Drake & 
Björklund, 2001; KRAV, 2008a; Konsumentverket, 2007b)  
 
Genom att ICA i TV-reklamen upprepar frågan ”vad är ekologiskt”, kan detta uppfattas som 
att de lägger sig på samma nivå som kunderna och på ett varsamt sätt närmar sig kunderna 
som visat sig vara förvirrade kring ekologiska varors innebörd. När det gäller grön reklam 
rekommenderar Peattie (1995, 234-235) att varsamt gå fram mot förvirrade och oinformerade 
kunder för att skapa rätt stämning i budskapet.   

4.2.3. Målet med kommunikationen 
Om målet med kommunikationen är att skapa en viss respons hos kunderna som exempelvis 
att de efter reklamen skall känna igen det nya varumärket ICA I love eco och veta vad det 
innebär, måste fördelarna med varan för målgruppen tydligt kommuniceras. Detta eftersom att 
kunder finner reklam mer tilltalande och meningsfull om de ser tydliga fördelar med varan 
och därmed också kommer att låta sig påverkas av reklamen (Kotler et al., 2002, s.668) Trots 
att det enligt tidigare studier visat sig att det inte är många som uppfattar fördelarna med 
ekologiska varor och därför inte heller köper dem (Hughner et al., 2007, s. 104), kan det 
hända att kunderna som ser ICA:s reklam uppfattar vissa av orden i reklamen som fördelar 
med ekologiska varor. Exempel på dessa ord skulle kunna vara smaka gott, ekologiskt, 
naturligt, kemiska bekämpningsmedel, framtiden, kretslopp. Dessa ord påvisar således 
fördelarna med det ekologiska alternativet ICA I love eco och kunderna låter sig påverkas av 
reklamen.  Dock har en term som naturligt använts i reklamen som har visat sig förvirra 
kunder och påverka dem på ett negativt sätt eftersom de ofta inte har tillräckliga kunskaper för 
att veta vad orden innebär (Hughner, R.S, et al., 2007, s.96 s.104)  

4.2.4. Förtroende för reklamen 
Tidigare visades att antalet ord som informerar om ekologiska livsmedels innebörd i TV-
reklamerna var få. Att reklamen på TV i sort sätt utelämnar ord som beskriver innebörden av 
ekologi kan göra att den ger ett missledande intryck på kunderna även om det få antalet ord 
som ingår kan beskriva ekologi på ett riktigt och sant sätt. Att även utelämna information om 
vad ekologiskt innebär och som kan vara viktig information för kunderna kan även det orsaka 
att kunder får ett felaktigt och falskt intryck av reklamen. (Aaker & Myers, 1987) Ett 
sviktande förtroende för reklamen kan i sin tur också till att leda till att ett av de tre viktigaste 
kriterierna för att en reklam skall vara tilltalande inte uppfylls, nämligen trovärdigheten. 
(Kotler et al., 2002, s. 668)    
 
Det är också viktigt att budskapet i reklamen är ärligt för att inte reklamen skall uppfattas som 
missvisande. Om innehållet i reklamen även tar upp något som är sämre med varan kan detta 
göra den än mer trovärdig. I kundtidningen buffé fanns ”ej närodlat” med som ett 
uppmärksammat ord i kundtidningen. Detta är ett ord speglar någonting negativt med 
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ekologiskt, nämligen att det inte innebär att det är närodlat (Drake & Björklund, 2001; 
KRAV, 2008a; Konsumentverket, 2007b) Att ICA använder sig av ord vilka speglar vad som 
är mindre bra med ekologiskt i reklamen kan bidra till att trovärdigheten ökar för reklamen, 
vilket också innebär att det tredje kriteriet för att reklam skall vara tilltalande uppfylls. 
(Peattie, 1995, s.234) (Kotler et al., 2002, s. 668)   
 
Innehållsanalysen väcker nu ytterligare nyfikenhet på hur kunderna faktiskt uppfattat 
reklamen och om budskapet nått fram. Detta kommer vidare att presenteras och analyseras i 
kommande avsnitt om mottagaren.   
 
 
4.3. Mottagaren - en enkätundersökning om kunders uppfattning 
I detta avsnitt ämnar vi presentera resultaten från enkätundersökningen (se enkät i bilaga 2), 
där 100 respondenter inkluderats, med en efterföljande analys. De resultat som är av störst 
vikt för studien presenteras i denna del medan de övriga kan återfinnas i bilaga 3.  
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Brus 

 
Meddelande 

Sändare Kodning Avkodning  Mottagare 
Media 

Respons Feedback 
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Samtliga redovisade data presenteras i procent för att skapa en bild av hur fördelningen av 
svaren ser ut i varje grupp. Vi börjar denna del med presentera bakgrundsvariablerna kön och 
ålder hos respondenterna och fortsätter därefter att presentera något mer djupgående resultat. 
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Av samtliga respondenters svar, 
var 58 procent kvinnor och 42 
procent män. Detta visar en liten 
överrepresentation av kvinnor, 
men en relativt jämn 
könsfördelning av 
respondenterna. 

27,0%
31,0%

35,0%  

7,0%

Respondenterna delades in i fem 
åldersgrupper för att lättare göra 
det möjligt med en jämn 
svarsfrekvens från de olika 
representerade respondenterna. 
Fördelningen är relativt jämn 
mellan grupperna 0-30, 31-50 

och 51-70.  Den mindre representerade gruppen är respondenter som är över 71 år gammal.  
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Kundens igenkännande av ICA:s miljöarbete 
 

Resultat 

35,0%

65,0%

35 procent känner till någon form av att ICA:s arbete för 
miljön, 65 procent svarade att de inte känner till ICA:s 
arbete för miljön. 
 
Analys 
Peattie (1995) påvisar att företag bör visa sitt miljöarbete 
innan de använder grön reklam och att gröna varumärken 
drar nytta av företagens miljöidentitet. Vi ville med denna 
fråga undersöka om kunderna har uppfattat ICA:s övriga 
miljöarbete. Det visade sig att majoriteten (65 procent) 
inte kände till ICA:s övriga miljöarbete, vilket kan 
påverka uppfattningen av ICA I love eco. ICA bör därför 

kommunicera ut deras miljöarbete på ett tydligare sätt eller i större utsträckning, för att 
kunderna skall bli medvetna om vad de gör för miljön. Detta för att sedan påverka kunderna 
till en mer positiv attityd till deras miljövänliga varumärke ICA I love eco. Kunderna kanske 
inte identifierar ICA som miljövänligt, och är därför i mindre utsträckning påverkade av ett 
grönt märke som ICA I love eco. 
 

Ja Nej
0

20

40

60

80

100

Pe
rc

en
t

82,0%
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Resultat 
82 procent har sett ICA:s ekologiska reklam medan 18 procent inte sett reklamen. Majoriteten 
av respondenterna, 81 procent, svarar att de också har sett ICA I love eco märket och 19 
procent svarar att de inte har sett märket. 
 
Analys  
Det är av allra största vikt för studien, att undersöka om respondenterna har uppfattat 
varumärket, det vill säga om reklamen har skapat en märkesmedvetenhet hos kunderna. 
Märkesmedvetenhet innebär enligt Percy (2001d) vara målgruppens identifiering och minne 
av varumärket. Percy (2001d) menar vidare att kunden inte köper produkten från varumärket 
om denne inte känner igen varumärket. Vi ser därför att 81 procent av respondenterna skulle 
kunna vara potentiella köpare av ICA I love eco varor utifrån att de känner igen varumärket. 
De 19 procent av respondenterna som svarat att de inte känner igen ICA I love eco märket, 
skulle kunna vara ett resultat från vad Percy (2001d) säger om att en del i konsumentens 
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skapande av varumärkesattityder innefattar vad konsumenten vet om märket. Bristande 
kunskap om märkets innebörd skulle kunna vara en del i förklaringen varför inte fler känner 
igen det. 
 

Kön Total  
  
  Kvinna Man   
Kundens igenkännande av  
ICA love eco märket 

Ja Count 51 30 81 

    Expected Count 47,0 34,0 81,0 
    % inom Kundens 

igenkännande av 
ICA I love eco 
märket 

63,0% 37,0% 100,0% 

  Nej Count 7 12 19 
    Expected Count 11,0 8,0 19,0 
    % inom Kundens 

igenkännande av 
ICA I love eco 
märket 

36,8% 63,2% 100,0% 

                                                 Total Count 58 42 100 
  Expected Count 58,0 42,0 100,0 
  % inom Kundens 

igenkännande av 
ICA I love eco 
märket 

58,0% 42,0% 100,0% 

 
 
 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,311(b) 1 ,038    
Continuity Correction(a) 3,305 1 ,069    
Likelihood Ratio 4,268 1 ,039    
Fisher's Exact Test     ,043 ,035 
Linear-by-Linear 
Association 4,267 1 ,039    

N of Valid Cases 100      
a)  Computed only for a 2x2 table 
b)  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,98. 
 
Resultat 
Av samtliga som svarat ja på frågan, har 63 procent av kvinnorna svarat att de känner igen 
ICA I love eco märket medan det endast är cirka 37 procent av männen som svarat att de 
känner igen märket. Vi kan då utläsa att det finns en signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor, då chi-testet visar en signifikansnivå på mindre än 0,05 och där inga förväntade 
cellfrekvenser (expected count) har ett värde under 5.  
 
Analys 
Resultaten visar alltså att kvinnor har uppmärksammat ICA I love eco märket i större 
utsträckning. Detta kan således innebära att Peatties (1995) teori stämmer, om att en vanlig 
målgrupp för gröna produkter är just kvinnor. Vi kan då anta att kvinnor i denna undersökning 
har uppmärksammat reklamen precis som Peattie också menar är vanligt med denna 
målgrupp. 
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Var har kunderna sett varumärket ICA I love eco? 
 
