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Abstract 

Författare: Linda Andréasson och Charlotta Windeman 

Titel: ”Meningen måste ju vara att få folk till butiken” 
 En kvalitativ studie av ICA respektive Coop: s 

profiler och images 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 
fördjupningskurs C-nivå 

Termin: Ht- 06 

Syfte: Att undersöka relationen mellan ICA respektive 
Coop: s profiler och images 

Metod: Kvalitativa bildanalyser och fokusgruppintervjuer 

Material: Två reklamblad och två reklamfilmer från var och ett 
av företagen samt fyra fokusgruppintervjuer 

Resultat. Både ICA och Coop vill genom reklammaterialet förmedla 
en profil av välkända varumärken, förmånliga erbjudanden 
och kvalitet, vilket båda har lyckats att överföra till 
fokusgrupperna. Fokusgrupperna ansåg att reklamfilmer 
från Coop var tråkiga, traditionella och produktfokuserade 
medan ICA: s upplevdes som sevärd och rolig 
underhållning. Medan ICA vill förmedla gemenskap i 
analysmaterialet vill Coop förmedla en professionell 
relation. De vill båda skapa trovärdighet och identifikation 
samt kärlek och välkomnande i det undersökta materialet. 
Båda har lyckats att skapa igenkännande och trygghet, men 
Coop har inte lyckats att förmedla den professionella 
relationen till fokusgrupperna. Med ICA kände 
fokusgrupperna gemenskap och förväntningar, inte med 
Coop. Fokusgrupperna förknippade ICA med en liten 
mataffär. Coop förknippades av fokusgrupperna med en 
stormarknad och stort produktutbud. 



 

 3 

Innehållsförteckning 

Förteckning över förkortningar, bilder och figurer ______________________ 5 
Förkortningslista __________________________________________________________ 5 
Bildförteckning ___________________________________________________________ 5 
Figurförteckning __________________________________________________________ 5 

Inledning________________________________________________________ 7 

Bakgrund _______________________________________________________ 8 

Dagens mediesamhälle ________________________________________________ 8 

Coop _______________________________________________________________ 8 

ICA ________________________________________________________________ 9 

Teoretiskt perspektiv______________________________________________ 10 

Identitet, Profil och Image ____________________________________________ 10 
Profilens fyra instrument ___________________________________________________ 11 

Teorier om reklam __________________________________________________ 13 
Reklamfilm som retoriskt instrument _________________________________________ 14 
DR som retoriskt instrument ________________________________________________ 14 
Emotionell och kognitiv påverkan genom reklam ________________________________ 15 

Imagens olika aspekter _______________________________________________ 16 

Kognitiv teori_______________________________________________________ 17 

Avslutande teoridiskussion____________________________________________ 18 

Syfte och frågeställningar _________________________________________ 19 

Hur ska vi undersöka ICA respektive Coop: s profil och image? __________ 20 

Metodval __________________________________________________________ 20 

Material och urval___________________________________________________ 20 
Reklambladen & reklamfilmerna ____________________________________________ 20 
Fokusgrupperna __________________________________________________________ 21 
Utskrifternas transkriptionsnivå______________________________________________ 22 
Undersökningens giltighet__________________________________________________ 22 

Profil - bildanalyser som metod________________________________________ 24 
Retoriska bildanalyser _____________________________________________________ 24 
Våra analytiska verktyg ____________________________________________________ 25 

Image – fokusgruppintervjuer som metod _______________________________ 26 
Fokusgruppintervjuer______________________________________________________ 26 
Genomförande ___________________________________________________________ 26 
Stimulusmaterial _________________________________________________________ 26 
Intervjuguiden ___________________________________________________________ 27 

Kritisk utvärdering av metoden _______________________________________ 28 



 

 4 

Resultatredovisning av företagens profiler ____________________________ 29 

Vilken profil vill ICA respektive Coop förmedla genom sin marknadsföring? _ 29 
Analys av Coop och ICA: s visioner __________________________________________ 29 
Retorisk bildanalys av ICA: s reklamblad ______________________________________ 30 
Retorisk analys av Coop: s reklamblad ________________________________________ 33 
Retorisk analys av Coop: s reklamfilm ________________________________________ 36 
Retorisk analys av ICA: s reklamfilm _________________________________________ 39 

Sammanfattning av vilken profil ICA respektive Coop vill förmedla genom sin 
marknadsföring_____________________________________________________ 42 

Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler ut? ______________ 43 
Hur ser relationen mellan företagens personlighetsprofiler ut? ______________________ 43 
Hur ser relationen mellan företagens produktprofiler ut? __________________________ 44 
Hur ser relationen mellan företagens symbolprofiler ut?___________________________ 44 
Hur ser förhållandet mellan företagens organisationsprofiler ut? ____________________ 45 