 TV  I kundtidningen buffé 

  
 50 50
 
 

4040  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Annan  
 Hemsidan  kommunikationskanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat  
Respondenterna har vid denna fråga haft möjligheten att kryssa för ett flertal svarsalternativ, 
om de har sett reklamen genom ett flertal kommunikationskanaler. Svarsalternativet ”ej 
behörig”, innebär att respondenterna på grund av ett tidigare svar ”nej” inte skulle svara på 
denna fråga. Kunder har när de känt till märket från annat ställe än på TV, kundtidningen och 
hemsidan, markerat för ”annan kommunikationskanal” vilket kan vara butiken, andra 
tidningar, annonser med mera. Majoriteten av respondenterna har svarat att de sett ICA I love 
eco märket genom ”TV”, 46 procent, och ”annan kommunikationskanal”, 50 procent. 32 
procent svarar att de sett märket i ”kundtidningen buffé”. Kommunikationsalternativet 
”hemsidan”, verkar minst antal respondenter uppmärksammat, endast 4 procent känner igen 
märket därifrån.    
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Analys  
Dahlkvist och Linde (2002) anser att TV är en kommunikationskanal som har hög räckvidd 
och där reklamen når många potentiella kunder. I resultatet från denna fråga ser vi att ca 
hälften av alla respondenter har sett reklamen via TV. TV-reklamen har därmed nått fram till 
relativt många av respondenterna. Dock, har ca en tredjedel av respondenterna inte sett 
reklamen på TV, vilket kan ses som många i antalet, i förhållande till att TV reklam skall nå 
en bred målgrupp och strävar efter att nå fram till så många som möjligt.  
  
I jämförelse med TV-reklam är reklam i populärpress (kundtidningen buffé) en relativt låg 
kostnad för företagen, Dahlkvist och Linde (2002). Antalet respondenter som svarat att de 
känner igen märket ifrån buffé tidningen är 32 procent, vilket visar att den har en relativt stor 
genomslagskraft. Detta är i linje med att Dahlkvist och Linde (2002) menar att buffé är en av 
de mest tryckta källorna i Sverige. Detta är således ett framgångsrikt medie att annonsera ICA 
I love eco igenom, då tidningen når cirka 2 miljoner kunder per upplaga.  Dahlkvist och Linde 
(2002) menar att reklam på Internet är en relativt ny företeelse, sedan 1994, vilket också 
skildras i respondenternas svar i enkäten. En svarsfrekvens på 4 procent som har sett reklamen 
på ICA:s hemsida, menar vi är mycket få till antalet. ICA har i sin TV reklam också 
informerat kunder om att söka sig till hemsidan, för att finna ännu mer information. Det är 
därför anmärkningsvärt att inte fler har uppmärksammat märket genom hemsidan. Detta är ett 
relativt billigt medie och skulle kunna vara kostnadseffektivt för ICA att göra reklam igenom, 
om fler skulle besöka hemsidan. I vår studie har vi valt att fokusera på de tre ovanstående 
kommunikationskanalerna, TV, Kundtidningen buffé samt hemsidan.  Vi kommer därför inte 
analysera svarsalternativet ”annat”, men ser att många av respondenterna har också sett ICA I 
love eco genom fler kanaler, till exempel i butiken. 
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Resultat 
Cirka hälften av alla respondenter, 51 procent 
svarar att de har en ”positiv attityd” till märket 
och 13 procent svarar att de har en ”mycket 
positiv attityd” till märket. Endast 1 procent 
svarar att de har en ”negativ attityd” till 
märket. 16 procent säger sig vara ”neutrala” 
till frågan, och anser sig därmed varken ha en 
positiv eller  negativ attityd till märket. 
 
 

Analys 
Sammanlagt har 64 procent av alla respondenter en övervägande positiv attityd till märket och 
Percy (2001d) anser att kunder måste sannolikt ha någon attityd till ett varumärke, för att köpa 
produkten. Detta innebär att många av respondenterna (64 procent) skulle kunna vara 
potentiella köpare av ICA I love eco.  De respondenter som har svarat att de har en positiv 
attityd till märket, kan vara ett resultat i linje med Schiffman och Kanuk (2004) som menar att 
en konsument tenderar inneha positiva attityder mot ett varumärke som de anser inneha 
tillräcklig nivå med positiva egenskaper. Schiffman och Kanuk (2004) anser att en persons 
attityder påverkas i stor utsträckning av familj och vänner. De finns en möjlighet att de 
respondenter som svarat att de har en positiv attityd till varumärket delvis har skapat dessa 



positiva attityder från släkt och vänners åsikter om produkten. 16 procent anser sig inte ha 
någon attityd till ICA I love eco, och kommer då förmodligen inte i linje med Percy (2001d) 
att köpa produkten. Ett av motiven med reklam är att skapa attityder, menar Percy (2001d). Vi 
kan därför konstatera att reklamen för ICA I love eco inte har lyckats skapa attityder hos alla 
respondenter. Det är dock viktigt att komma ihåg att attityder kan skapas ifrån ett flertal 
faktorer, och reklamen är en utav dessa, Schiffman och Kanuk (2004). Vi kan därför 
konstatera att de neutrala och negativa attityderna möjligtvis påverkats av vänner och egna 
erfarenheter av varan. Det kan också vara ett resultat av att respondenterna inte anser att 
produkten innehar tillräckligt med positiva egenskaper som ligger i linje med vad Schiffman 
och Kanuk, (2004) nämnt ovan.    
 
Vad kunder associerar med ICA I love eco 
Detta var en av de öppna frågorna i enkäten. 19 respondenter har inte svarat frågan eftersom 
de inte känner till varumärket ICA I love eco. De övriga 81 kunderna förknippade ICA I love 
eco med olika saker, varav vi valt att sammanställa de vanligast förekommande temana i 
associationerna. Vanligast var att kunderna associerade varumärket till att det var ekologiskt 
och ekologiska varor, vilket nämndes 38 gånger i svaren. Miljö var också vanligen associerat 
med ICA I love eco och berördes 24 gånger. Därefter förekom associationer till att ICA I love 
eco var bra för hälsan 11gånger. Kvalitet förekom bara en gång, medan få förknippade 
varumärket med ICA.      
 
Budskapet som nått fram visar sig vara att ICA I love eco är ekologiskt, miljövänligt och bra 
för hälsan. ICA:s budskap handlade om att uppmärksamma att ICA I love eco är ett nytt 
ekologiskt varumärke, förklara innebörden av ekologiskt samt att det är kvalitativa varor som 
smakar gott. I jämförelse med ICA:s budskap ser vi att ekologiskt är det allra vanligaste som 
kunder associerar till ICA I love eco, vilket förekom 38 gånger i de olika svaren som 
lämnades. Detta innebär att ICA nått fram med budskapet om att ICA I love eco är ekologiskt 
odlade varor. ICA har också eventuellt nått fram med information kring innebörden av 
ekologiskt då kunder också associerar varumärket med miljö, vilket nämndes 24 gånger i 
svaren. Att ICA I love eco skulle vara hälsosamt, vilket nämndes 11 gånger, verkar vara något 
som kunderna uppfattar, men som inte kommunicerats genom reklambudskapet. Att det är 
hälsosammare framgår dock inte alls i informationen om ekologiskt, varför detta verkar vara 
något kunder har fått för sig, vilket också överrensstämmer med vad Hughner et al. (2007, s. 
101) kom fram till under deras studie.     
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Resultat 

19,0%

4,0% 3,0%

25,0%

41,0%

8,0%

Sammanlagt anser 49 procent att det 
finns ”fler fördelar” med ICA I love 
eco varor jämfört med det övriga 
sortimentet. Sammanlagt 7 procent 
anser att dessa varor har ”färre eller 
inga fördelar” än det övriga 
sortimentet. 25 procent ser ”lika 
fördelar” mellan ICA I love eco och 
det övriga sortimentet.  
 
Analys 
Kotler, et al. (2002) menar att 
marknadsförare skall identifiera vilka 

fördelar som kunderna efterfrågar med produkten och visa dessa i reklamen för att kunderna 
skall finna den är intressant och önskvärd. Utifrån detta kan vi tolka att 49 procent av 
respondenterna anser att reklamen är intressant och innehar fördelar. De respondenter som har 
svarat att ICA I love eco har färre fördelar eller lika fördelar, kan betyda att Kotlers (2002) 
påstående ovan innebär att ICA inte lyckats att kommunicera fördelarna med produkten 
tillräckligt i reklamen. Deras åsikter kan också grunda sig i andra faktorer än brist på 
information med fördelarna. En möjlig förklaring i detta fall, kan vara att priset är en nackdel 
när det gäller ekologiska varor och att ICA I love eco därför inte har tillräckligt positiva 
fördelar.     
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Köp av ICA I love eco varor 

 
Resultat 

19,0%

9,0%

25,0%

47,0%

47 procent svarar att de köper ICA I love eco varor 
”ibland” och 9 procent svarar att de köper dessa 
”ofta”. 25 procent svarar att de ”inte köper” ICA I 
love eco varor. 
 
Analys 
Percy et al. (2001d) menar att den bästa responsen 
till reklamen är att kunden faktiskt köper 
produkten. Detta kan innebära att reklamen har 
påverkat sammanlagt 56 procent av kunderna till 
att köpa varorna, vilket också kan innebära att 

reklamen har lyckats skapa en positiv bild av varumärket. Percy et al. (2001b) menar dock att 
det är viktigt att komma ihåg att reklamen inte ensamt kan ansvara för att ett köp skall ske, 
utan hela marketing mixen bör användas. I detta fall kan vi hålla med Percy et al. (2001b) om 
att reklamen har en stor betydelse för att kunden skall bli medveten om varorna. Percy 
(2001b) menar att om konsumenten inte är medveten om att varumärket existerar, kommer 
denne heller inte att konsumera varan. Detta kan vara av särskilt betydelse då ICA I love eco 
är ett nytt varumärke och innebär att det är extra viktigt att ICA skapa ett medvetande hos 
kunden om att märket finns. Det finns såklart andra faktorer som till exempel pris och utbud 



som påverkar om konsumenten är villig att köpa produkten eller inte. De 19 procent som inte 
varit behöriga till att svara på denna fråga har inte känt till märket. Detta resulterar i att de 
kunder som inte känner igen märket inte heller medvetet köper varorna, vilket också Percy et 
al. (2001d) menar är grundläggande för att kunder skall köpa varan. De 25 procent av 
respondenterna som inte köper varorna, fastän de känner igen märket, kan vara ett resultat av 
att de inte har blivit tillräckligt påverkade av reklamen och att det är andra faktorer till 
exempel pris och tillräcklig information som har påverkat dem till att inte köpa produkten. 
Percy et al. (2001b)    
 
Resultat  
Vi har valt att göra en jämförelse mellan de som köper ICA I love eco och vilket kön de har, 
för att se om det finns skillnader i köpvanor mellan män och kvinnor av ICA I love eco 
varorna. Vi visar detta i korstabellen nedan. Resultaten visar att cirka 39 procent av kvinnorna 
köper ICA I love eco varor och cirka 48 procent inte köper varorna. Av männen köper cirka 
26 procent av varumärket ICA I love eco medan 45 procent inte köper varorna. Dock är det 
några fler av männen som inte är behöriga till denna fråga, än kvinnorna. Detta kan påverka 
statistiken på grund av att de inte räknas med i resultaten om de köper varorna eller inte. 
Förmodligen köper de inte varorna medvetet då de tidigare svarat att de inte känner till ICA I 
love eco märket.   
 