Sammanfattning av relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler _______ 45 

Resultatredovisning av företagens image _____________________________ 46 

Vilken image har fokusgrupperna av ICA respektive Coop?________________ 46 
Associationer till ICA: s produkter ___________________________________________ 46 
Associationer till Coop: s produkter __________________________________________ 49 
Associationer till organisatoriska egenskaper ___________________________________ 51 
Associationer till personlighetsdrag __________________________________________ 53 
Imagens relationsassociationer ______________________________________________ 55 
Associationer till yttre kännetecken___________________________________________ 57 
Emotioner ______________________________________________________________ 59 

Sammanfattning av vilken image fokusgrupperna har av ICA respektive Coop 62 

Hur ser relationen mellan fokusgruppernas images av ICA respektive Coop ut?63 
Vilken typ av relation anser fokusgrupperna sig ha till företagen? ___________________ 63 
Vilka egenskaper associerar fokusgrupperna med företagens yttre kännetecken? _______ 64 
Vilka produktassociationer framkallar företagen hos fokusgrupperna? _______________ 65 
Vilka personlighetsegenskaper förknippar fokusgrupperna med företagen?____________ 65 
Vilka organisationsegenskaper sammankopplar fokusgrupperna med företagen? _______ 66 
Vilka emotioner associeras företagen med? ____________________________________ 67 

Sammanfattning av relationen mellan fokusgruppernas image av företagen___ 67 

Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler och images ut? ____ 68 
Förhållandet mellan Coop: s profil och image___________________________________ 68 
Förhållandet mellan ICA: s profil och image ___________________________________ 71 

Sammanfattning av relationen mellan företagens profiler och images ________ 73 

Avslutande resultatsammanfattning _________________________________ 74 

Slutdiskussion___________________________________________________ 75 

Sammanfattning _________________________________________________ 76 

Källförteckning__________________________________________________ 77 
Litteratur _______________________________________________________________ 77 
Tidigare forskning ________________________________________________________ 78 
Internet_________________________________________________________________ 78 

Bilagor ________________________________________________________ 79 
Bilaga 1: Intervjumall för fokusgrupperna _____________________________________ 79 
 



 

 5 

Förteckning över förkortningar, bilder och figurer 

Förkortningslista 

DR = Direkt reklam 

KF = Kooperativa förbundet 

SVT = Sveriges Television 

Bildförteckning 

1. Bild på Coop Forum direktreklam vecka 44, 2006 framsida 20 

2. Bild på ICA Maxi direktreklam vecka 49, 2006 framsida 20 

3. Bild från ICA Maxi direktreklam vecka 49, 2006 30 

4. Bild från ICA Maxi direktreklam vecka 49, 2006 30 

5. Bild från ICA Maxi direktreklam vecka 49, 2006 31 

6. Bild från Coop Forum direktreklam vecka 44; 2006 33 

7. Bild från Coop Forum direktreklam vecka 44, 2006 33 

8. Bild från Coop Forum direktreklam vecka 44, 2006 33 

9. Bild från Coop Forum direktreklam vecka 44, 2006 34 

10. Bild från Coop Forum direktreklam vecka 44, 2006 35 

Figurförteckning 

Figur 1: Förhållandet mellan Identitet, profil och image. ..................................... 11 
Figur 2: Förhållandet mellan Coop och ICA: s personlighetsprofiler................... 43 
Figur 3: Förhållandet mellan Coop och ICA: s produktprofiler............................ 44 
Figur 4: Förhållandet mellan Coop och ICA: s symbolprofiler. ........................... 44 
Figur 5: Förhållandet mellan ICA och Coop: s organisationsprofiler................... 45 
Figur 6: Förhållandet mellan fokusgruppernas relation till ICA respektive Coop.63 
Figur 7: Förhållandet mellan de associationer fokusgrupperna gjorde till ICA 

respektive Coop: s yttre kännetecken............................................................ 64 
Figur 8: Förhållandet mellan de produktassociationer fokusgrupperna gjorde till 

företagen........................................................................................................ 65 
Figur 9: Förhållandet mellan fokusgruppernas personlighetsimages av företagen.

....................................................................................................................... 65 
Figur 10: Förhållandet mellan fokusgruppernas organisationsassociationer till ICA 

respektive Coop............................................................................................. 66 
Figur 11: Förhållandet mellan de emotioner som respondenterna har för företagen.