Kön 
   Kvinna Man Total 

Count 7 12 19 Ej behörig 
% within Kön 12,1% 28,6% 19,0% 
Count 7 2 9 Ja, ofta 
% within Kön 12,1% 4,8% 9,0% 
Count 16 9 25 Ibland 
% within Kön 27,6% 21,4% 25,0% 
Count 28 19 47 

Köp av I love eco 
varor 

Nej 
% within Kön 48,3% 45,2% 47,0% 
Count 58 42 100                                Totalt 
% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabell: Korstabell ,” kön” och ”köp av ICA I love Eco” 
 
Analys 
I korstabellen ser vi att kvinnor köper ICA I love eco varorna i större utsträckning än vad 
männen gör. Vi kan se en tendens till att ett liknande resultat som Hughner et al. (2007), där 
kvinnorna var den grupp som köpte mest ekologiska varor. Detta skulle vidare möjligtvis 
innebära att kvinnor skulle köpa ICA I love eco varor i ännu större utsträckning om ICA 
tydligare hade riktat reklamen till denna köpstarka målgrupp. Detta är kanske inte troligt från 
ICA:s sida, då de vill rikta reklamen mot en bredd målgrupp. Resultaten visar också att 
männen är en målgrupp där det finns möjlighet till många potentiella nya köpare av ICA I 
love eco då cirka hälften av männen i dagsläget inte köper ICA I love eco varor. 
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Resultat 
Det är ungefär lika många som skulle köpa mer av ICA I love eco varorna, om ”fördelarna för 
miljön” samt de ”personliga fördelarna” vore tydligare, 52 respektive 55 procent ansåg detta. 
Det är 11 procent som anser att de inte skulle påverkas till att köpa fler ICA I love eco varor 
om fördelarna för de själva vore tydligare jämfört med att 7 procent anser samma sak om 
fördelarna för miljön vore tydligare. 
 
Analys 
Resultaten från respondenterna som instämmer med de två påståendena är ganska jämna 
mellan de två frågorna. Mellan 52-55 procent i vardera gruppen instämmer alltså i påståendet.  
Det skulle betyda att miljöfördelar och personliga fördelars förtydligande i reklamen skulle 
påverka kunderna till att köpa ICA I love eco, lika mycket vardera. Detta går emot 
konsumentverkets rapport (2006:13) om att 70 procent av deras respondenter skulle handla 
mer ekologiska varor om de personliga fördelarna skulle vara tydligare. Vidare skulle bara 40 
procent av deras respondenter handla mer ekologiska varor om fördelarna för miljön vore 
tydligare. Konsumentverkets rapport kan såklart vara mer generaliserbar då den genomfördes 
på en målgrupp i åldersgruppen 18-74, och 1005 respondenter. Respondenterna i 
undersökningen värderar därmed miljöfördelar och personliga fördelar med ICA I love eco, 
lika mycket. Detta innebär att cirka 50 procent av respondenterna skulle köpa mer ICA I love 
eco om de miljömässiga- och personliga fördelarna skulle framhävas ytterligare i reklamen. 
 
 
 



Missing

Ej behörig

Ingen information

Lite information

Neutral

En del information

Mycket information

0

5

10

15

20

25

30

P
er

ce
nt

2,0%

18,0%

28,0%

18,0%
22,0%

11,0%

1,0%

Missing

Ej behörig

Ingen information

Lite information

Neutral

En del information

Mycket information

0

5

10

15

20

P
er

ce
nt

25

2,0%

18,0%

25,0%

18,0%
22,0%

14,0%

1,0%

Graden av information i reklamen, tre kategorier.  
 
 Om produktionen av varorna Om djurhållningen
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missing

Ej behörig

Ingen information

Lite information

Neutral

En del information

Mycket information

0

5

10

15

20

25

30

Pe
rc

en
t

2,0%

18,0%

30,0%

18,0%
21,0%

10,0%

1,0%

 
 Om bekämpningsmedel 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
”Missing” innebär ett bortfall av svar från respondenter. Mellan 25- 30 procent av alla 
respondenter anser att det inte finns någon information om de tre kategorierna. Inom alla tre 
kategorierna anser 18 procent att det förekommer ”lite information” om dessa. Mellan 21-22 
procent är ”neutrala” i frågan och har ingen åsikt eller kunskap om detta. Mellan 10-14 
procent anser att det finns ”en del information” om dessa kategorier. Endast 1 procent anser 
att det finns ”mycket information” om kategorierna. 
 
Analys 
Ovanstående tre kategorier visar viktiga karaktäristika av ekologiska varors innebörd (Drake 
och Björklund, 2001; KRAV, 2008 a; Konsumentverket 2007 b). Solomon et al. (1999) menar 
att en konsuments uppfattningar av reklamen beror på hur väl den anser att reklamen 
kommunicerar nödvändig information. Cirka en tredjedel av respondenterna anser att de inte 
finns någon information om dessa kategorier och samtidigt skulle ca 50 procent av 
respondenterna köpa mer varor från ICA I love eco om fördelarna för miljön var tydligare (se 
diagrammet om fördelarna för miljön vore tydligare) Det är viktigt att genom 
marknadsföringen, informera om produktens miljövänliga egenskaper menar Rex och 
Baumann (2006). Det är därför anmärkningsvärt att ICA inte informerar tydligare om vad 
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ekologiska varor innebär, i deras reklam. Detta innebär alltså att om informationen om dessa 
tre kategorier skulle vara tydligare i reklamen, skulle det kunna möjligtvis kunna öka 
försäljningen av ICA I love eco varorna och möjligen skapa fler positiva attityder bland 
kunderna.  

 58

Ej 
behörig

Ja Ja, till 
viss del

Vet ej Nej
0

10

20

30

40

Pe
rc

en
t

18,0%

38,0%

24,0%

15,0%

5,0%

 
 
Trovärdig reklam 

 
Resultat 
Av respondenterna svarade 62 procent att reklamen 
är trovärdig eller till viss del trovärdig. 5 procent 
anser att reklamen inte är trovärdig. 
 
Analys 
För att reklam överhuvudtaget skall vara tilltalande 
för konsumenten, skall den bland annat vara 
trovärdig Kotler (2002). De 62 procent av 
respondenterna som anser att reklamen är trovärdig, 
anser då förmodligen att reklamen är tilltalande och 
detta är viktigt för ICA som vill inge ett 
förtroendefullt intryck genom reklamen.  Det är 

särskilt viktigt att tydlig information om ICA I love eco når ut till kunderna eftersom det är ett 
nytt varumärke. I förstudien (A. Rotstein, brand manager, ICA 2 maj, 2008) framgick att ICA 
ville inge förtroende genom att kommunicera betydelsen av de ekologiska märkningarna 
eftersom att kunder visat sig vara förvirrade kring detta. Solomon et al. (1999) menar att en 
konsument är mer mottaglig för information om den inte redan har kunskap eller någon åsikt 
om produkten. Det är högst troligt att konsumenten inte har någon uppfattning om varumärket 
då det är ett nytt sådant. Det finns dock en risk att kunder som redan har motsättningar mot 
grön reklam, ändå anser att reklamen inte är trovärdig.        
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Resultat 
44 procent ansåg att reklamen var ”underhållande”, 38 procent ansåg att reklamen var både 
”fantasifull” och ”meningsfull” och 30 procent ansåg att reklamen är nyskapande. 
 
Analys 
Kotler et al. (2002, s.668) anser att ett reklambudskap bör vara underhållande, fantasifull, 
meningsfull och innovativ för att uppmärksamma kunder. Resultaten från enkäten visar att de 
flesta anser att reklamen är underhållande. Detta kan vara ett resultat av att en del 
respondenter förknippar ICA:s TV-reklamen som underhållande. Detta stämmer troligen inte 
överens med Bergströms (2004) åsikt om att TV-reklam skulle vara tråkig och oengagerade. 
Det är dock viktigt att alla kommunikationsmedier innehåller dessa variabler och uppfattas 
positivt av kunderna. Det är anmärkningsvärt att endast 38 procent anser att reklamen är 
meningsfull. En meningsfull reklam anser Kotler (2002) visar fördelarna med produkten 
vilket leder till att den blir mer önskvärd och intressant för kunderna. Det kan då innebära som 
vi tidigare konstaterat att reklamen inte visar tillräckligt med fördelar av ICA I love eco, för 
att respondenterna skall uppfatta den som positiv.   
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Resultat 
68 procent har någon i familjen eller vänner som köper 
ekologiska varor, 32 procent svarade att de inte har familj 
eller vänner som handlar ekologiska varor. 
 
Analys 
Schiffman och Kanuk (2004) anser att en persons attityder 
påverkas i stor utsträckning av familj och vänner. Större delen 
av respondenterna (68 procent) hade familj eller vänner som 
köper ekologiska varor. Detta kan ha haft betydelse i positiv 
bemärkelse för respondenternas attityd till ICA I love eco och 
även till deras inställning att köpa varan.  
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Resultat 

12,0%

46,0%
42,0%

88 procent anser att de är ”nöjda” med ICA:s övriga 
sortiment och 12 procent anser sig vara ”neutrala” till 
vad de anser om ICA:s övriga sortiment. Det fanns 
inga som svarade att de var missnöjda. 
 
Resultat 
Enligt resultatet är övervägande delen av alla 
respondenter nöjda med ICA:s övriga sortiment. I linje 
med Schiffman och Kanuk, (2004) kan detta indikera 
på att kunder kan vara mer benägna att köpa en ny 
produkt från ett varumärke som den redan känner till. I 
detta fall känner inte bara respondenterna till ICA, de 

är dessutom övervägande nöjda med det övriga sortimentet. Detta kan alltså påverka 
respondenterna till en positiv attityd till ICA I love eco.   
 
 
4.4. Sammanfattning av resultat och analysdel  
Vi ämnar med denna sammanfattning att vidare reflektera över hur kunder uppfattat och 
skapat attityder till både reklamen och varumärket ICA I love eco genom de tre huvudsakliga 
stegen i kommunikationsprocessen från sändare, media till mottagare. I slutet av detta avsnitt 
presenterar vi en modell med inspiration av A conceptual model of the role of feelings in 
advertising (Edell, Burke, Chapman, 1987)       
 
Exponering av reklam 
Första steget till att reklam i överhuvudtaget skall ha en chans att bli framgångsrik är att 
målgruppen exponeras för reklamen. (Percy et al., 2001b) I undersökningen visades det sig att 
82 procent av alla respondenter hade sett någon reklam om ICA:s ekologiska varor. 
Exponeringen är dock inte ensamt tillräcklig, den potentiella kunden måste också bearbeta 
informationen på något sätt och först uppmärksamma reklamen men också förstå den, där 



bilder och ord utgör några av de viktigaste elementen för att väcka uppmärksamhet. (Percy et 
al., 2001b)   
 
Uppfattning av varumärket 
Reklamkommunikationen syftar också alltid till att skapa mer permanenta och nödvändiga 
respons i form av varumärkesattityder och märkesmedvetenhet om exempelvis ICA I love 
eco. (Percy et al., 2001b) I detta fall ser vi att majoriteten, 81 procent, av kunderna känner 
igen varumärket ICA I love eco, vilket tyder på att ett av kommunikationens syften, 
märkesmedvetenhet, uppfyllts. Dock räcker inte endast detta steg till att ett köp (en så kallad 
respons) skall genomföras, även om möjligheten att de köper märket är större när de känner 
igen det. (Percy et al., 2001d) Innan reklamkampanjen sändes under mars månad var det ingen 
utomstående som kände till ICA I love eco, i och med att det är ett helt nytt varumärke i 
ICA:s sortiment. Med tanke på att hela 81 procent av våra respondenter kände till märket efter 
reklamkampanjen anser vi att detta är ett bra respons till reklamen.   
 
Bearbetning av reklam och meningsfullhet 
Meningsfull reklam visar på fördelarna som målgruppen får med varan, vilka används för att 
attrahera kunder till reklamen. (Kotler et al., 2002, s.668) En stor del av respondenterna, 49 
procent, ser fördelar med ICA I love eco varor i jämförelse med konventionella. Vi anser 
därför att det är möjligt att dessa kunder också tilltalats av reklamen. Dock kan konstateras att 
de fördelar som ICA önskade kommunicera genom reklamen, endast delvis uppfylldes. I 
intervjun med Ariella Rotstein framkom att ICA ville framhäva de ekologiska fördelarna men 
även att ICA I love eco är kvalitativa varor som smakar bra. De flesta respondenterna 
associerade varumärket ICA I love eco till att det var ekologiskt, bra för miljön och hälsan. 
Dock har inte ekologisk mat vetenskapligt bevisats vara hälsosammare (Hughner et al., 2007, 
s. 101), varför vi befarar att det fortfarande råder viss förvirring kring begreppet ekologiskt. 
Detta kan vara resultatet av att de mer informerande kommunikationskanalerna, som ICA:s 
hemsida med ”Sebastians ekologiska bildspel” och kundtidningen buffé, inte var bland de två 
mest uppmärksammade medierna. De flesta kunder hade nämligen antingen sett reklamen på 
TV eller på annat ställe om ICA I love eco. TV-reklamen visade sig igenom innehållsanalysen 
också vara den mest informationsfattiga kommunikationskanalen kring ekologi. Även om 
kunder fått en något snedvriden uppfattning om att ekologiskt skulle vara hälsosamt, är detta 
inget som missgynnar ICA eller kunderna.  
  
Attityden till reklamen 
Att 25 procent av respondenterna som känt till märket men ändå inte köpt något av 
varumärket ICA I love eco kan tyda på att inte uppfattat tillräckligt många fördelar med 
varan. I en rapport utförd av konsumentverket (Konsumentverket, 2006, s.4, 10-11, 19) har 
det visat sig att kunderna efterfrågar ekologiska produkter som smakar gott, är fräscha, nyttiga 
och hälsosamma. I innehållsanalysen framgår att det enda som ICA kommunicerar genom 
reklamen om ICA I love eco endast är en av dessa variabler, att varorna smakar gott. Det 
framkommer dock i enkätundersökningen att kunderna inte associerat varumärket med denna 
variabel. De 25 procent av respondenterna som känt till varumärket men ändå inte valt att 
köpa ICA I love eco varor har således inte påverkats positivt av reklamen. Detta kan troligen 
delvis förklara varför köpet, det vill säga den positiva responsen till reklamen, uteblivit. Dock 
behöver det inte endast vara reklamen som är orsaken till att de inte köper ICA I love eco 
varor, utan detta kan också bero av någon av de andra delarna i marketing mixen; produkt, 
pris eller plats. (Percy et al., 2001b) Som tidigare konstaterats har dock en stor del, 49 
procent, sett fördelar med ICA I love eco och där vi anser att de attraherats av reklamen och 
fått positiva attityder till reklamen. 
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Attityd till varumärket  
Övervägande delen av respondenterna, 64 procent har positiva attityder till varumärket ICA I 
love eco och vi anser därmed att ytterligare ett av de huvudsakliga målen med 
reklamkommunikation har uppfyllts. Nämligen att skapa och ändra varumärkesattityder. 
(Percy et al., 2001b) Vi anser i enlighet med Percy et al. (2001d) att respondenternas 
övervägande positiva varumärkesattityder i kombination med deras varumärkesmedvetenhet 
ökar chansen till att de väljer ett miljövänligare alternativ, ICA I love eco, framför 
konventionella varor. Genom att jämföra de olika stapeldiagrammen ”kunders attityd till 
varumärket” och ”köp av ICA I love eco varor” åskådliggörs att det är ungefär lika många 
kunder som har positiva attityder (64 procent) till varumärket som faktiskt också köper ICA I 
love eco varor ofta eller ibland (56 procent). Detta anser vi tyder på att budskapet med 
reklamen uppfattats på ett positivt sätt och att det lett fram till en positiv respons från 
kunderna. Detta brukar nämnas köpbeteende i vanliga fall men när det gäller reklam är vi 
intresserade av att skapa responsen till att antingen respondenterna väljer att köpa ICA I love 
eco eller inte. (Percy et al., 2001b)  
 
 Exponering för reklamen 
 - ser, hör, läser reklamen
 
 
 

Märkesmedvetenhet Bearbetning av reklam  
-fördelar & information 

 
 Attityd till reklamen 
 
 
 

Varumärkesattityd  
 
 
 
 Större möjlighet till 

Köp / avsiktlig respons om 
reklamen 

 
 
 
Figur 4. Inspiration av ”A conceptual model of the role of feelings in advertising” (Edell, Burke, Chapman, 
1987) 
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5. Diskussion och Slutsats 
I detta kapitel ämnar vi fördjupa oss i de väsentliga ämnesområdena inom analysen som är 
relevanta för att besvara vår huvudsakliga fråga och uppfylla syftet med studien. I slutet 
sammanfattar vi våra slutsatser och presenterar förslag framtida forskning. 
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5.1. Diskussion 
För att uppfylla syftet diskuterar vi nedan för kunders uppfattningar kring ICA:s ekologiska 
reklamkampanj om ICA I love eco. Vi diskuterar vidare huruvida kunderna uppfattat 
reklamen, vilka attityder som skapats men även hur kommunikationen om ICA I love eco 
mellan ICA, sändaren, och dess kunder, mottagarna, skulle kunna förbättras. 
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Vi kan se en övervägande positiv respons till reklamen från kundernas sida:  

o 81 procent av kunderna känner igen varumärket ICA I love eco.  
o 49 procent av kunderna som känner till varumärket ser också fördelar med 

varumärket, varför vi anser att de har attraherats av reklamen.  
o 64 procent har positiva attityder till varumärket och nästintill motsvarande antal, 56 

procent, köper de ekologiska varorna ofta eller ibland. 
 

Med utgångspunkt från detta kan det konstateras att majoriteten av kunderna har uppfattat 
reklamen om ICA I love eco. Att kunder har en övervägande positiv respons till reklamen 
menar vi också innebär att möjligheten är större att kunder väljer en ekologisk vara, 
exempelvis ICA I love eco, framför en konventionell vara. Ekologiska varor besitter också 
egenskaper som är mindre miljöpåverkande (Drake & Björklund, 2001), varför vi anser att ett 
ekologiskt alternativ också är ett miljövänligare alternativ. Vi kan också fastslå att de 56 
procenten som köper varor ofta eller ibland, på något sätt möjligen har påverkats av reklamen. 
Detta överensstämmer med Percy et al. (2001b) som konstaterar att en konsument utan tvekan 
blivit påverkad av reklamen om denne någon gång köpt varan. Att reklamen nått fram till 56 
procent av alla kunder anser vi också vara ett relativt bra utslag, med tanke på den korta 
etableringen och exponering via media av det nylanserade märket. Reklamkampanjen pågick 
endast under två veckor i mars, 2008. 
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Trots att många kunder, 64 procent, har en övervägande positiv attityd till varumärket, har det 
framkommit i en tidigare undersökning av konsumentverket (2006, s.4, 10-11, 19) att positiva 
attityder inte avspeglats i försäljningen av ekologiska varor. Vi kan i denna studie också 
konstatera att resultatet verkar överrensstämma med konsumentverkets, då endast nio procent 
av kunderna köper ICA I love eco varor ofta medan 47 procent köper ICA I love eco varor 
ibland. Vi frågar oss därför vad detta kan bero på? En möjlighet är att kundernas associationer 
med varumärket ICA I love eco och orden som används i reklamen är tomma ord för kunder 
som inte har tillräcklig kunskap för att förstå dess innebörd. Det skulle också kunna bero av 
att inte tillräcklig information nått kunderna för att de skall se vilka fördelar som ekologiska 
varor innebär för dem.  
 
Under 1990-talet när grön marknadsföring praktiserades och även misslyckades, var ord som 
”miljövänlig”, ”naturlig” och ”ozonvänlig” vanliga i kommunikationen om fördelarna med 
produkterna och skapade förvirring bland kunderna. (Kangun et al., 1991) Ord som 
ekologiskt, naturligt och miljö vilka används i ICA:s reklambudskap om ICA I love eco, 
skulle kunna liknas vid de ord som användes tidigare vilka också bidrog till att förvirra 
kunder. Ekologiskt, miljö och naturligt är ord som vi anser är relativt tomma ord i de fall 
kunden inte har kunskap om dess innebörd. Om kunden inte vet vad dessa ord innebär 
möjliggör det inte heller en god jämförbarhet (Kangun et al.,1991) mellan de olika valen av 
varor ekologiska kontra konventionella varor. Ekologiskt var också ett av orden som 
associerades flest gånger (38 gånger) till ICA I love eco. Därefter var associationer om miljö 
även vanliga till varumärket. I reklamen om ICA I love eco på TV och hemsidan 
kommunicerades dessutom ordet naturligt. En av de vanligaste kommunikationskanalerna 
som kunderna också uppmärksammat varumärket igenom var TV-reklamen. Vi befarar därför 
att många av kunderna som uppfattat dessa ord, i de fall de inte förstår innebörden, skulle ha 
svårt att utifrån orden se tillräckliga fördelar med att välja ekologiskt i jämförelse med 
konventionella varor. Något som ytterligare styrker våra farhågor är att de flesta kunder 
tycker att informationen om den ekologiska innebörden är låg, 18 procent, eller till och med 
inte existerar, 25-30 procent (se graden av information i reklamen, tre kategorier s.54). Detta 
kan tyda på att kunder själva i stor grad måste söka reda på informationen kring ordens 
innebörd, varför förmodligen de som har ett större intresse av ekologi och miljövänlighet tar 
sig tid till detta. Detta anser vi skulle kunna vara en förklaring till det låga antalet som ofta 
köper varor från ICA I love eco sortimentet.  
 
Även om vi anser att reklamen skapat en bra respons hos den övervägande delen av kunderna, 
anser vi ändå att vissa förbättringar i kommunikationen skulle kunna åstadkommas. Speciellt 
med åtanke på det låga antalet som köper ekologiskt ofta, vilket vi tidigare nämnt. I studien 
framkommer tydligt att kunder skulle handla mer av ICA I love eco om fördelarna för miljön 
och för dem själva vore tydligare. Som tidigare konstaterats anser även den större delen av 
kunderna att informationen om den ekologiska innebörden, som innebär miljömässiga 
fördelar, inte framgår i reklamen. Vi anser därför att detta är en brist i ICA:s reklambudskap. 
Bristen i reklamkommunikationen kan förklaras i att de flesta kunder inte exponerats för de 
mer informativa kanalerna, som ”Sebastians ekologiska bildspel” på hemsidan eller 
kundtidningen buffé. De flesta kunder har istället sett reklamen på TV som, i enlighet med 
innehållsanalysen, inte varit informativ. Budskapet som ICA ämnade framföra var bland annat 
att ICA I love eco är kvalitativa varor som smakar gott. (Ariella Rotstein, brand manager, 
ICA) Dessa egenskaper bedömer vi skulle kunna kategoriseras som personliga fördelar, vilka 
vi inte heller anser nått fram tillräckligt till kunderna. Vi menar att både personliga fördelar 
och miljömässiga fördelar skulle, med framgång, kunna framhävas genom 
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reklamkommunikationen för att påverka fler kunder till att få en positiv respons till reklamen 
och varumärket. Detta skulle även kunna öka troligheten att kunder utför den avsiktliga 
handlingen med reklam och köper varor från ICA I love eco sortimentet. Det finns således 
stor potential att skapa bättre varumärkesattityder men detta utgör också en utmaning för ICA, 
att lyckas framföra detta budskap genom reklamen på ett framgångsrikt sätt. ICA bör för att 
ytterligare förbättra responsen till reklamen anspela mer på att varorna är kvalitativa, smakar 
gott och är bra för miljön genom att visa på mer konkreta fakta. Frågan är dock om ICA 
tydligt vill informera om de ekologiska varornas egenskaper då det framgick under intervjun 
att de ändå inte vill att alla skall handla ekologiskt?  
 
Vi ifrågasätter också om ICA verkligen vill att många kunder skall påverkas positivt av 
reklamen om I love eco eller om de i själva verket vill kommunicera en grönare 
företagsimage. Under intervjun med Ariella Rotstein, brand manager och ansvarig för ICA I 
love eco, uppmärksammades nämligen varför ICA valt att lansera det nya varumärket just nu. 
Ariella Rotstein förklarade att det finns en stor efterfrågan på ekologiska varor nu och att detta 
också ligger ”… i linje med den position ICA vill ha på marknaden”. Detta citat kan tolkas på 
många olika sätt, vi tycker dock att det tyder på att ICA vill ”hänga” med i utvecklingen och 
bygga konkurrensfördelar. Med den anledningen har de därför tagit fram ett ekologiskt 
alternativ samtidigt som det upplevs trendigt och nytt idag. I samband med att ICA lanserade 
sitt eget ekologiska varumärke uppfattar vi även att ICA vill framstå som ett grönare företag. 
Vi anser även att ICA därigenom praktiserat grön marknadsföring i reklamkampanjen om 
ICA I love eco. 
 
Även om reklam inte ensamt leder till försäljning skulle den aldrig genomföras om det inte 
mynnade ut i ökade intäkter eller vinster för företaget (Percy et al., 2001b). Om vi då går 
tillbaka till frågan om ICA verkligen vill att alla skall påverkas och få en positiv respons till 
reklamen, kan vi tänka oss att ICA aldrig skulle göra reklam om varumärken som de inte 
heller skulle tjäna pengar på. Hur går detta då ihop med Ariella Rotsteins (brand manager, 
ICA) svar på frågan om de vill att alla kunder skall börja handla ekologiskt ”… nej det 
handlar mer om att ha ett val för konsumenten, det skall precis som det finns en bredd av 
andra varor finnas en bredd av ekologiska varor”. Skulle inte detta vara en önskan att tjäna så 
mycket som möjligt och att så många som möjligt började handla av deras ekologiska 
sortiment? Här menar vi att ICA försöker skapa en balans. ICA kan inte informera fullständigt 
om de ekologiska varornas fördelar då dessa till stor del skulle överväga de fördelarna som 
finns hos konventionella varor. Vi får nämligen inte glömma att ICA även har andra egna 
varumärken som räknas till konventionella varor. Skulle den större mängden kunder därför 
börja handla ekologiskt, skulle det orsaka stora intäktsbortfall för ICA. Om nu ICA inte vill 
tjäna mycket pengar på sitt eget ekologiska varumärke ICA I love eco, måste det således 
innebära att de vill dra in intäkter på något annat sätt och kanske än mer på de konventionella 
varorna. Härav ser vi en tendens till att ICA inte vill att alla skall få en positiv respons till 
reklamen och handla varorna utan att de vill bygga på en grönare företagsimage och att 
kunderna skall få en mer positiv respons till ICA som företag. De önskat är säkerligen också 
att kunderna skall förknippa ICA med något positivt och miljövänligt, då detta utan tvivel 
lockar fler kunder och möjligen också skapar nöjdare kunder hos ICA. Med detta i åtanke 
kanske det inte är en slump att majoriteten av kunderna associerar ICA I love eco med 
ekologiskt och inte tycker att de informeras om innebörden av ekologi. Vi anar att detta 
egentligen kan vara ett strategiskt val och outtalat motiv som ICA har med reklamen; att 
kunderna inte skall se allt för många fördelar med ekologiskt, då de ändå inte vill att alla skall 
handla ekologiskt. Vi menar även att ICA på grund av den anledningen inte valt att ha en allt 
för informerande TV-reklam, som de flesta kunder i vår undersökning sett och som ICA borde 
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veta är en effektiv kommunikationskanal. Vi är också tveksamma till att informationen om 
ekologi är för omfattande för att kommunicera genom cirka 30 sekunders reklamtid som 
Ariella Rotstein berättade i intervjun. ICA är sedan tidigare känd för sin utmärkande reklam 
och har lyckats kommunicera ett tydligt budskap med de andra varorna, vi ställer oss därför 
frågande till varför de inte skulle lyckas med de ekologiska varorna? Eventuellt anade även 
ICA att inte så många fler än de som verkligen var intresserade av att veta innebörden av 
ekologi besökte hemsidan. Om vi förutsätter att de som ofta köper ekologiska varor (9 
procent) också är de som har ett intresse för ekologi, motsvarar detta nästan samma antal som 
också sett reklam om ICA I love eco varumärket på hemsidan. Vi anser att detta även skulle 
kunna tyda på att ICA inte når ut till fullo med sin kommunikation till hela målgruppen på 70 
procent av deras kunder utan snarare fortfarande endast når de kunder som redan känner till 
innebörden av ekologi och redan har ett intresse. Enligt Rex och Baumann (2006) och 
konsumentverkets rapport (2006, s.4, 10-11, 19) krävs för en ökad konsumtion av ekologiska 
varor att satsningar görs mot andra kunder än de som redan är informerade och känner till 
ekologiska varors fördelar. Trots att ICA gav skenet av att de till viss del ville öka en 
konsumtion av ekologiska varor, tycks detta inte vara resultatet och troligen inte heller 
motivet med reklamen. Vi anar att motivet med reklamen istället kan ha varit att 
kommunicera en grönare företagsimage.  
 
Om ICA inte vill påverka kunderna genom reklamen till att göra miljövänligare val, det vill 
säga handla ekologiskt, innebär detta att kunderna själva bär ett betydande ansvar för att 
sträva efter en mer hållbar konsumtion på egen hand. Vi ifrågasätter då marknadsföringens 
roll till att vara en del i lösningen till miljöproblemen vi har idag, vilket Peattie (1995, s.24) 
argumenterar för. I denna studie anser vi att tydliga tendenser funnits för att konstatera att 
ICA inte använder sig av marknadsföringen för att påverka kunderna till en mer hållbar 
konsumtion. ICA skulle dock i vår mening kunna använda sin marknadsföring i form av 
reklam i syfte att påverka konsumenter till att handla mer miljövänligt genom att köpa ICA I 
love eco varor och på längre sikt bidra till en mer hållbar konsumtion.  
    
 
5.2. Slutsats 
Här ämnar vi sammanfatta diskussionen till de slutsatser som vi under denna studie har 
kommit fram till: 
 

• Reklambudskapet om ICA I love eco har nått 81 procent av kunderna som känner igen 
varumärket. Reklambudskapet har även påverkat samt skapat en positiv respons till 
reklamen hos 56 procent av kunderna som någon gång eller ofta köper varor med 
varumärket ICA I love eco. 

 
• ICA:s motiv med reklamen om ICA I love eco upplever vi inte varit att informera om 

vad ekologi innebär och för att tillfredställa en ökad efterfrågan efter ekologiska varor, 
utan att sända budskapet om att ICA har en grönare företagsimage. 

 
• Reklamen kan dock endast till fullo anses nå de konsumenter som ofta köper varor ur 

ICA I love eco:s sortiment. Detta är nio procent och består troligen av de kunder som 
redan känner till konventionella varors nackdelar och fördelarna med att handla 
ekologiskt. Därmed når inte reklamen om ICA I love eco hela den tilltänkta 
målgruppen, som består av 70 procent av ICA:s kunder.   

 

 66



• ICA skulle med framgång kunna framhäva personliga fördelar och miljömässiga 
fördelar i reklamkommunikationen. Detta för att påverka fler kunder till att få en 
positiv respons till reklamen och varumärket samt öka möjligheten till att kunder 
väljer det ekologiska, miljövänligare, alternativet framför en konventionell vara. 
 

• Reklamen är inte tillräckligt informerande för att alla kunder skall ges möjligheten att 
få kunskap om innebörden av ekologi. Den är inte heller tillräckligt informativ för att 
visa på tillräckliga fördelar med ICA I love eco för att fler skall köpa varor ur 
sortimentet. Vi befarar att viss förvirring om innebörden av ekologi fortfarande råder.  
 

• Vi anser att fördelarna kan förefalla som otydliga i reklamkommunikationen och 
därmed inverka till att konsumenter inte väljer ekologiska, miljövänliga, varor istället 
för konventionella varor. 

 
• Vi upplever inte att ICA utnyttjar marknadsföring i form av reklam för att påverka 

kunder till en mer hållbar konsumtion. 
 

• Kunder bär det tyngsta ansvaret för att tillgodogöra sig information om innebörden av 
ekologi och för att därigenom se fördelar med att köpa ekologiskt och sträva efter en 
mer hållbar konsumtion.  

 
 
5.3. Framtida forskning 
Med tanke på vår diskussion hade det varit intressant att undersöka hur ICA som företag med 
ett stort inflytande, arbetar för att påverka kunder till att konsumera på ett ”hållbarare” sätt 
och även se hur ICA strategiskt jobbar med att en grönare företagsimage. 
 
Som vi tydligt sett i vår undersökning bär sålunda kunderna ett tungt ansvar för att bidra till 
en mer hållbar konsumtion. Vi anser att det finns ett dilemma här. Det vore därför intressant 
att undersöka vem som anser sig bära ansvaret för att skapa en hållbar konsumtion, företagen 
eller konsumenterna? Hur ser livsmedelskedjor och övriga stora företag på detta, vilket ansvar 
anser de att de har i denna utveckling?  
 
Även Coop har sitt eget ekologiska varumärke Änglamark, som de marknadsfört intensivt 
under en längre tidsperiod och även under samma tidsperiod då ICA lanserade ICA I love eco. 
Av denna andledning hade det varit intressant att jämföra de två företagens reklam om 
ekologiska varumärken, för att se eventuella skillnader i strategier och uppfattning av 
reklamen hos kunderna.    
 

 67



REFERENSER 
 
Aaker, D.A., Myers, J.G (1987), Advertising Management, (3rd ed), London, Prentice-Hall 
International 
 
Bell, J, (2006) Introduktion till forskningsmetodik (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur 
 
Bergström, B, (2004) Effektiv visuell kommunikation: Hur man får ett budskap i text, bild 
film, form och färg att nå fram, Stockholm, Carlsson.  
 
Bergström, G., & Boréus, K . (2000). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB.  
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi.  
 
Carlson, L., Grove, S.J., & Kangun, N. (1993). A Content Analysis of Environmental 
Advertising Claims: A Matrix Method Approach. Journal of Advertising, Vol.22 (3), p 27-39 
 
Crane, A. (2000). Facing the backlash: green marketing and strategic reorientation in the 
1990s. Journal of Strategic Marketing, Vol.8 (3),  p 277-296  

Dahlqvist, U. & Linde, M. (2002) Reklameffekter: strategi, utformning och medieval, Malmö: 
Liber ekonomi 

Davis, J. (1993). Strategies for Environmental Advertising”, Journal of Consumer Marketing, 
Vol.10 (2), p.19-36   

Drake, L., & Björklund, J. (2001). EFFEKTER AV OLIKA SÄTT ATT PRODUCERA 
LIVSMEDEL – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion 
CUL-centrum för uthålligt lantbruk 

Edell, J., A. & Burke C. M. (1987). The Power of Feelings in Understanding Advertising 
Effects. Journal of Consumer Research, Vol.14, December, (3), p 421-433 

Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod ( 2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekolantbruk, ”Växande marknad 2007”, hämtad 2008-04-18 
<http://www.ekolantbruk.se/marknad/pdf/VM2007.pdf> 
 
Feurst O & Flodhammar Å (1995). Engelsk-svensk ordlista I marknadsföing (1:a uppl) 
Malmö: Liber- Hermod 
 
Global Ecolabeling Network (2004). ”What is Ecolabeling?”, hämtad: 2008-04-18 
<http://www.gen.gr.jp/eco.html> 
 
Grove, S.J., Fisk, R.P., Piekett, G.M. & Kangun, N. (1996) Going green in the service sector, 
European Journal of Marketing, Vol. 30 (5), p.56 
 

 68



Holme, M.I., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
studier.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Hughner, R.S., McDonagh P., Prothero, A., Clifford C.J & Stanton, J. (2007), Who are 
organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food, 
Journal of consumer behaviour, 6, p. 94-110 
 
ICA, (2008e), ”Buffé”, hämtad: 2008-05-16 
<http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=newbuffe> 
 
ICA, (2008f) ”Sebastians ekologiska bildspel”, hämtad: 2008-05-24  
<http://www.kampanj.ica.se/eco/> 
 
ICA, (2008g), ”I love eco del 1 och 2”, hämtad: 2008-05-24 
<http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=reklamfilmer_ny&page=2> 
 
ICA, (2008h, mars) ICA:s Kundtidning buffé, 
 
Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur.   
 
Kangun, N., Carlson, L., & Grove, S. (1991) Environmental Advertising Claims: A 
Preliminary Investigation, Journal of Public Policy & Marketing, Vol.10 (2), p. 47-58 

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer- based brand equity. 
Journal of Marketing, Vol.57, January, p. 1-22. 

Kinnear, T.C., Taylor, J.R., & Sadrudin, A.A., (1974). Ecologically Concerned Consumers: 
Who Are They? Journal of Marketing, Vol.38, (2) p. 20-24 

Konsumentverket, (2004). Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik, 
2004:19 hämtad 2008-04-18  
<http://www.konsumentverket.se/Documents/PM/PM2004_19_pris_utbud_ekologisk_mat.pd
> 
 
Konsumentverket (2006). Ekologiska livsmedel – ett strategiunderlag för 
livsmedelsbranschen, rapport 2006:13, hämtad 2008-04-18 
<http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2006/rapport_2006_13_061222.pdf> 
 
Konsumentverket (2007). Vad är ekologisk mat?, hämtad: 2008-05-12 
<http://www.ekomat.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1266&lngArti
cleId=477> 
 
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Principles of Marketing (3rd ed.). 
London: Prentice Hall.  
 
KRAV, (2008a), ”KRAV och Klimat”, hämtad: 2008-05-12 
<http://www.krav.se/sv/Klimat/KRAV-och-klimat/>  
 
 

 69



KRAV, (2008b), ”Bra miljö”, hämtad: 2008-05-15  
<http://www.krav.se/sv/Om-KRAV/Krav-market/Bra-miljo-/> 
 
Livsmedelsekonomiska institutet, (2004) Prisbildning och marknad för ekologiska livsmedel i 
fem EU-länder, SLI skrift 2004:2, hämtad 2008-04-17 
>http://www.sli.lu.se/pd> 
 
Lundahl, U., & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (3:e 
uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Mintel (1991) The Green Consumer Report, Mintel, London  
 
Ottoman, J.A. (1993). Green Marketing: Challenges & Opportunities for the New Marketing 
Age. Chicago, Illinois: NTC Business Books 
 
Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for 
Windows (version 12) (2nd ed.). Buckingham: Open University Press 
 
Peattie, K., & Crane., A. (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? An 
International Journal, Vol.8 (4) s. 357-370 
 
Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge. 
London: Pitman publishing. 
 
Percy, L., Rossiter, J.R., & Elliot, R. (2001a), Preface, Strategic Advertising Management, 
New York, Oxford University Press Inc. pV 2p 
 
Percy, L., Rossiter, J.R., & Elliot, R. (2001b), What it Takes for Successful Advertising and 
Promotion”, Strategic Advertising Management, New York, Oxford University Press Inc., 
p35, 14p 
 
Percy, L., Rossiter, J.R., & Elliot, R. (2001c), What is Advertising and Promotion, Strategic 
Advertising Management, 1bw, New York, Oxford University Press Inc., p3, 20p 
 
Percy, L., Rossiter, J.R., & Elliot, R. (2001d), Communication strategy, Strategic Advertising 
Management, New York, Oxford University Press Inc., p.128 
 
Prothero, A. (1990). Green Consumerism and the Societal Marketing concept: Marketing 
Strategies for the 1990’s, Journal of Marketing Management, Vol.6 (2), s. 87-103 
 
Punch, K. F. (1998) Introduction to social research. SAGE, Thousand Oaks, California 
 
Regeringen, Sveriges regerings skrivelse  2005/06:88, hämtad 2008-04-18  
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/96/07b5265d.pdf> 
 
Rex, E. Baumann, H. (2006). Beyond ecolabels: What green marketing can learn from 
conventional marketing, Journal of cleaner production, Vol. 15, s. 567-576. 
 
Rice, Faye, (1990). How to deal with tougher customers, Fortune, 3 December s. 38-48 
 

 70



Richard, J. I. & Curran, C. M, (2002). Oracles on Advertising: Searching for a Definition”, 
Journal of Advertising, Vol. 31 (2), s.63-77 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer Behavior (8th ed.). New Jersey, USA.: 
Pearson Education Inc.  

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. (1999). Consumer behaviour- A European 
perspective (4th ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall Inc  

Tjärnemo, H. (2001). Eco-marketing & Eco-management: Exploring the eco-orientation – 
performance link in food retailing (avhandling för doktorsexamen, Lunds Universitet) 
 
UN, (2003) United Nations Devision for sustainable development”Consumption and 
production patterns”, hämtad: 2008-04-18  
<http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/cp6.htm> 
 
UNEP. (2005) United Nations Environment Programme, United Nations Global Compact, 
and Utopies. “Talk the Walk: Advancing Sustainable Lifestyle through Marketing and 
Communications”, Place published: UNEP and UNGC. Hämtad: 2008-04-22   
<http://www.talkthewalk.net>   
 
Welford, R. (1995), Environmental strategy and sustainable development-the corporate 
challenge for the 21st century. Routledge, London 
  
Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2006) Services Marketing-Integrating Customer 
Focus Across the Firm (4th ed.). International edition, New York: McGraw- Hill Education. 
 
 

 71



Bilaga 1 

Intervjufrågor ICA 
 
1. Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv, vad du jobbar med och vilken position du 

har inom ICA? 
 

2. Hur kommer det sig att ICA lanserar ICA I  Eco just nu? 
 

3. Vilka marknadsföringskanaler använder sig ICA av i ICA I  Eco-kampanjen?  
- Under vilken tid har dessa reklamkampanjer visats? 

 
4. Hur är reklamkampanjen utformad för att fånga kunders intressen? 

 
5. Till vilken målgrupp riktar sig ICA I  Eco-kampanjen? 

 
6. Vad är syftet med ICA I  Eco-kampanjen? 

 
7. Vilket budskap vill ICA förmedla med ICA I  Eco-kampanjen?  

 
8. Vad gör ICA för att inge ett förtroende hos kunderna för ICA I  Eco och 

reklamkampanjerna? 
 

9. Vad vill ICA att kunderna skall förknippa med ICA I  Eco? 
 

10. Vilka fördelar/egenskaper vill ni att kunderna skall se med ICA I  Eco i jämförelse 
med andra varor? 
 

11. Informeras kunderna om vad ICA I  Eco innebär genom reklamkampanjen? 
  

12. Anser ICA att ekologiskt är trendigt just nu? 
 

13.  Hur ser framtiden ut för ICA I  Eco, på längre sikt? 
 

14. Informerades kunder och allmänhet om vad ICA som företag gör för miljön innan 
kampanjen började sändas för ICA I  Eco?  
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Vi kommer från Handelshögskolan i Umeå och skriver vår C-uppsats. Vi genomför en marknadsundersökning 
med syftet att undersöka hur kunder uppfattar reklam av ekologiska varor. Din medverkan behandlas anonymt. 
 

Välj ett alternativ och sätt ett X på varje fråga om ej annat 
står! 
 

1. Kön 
   
 Kvinna   
 Man  
 
 
2. Ålder 

 - 20   
21- 30   
31- 40   
41- 50   
51- 60     
61- 70  
71- 80  
81-  
 

3. Har du informerats om vad ICA gör för miljön? 
 
Ja  
 
Nej  
 
 

4. Är du miljömedveten, till vilken grad? 
(T.ex. sopsortering, bilkörning etc.) 
 
Inte alls medveten  
  
Ganska medveten   
 
Medveten    
  
 

5. Känner du igen detta märke? 
 
    

   Ja  
    
  Nej   
 
 
 
Om nej, gå vidare till fråga 13.  
 
 

6. Var känner du igen denna märkning från? 
 
 TV  
 
 Kundtidningen (buffé)  
 
 Hemsidan  
 
 Annat  
 

 
 
 

7. Vad förknippar du I  Eco med? 
 
 _________________________________________ 

 
 _________________________________________ 
 
 
8. Vilken inställning har du till I  Eco? 
 
 Mycket Negativ  
 
 Negativ    
 
 Neutral    
 
 Positiv    
 
 Mycket positiv  
 
 
9. Ser du fördelar med ICAs I  Eco-varor i 

jämförelse med det övriga sortimentet? 
 

 Inga fördelar   
      
 Färre fördelar   
 
 Lika fördelar   
 
 Fler fördelar       
 
 Stora fördelar   
 
 
10. Handlar du varor från I  Eco sortimentet? 

 
Ja, ofta  
 
Nej   

 
 Ibland  
 
 
 
11. Jag skulle köpa mer I  Eco-varor om fördelarna  

för miljön var tydligare. (t.ex. mindre koldioxidutsläpp) 
 

Instämmer inte  
  

 Vet ej   
 

 Instämmer  
 
 
 



Bilaga 2 
 

 
 
 
12. Jag skulle köpa mer I  Eco-varor om fördelarna 

för mig själv var tydligare.  (t.ex. hälsosammare) 
 
Instämmer inte  
  

 Vet ej   
 

 Instämmer  
 
 
13. Har du sett reklam för ICA:s ekologiska varor?  

( t ex., TV-reklam, kundtidningar ...) 
 
Ja   
 
Nej   
 
Om nej gå vidare till fråga 18.  

  
 

14. Var har du sett ICAs reklam för ekologiska varor? 
   
Tv   

  
  Kundtidningen  
  (buffé)  

 
 Hemsidan  

 
Annat   

 
 

15. I vilken utsträckning anser du att reklamen för 
ekologiska varor informerar om: 

 (Ringa in ett alternativ på varje alternativ, där 
 1= lite och 5= mycket information) 
 
 Produktionen av varorna   1 2 3 4 5 
    
 Djurhållningen  1 2 3  4  5  
    
 Bekämpningsmedel  1 2 3  4  5   
 

 
16. Anser du att ICA:s reklam för ekologiska varor är 

trovärdig? 
 
 Ja    
 
 Ja, till viss del  
 
 Vet ej    
 
 Nej    
  
 Om nej, varför?__________________________ 
 
 _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

17. Anser du att ICA:s reklam för ekologiska 
varor är… (Sätt ett X för varje alternativ) 
     
  Ja  Nej  Vet ej 
 
Underhållande    
 
Nyskapande    
 
Fantasifull    
  
Meningsfull    

 
 
18. Handlar någon i din närhet ekologiska varor på 

ICA? ( familj, vänner) 
 
 Ja  
 
 Nej  
 
 
19. Tror du att ekologiska varor är en övergående 

trend? 
 
 Ja  
 
 Nej   
      
 Vet ej  
 
 Om ja, varför?______________________________ 
 
 
20. Hur nöjd är du med ICAs övriga sortiment? 

 
Mycket missnöjd  
 
Ganska missnöjd  
 
Neutral   
 
Ganska nöjd  
 
Väldigt nöjd  
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Elin Gidmark & Linn Hägg 
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Enkätresultat 

Bakgrundsvariabler 
 

Kvinna Man

Fråga 1. Kön 
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Resultat 

58,0%

42,0%

Av samtliga respondenters svar, var 58 % procent kvinnor och 42 
procent män. Detta visar en liten överrepresentation av kvinnor, men en 
relativt jämn könsfördelning av respondenterna. 
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Fråga 2. Ålder 
   

 
Resultat 

27,0%
31,0%

35,0%

7,0%

Respondenterna delades in i fem åldersgrupper för att 
lättare göra det möjligt med en jämn svarsfrekvens från de 
olika representerade respondenterna. Fördelningen är 
relativt jämn mellan grupperna 0-30, 31-50 och 51-70.  Den 
mindre representerade gruppen är respondenter som är över 
71 år gammal. Den åldersgruppen kommer vi inte att dra 
generella slutsatser ifrån. 
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Fråga 3. Kundens igenkännande av ICA:s miljöarbete 

 
Resultat 

35,0%

65,0%

65 procent känner till någon form av att ICA:s arbetar för 
miljön, 35 procent svarade att de inte känner till ICA:s arbete 
för miljön. 
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 Fråga 4. Kundens miljömedvetenhet 
 

2,0%

69,0%

29,0%

Resultat 
69 procent av alla respondenter svarar att de är ”ganska 
miljömedvetna” och 29 procent svarar att de är ”medvetna”. 
Det är endast 2 procent om svarar att de ”inte är medvetna”.   
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Fråga 5. Kundens igenkännande av ICA I love Eco märket 
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81,0%

19,0%

Resultat 
Majoriteten av respondenterna, 81 procent, svarar att de har sett 
ICA I love Eco märket och 19 procent svarar att de inte har sett 
märket. 
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Ej 
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Fråga 6. Vart har kunderna sett varumärket ICA I love Eco? 
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 TV I kundtidningen Buffé 
 
 

 

19,0%

32,0%

49,0%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Hemsidan Annan kommunikationskanal 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
Respondenterna har vid denna fråga haft möjligheten att kryssa för ett flertal svarsalternativ, om 
de har sett reklamen genom ett flertal kommunikationskanaler. Svarsalternativet ”ej behörig”, 
innebär att respondenterna inte skulle svara på denna fråga, en konsekvens av ett nej- svar på 
frågan från punkt 5.2.3. Med annan kommunikationskanal har en del respondenter kommenterat 
att de känner igen märket ifrån butiken, detta såväl som övriga ställen faller in under 
svarsalternativet; annan kommunikationskanal. Majoriteten av respondenterna har svarat att de 
sett ICA I love Eco märket genom ”TV” (46 procent) och ”annan kommunikationskanal”, (50 
procent). 36 procent svarar att de sett märket i ”kundtidningen Buffé”. 
Kommunikationsalternativet ”hemsidan”, verkar minst antal respondenter uppmärksammat, 
endast 4 procent känner igen märket därifrån.    
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Fråga 8. Kunders attityd till ICA I love Eco 
 

 
Resultat  
Cirka hälften av alla respondenter, 51 procent 
svarar att de har en ”positiv attityd” till 
märket och 13 procent svarar att de har en 
”mycket positiv attityd” till märket. Endast 1 
procent svarar att de har en ”negativ attityd” 
till märket. 16 procent säger sig vara 
”neutrala” till frågan, och anser sig därmed 
varken ha en positiv eller negativ attityd till 
märket. 
 

 
 
Fråga 9. Fördelar med ICA I love Eco varor 

 
Resultat 
Sammanlagt anser 49 procent att det finns 
”fler fördelar” med ICA I love Eco varor 
jämfört med de övriga sortimentet. 
Sammanlagt 7 procent anser att dessa varor 
har ”färre eller inga fördelar” än det övriga 
sortimentet. 25 procent ser ”lika fördelar” 
mellan ICA I love Eco och det övriga 
sortimentet.  
 
 

 
Fråga 10. Köp av ICA I love Eco varor 
 

 
Resultat 
47 procent svarar att de köper ICA I love Eco varor 
”ibland” och 9 procent svarar att de köper dessa 
”ofta”. 25 procent svarar att de ”inte köper” ICA I 
love Eco varor. 
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Det är ungefär lika många som skulle köpa 
mer av ICA I love Eco varorna, om ”fördelarna för miljön” samt de ”personliga fördelarna” vore 
tydligare, 52 respektive 55 procent ansåg detta. Det är 11 procent som anser att de inte skulle 
påverkas till att köpa fler ICA I love Eco varor om fördelarna för de själva vore tydligare jämfört 
med att 7 procent anser samma sak om fördelarna för miljön vore tydligare. 
 
Fråga 13. Kunder som sett reklam för ICA:s ekologiska varor 

 
Resultat 
82 procent har sett ICA:s ekologiska reklam, 18 procent har 
inte sett reklamen. 
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Fråga 14. Vart har kunderna sett ICA:s ekologiska reklam? 
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 Annan kommunikationskanal Hemsida 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Resultat 
Respondenterna har vid denna fråga haft möjligheten att kryssa för ett flertal svarsalternativ, om 
de har sett reklamen genom ett flertal kommunikationskanaler. 
Svarsalternativet ”ej behörig”, innebär att respondenterna inte skulle svara på denna fråga, en 
konsekvens av ett nej- svar på frågan från punkt 5.2.9. 
Majoriteten av respondenterna har svarat att de sett ICA:s reklam för ekologiska varor genom TV 
(69 procent) och genom kundtidningen Buffé (44 procent). 29 procent svarade att de har sett 
reklamen genom annan kommunikationskanal. Kommunikationsalternativet hemsidan, verkar 
minst antal respondenter uppmärksammat, endast 7 procent känner igen märket därifrån.    
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Fråga 15. Graden av information i reklamen, tre kategorier.  
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Resultat 
Svarsalternativet ”ej behörig”, innebär att respondenterna inte skulle svara på denna fråga, en 
konsekvens av ett nej- svar på frågan från punkt 5.2.9. ”Missing” innebär bortfall av svar från 
respondenter. Mellan 25- 30 procent av alla respondenter anser att det inte finns någon 
information om de tre kategorierna. Inom alla tre kategorierna anser 18 procent att det 
förekommer ”lite information” om dessa. Mellan 21-22 procent är ”neutrala” i frågan och har 
ingen åsikt eller kunskap om detta. Mellan 10-14 procent anser att det finns ”en del information” 
om dessa kategorier. Endast 1 procent anser att det finns ”mycket information” om kategorierna. 
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Fråga 16. Trovärdig reklam 

 
Resultat 
Svarsalternativet ”ej behörig”, innebär att 
respondenterna inte skulle svara på denna fråga, en 
konsekvens av ett nej- svar på frågan från punkt 
5.2.9. Av respondenterna svarade 62 procent att 
reklamen är trovärdig eller till viss del trovärdig. 5 
procent anser att reklamen inte är trovärdig. 
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Fråga 17. Reklamens utformning 
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Resultat 
Svarsalternativet ”ej behörig”, innebär att respondenterna inte skulle svara på denna fråga, en 
konsekvens av ett nej- svar på frågan från punkt 5.2.9. 
44 procent ansåg att reklamen var ”underhållande”, 38 procent ansåg att reklamen var både 
”fantasifull” och ”meningsfull”. 30 procent ansåg att reklamen är nyskapande 
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Fråga 18. Familj eller vänner som köper ekologiska varor 
 

Resultat 

68,0%

32,0%

68 procent har någon i familjen eller vänner som köper 
ekologiska varor, 32 procent svarade att de inte hade familj eller 
vänner som handlar ekologiska varor. 
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Fråga 19. Övergående trend 
 

Resultat 

8,0%

82,0%

10,0%

En majoritet av alla respondenter, 82 procent anser inte att 
ekologiska varor är en övergående trend. 10 procent vet inte och 8 
procent anser att det r en övergående trend. 
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Fråga 20. Kunders nöjdhet med ICA:s övriga sortiment 

 
Resultat 

12,0%

46,0%
42,0%

88 procent anser att de är ” nöjda” med ICA:s övriga 
sortiment och 12 procent anser sig vara ”neutrala” till vad de 
anser om ICA:s övriga sortiment. Det fanns inga som 
svarade att de var missnöjda. 


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1. INTRODUKTION
	1.1. Inledning
	1.2. Problemdiskussion
	1.3. Syfte
	1.4. Avgränsningar
	1.5. Begreppsdefinitioner

	2. STUDIENS GENOMFÖRANDE
	2.1. Ämnesval och förförståelse
	2.2. Val av teori
	2.3. Undersökningsmetoder
	2.4. Intervju - förstudie 
	2.4.1. Intervjurespondent  –  Urval och genomförande

	2.5. Innehållsanalys av reklam
	2.5.1. Urval 

	2.6. Enkät 
	2.6.1. Enkätkonstruktion
	2.6.2. Urval – Enkätrespondenter
	2.6.3. Genomförande av enkäter
	2.6.4. Bearbetning av enkäter
	2.6.5. Bortfall

	2.7. Reliabilitet
	2.8. Validitet
	2.9. Generaliserbarhet

	3. TEORETISK REFERENSRAM
	3.1. Marknadsföringens innebörd 
	3.1.1. Grön marknadsföring
	3.1.2. Från dåtid till nutid inom grön marknadsföring 

	3.2. Reklamens innebörd 
	3.2.1. Grön reklam 

	3.3. Kommunikationsprocessen
	3.3.1. Konsten att välja målgrupp 
	3.3.2. Målet med kommunikationen
	3.3.3. Designen av meddelandet 
	3.3.4. Meddelandets innehåll
	3.3.5. Att skapa rätta stämningen
	3.3.6. Förtroende för reklamen

	3.4. Kommunikationskanaler
	3.4.1. TV reklam 
	3.4.2. Reklam i populärpress
	3.4.3. Reklam på Internet 

	3.5. Framgångsrik reklam
	3.5.1. Målgruppens respons till reklamen

	3.6. Kundens uppfattning av marknadsföring och reklam
	3.7. Attityd och dess innebörd
	3.8. Attityders uppkomst
	3.8.1. Faktorer som påverkar attityders uppkomst
	3.8.2. Inlärningen av attityder

	3.9. Skapandet av attityder
	3.9.1. Attityd mot objekt modellen 
	3.9.2. Attitydens ABC-modell
	3.9.3. Attityd mot reklam modellen

	3.10.  Utvärdera reklam

	4. Resultat och Analys
	4.1. Sändaren och budskapet – intervju med ICA:s brand manager
	4.1.1. Grön marknadsföring
	4.1.2. Konsten att välja målgrupp
	4.1.3. Målet med kommunikationen
	4.1.4. Designen av meddelandet
	4.1.5. Meddelandets innehåll och stämning 
	4.1.6. Förtroende för reklamen
	4.1.7. Kommunikationskanaler    

	4.2. Meddelandet och mediet – en innehållsanalys av reklamen
	4.2.1. Grön reklam
	4.2.2. Meddelandets innehåll och stämning   
	4.2.3. Målet med kommunikationen
	4.2.4. Förtroende för reklamen

	4.3. Mottagaren - en enkätundersökning om kunders uppfattning
	4.4. Sammanfattning av resultat och analysdel 

	5. Diskussion och Slutsats
	5.1. Diskussion
	5.2. Slutsats
	5.3. Framtida forskning

	REFERENSER
	Framsida mm.pdf
	SAMMANFATTNING

	Bilaga 1.pdf
	Intervjufrågor ICA

	Bilaga 3.pdf
	Bakgrundsvariabler
	Fråga 1. Kön
	Fråga 2. Ålder  

	Övriga data
	Fråga 3. Kundens igenkännande av ICA:s miljöarbete
	 Fråga 4. Kundens miljömedvetenhet
	Fråga 5. Kundens igenkännande av ICA I love Eco märket
	Fråga 6. Vart har kunderna sett varumärket ICA I love Eco?
	Fråga 8. Kunders attityd till ICA I love Eco
	Fråga 9. Fördelar med ICA I love Eco varor
	Fråga 10. Köp av ICA I love Eco varor
	Fråga 11. Köper mer om fördelarna för miljön Fråga 12. Köper mer om fördelarna för  vore tydligare   mig själv vore tydligare
	Fråga 13. Kunder som sett reklam för ICA:s ekologiska varor
	Fråga 14. Vart har kunderna sett ICA:s ekologiska reklam?
	Fråga 15. Graden av information i reklamen, tre kategorier. 
	Fråga 16. Trovärdig reklam
	Fråga 17. Reklamens utformning
	Fråga 18. Familj eller vänner som köper ekologiska varor
	Fråga 19. Övergående trend
	Fråga 20. Kunders nöjdhet med ICA:s övriga sortiment