....................................................................................................................... 67 
Figur 12: Förhållandet mellan Coop: s personlighetsprofil och fokusgruppernas 

personlighetsimage........................................................................................ 68 
Figur 13: Förhållandet mellan Coop: s produktprofil och fokusgruppernas 

produktimage av företaget............................................................................. 69 
Figur 14: Förhållandet mellan Coop: s symbolprofil och fokusgruppernas 

associationer till företaget yttre kännetecken. ............................................... 69 
Figur 15: Förhållandet mellan Coop: s organisationsprofil och fokusgruppernas 

organisationsimage samt relationsassociationer............................................ 70 



 

 6 

Figur 16: Förhållandet mellan ICA: s personlighetsprofil och personlighetsimagen 
hos fokusgrupperna. ...................................................................................... 71 

Figur 17: Förhållandet mellan ICA: s produktprofil och fokusgruppernas 
produktimages. .............................................................................................. 72 

Figur 18: Förhållandet mellan ICA: s symbolprofil och fokusgruppernas 
associationer till företagets yttre kännetecken. ............................................. 72 

Figur 19: Förhållandet mellan ICA: s organisationsprofil och de 
relationsassociationer fokusgrupperna beskrev............................................. 73 

 



 

 7 

Inledning 

På ICA och Coop, Sveriges två största livsmedelskedjor sitter 
varumärkesansvariga på varsitt håll och funderar på hur de ska kunna fånga 
konsumenternas intresse. Deras uppgift är att föra ut den önskade bilden av 
företaget till oss konsumenter. De ska skapa de rätta känslorna och tankarna i 
konsumentens medvetande, sedan måste de se till att dessa förknippas med 
företagets varumärke. Det är viktigt för företagen att förknippas med positiva 
egenskaper, för att lyckas med det måste de arbeta långsiktigt och följa samhällets 
förändringar. De kan aldrig stanna upp och anse uppgiften utförd, risken är då stor 
att de blir omoderna och att konsumenterna tappar intresset. 

Hur ska företagen lyckas att förmedla sin bild? Ett sätt att göra detta är att 
använda sig av reklam. ICA och Coop: s reklam ser dock väldigt olika ut. Båda är 
reklamer för stora svenska livsmedelskedjor, de är lika aktuella i tid och riktar sig 
förmodligen till samma målgrupp. Men ändå är de så olika. Vilka tankar ligger 
bakom dessa reklamer? Vad vill företagen förmedla? Hur uppfattas reklamerna av 
mottagarna? 
Dessa tankar och frågor blev grunden för vårt syfte att undersöka relationen 
mellan ICA respektive Coop: s profiler och images. 

Vi kommer först att presentera ICA och Coop som organisationer samt 
introducera relevanta teorier och begrepp. För att besvara våra frågeställningar har 
vi använt oss av en retorisk bildanalys och fokusgruppintervjuer. Därefter följer 
vår resultatredovisning och analys där vi först redovisar ICA och Coop: s resultat 
åtskilda från varandra för att sedan jämföra dem och peka på likheter och 
skillnader. 
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Bakgrund 
Vi kommer i detta kapitel att presentera relevant bakgrundsinformation som 
läsaren bör känna till för att kunna ta till sig vår undersökning på bästa sätt. Vi 
kommer kortfattat att berätta om situationen i dagens mediesamhälle samt 
presentera de företag vår analys kretsar kring, ICA och Coop. 

Dagens mediesamhälle 
Den mängd av reklam som möter oss i dagens samhälle diskuteras ofta. Företag 
vill göra oss uppmärksamma på att just deras produkter är det bästa. Problemet är 
att alla företag vill skapa ett behov hos oss, följden blir att vi sållar bort 
information som vi upplever som ointressant. I teorin om kognitiva schemata 
diskuteras vår kognitiva kapacitet. Vi gör selektiva bedömningar av de intryck vi 
får.1 Trots detta lägger företag ner mycket pengar på marknadsföring för att 
försöka sticka ut och att deras varumärke skall synas. 

I vår undersökning har vi valt att titta närmare på två företag som säljer produkter 
människor behöver för att överleva, det mest grundläggande; mat. För oss som 
lever i Sverige finns mat i överflöd, som vi köper i vår matvaruaffär, ofta går det 
på rutin och är inget vi tänker på. Ändå försöker dessa företag att skapa ett 
intresse hos konsumenter. 

I Sverige finns idag två stora livsmedelskoncerner, ICA och Coop. För att ge lite 
bakgrundsinformation om dessa två företag skall vi nu presentera dem kortfattat. 

Coop 
Coop Sverige är ett dotterbolag till Coop Norden, i Sverige är 9000 anställda. 
Tillsammans bildar de KF (kooperativa förbundet) som har 3 miljoner 
medlemmar och förutom Sverige ingår i denna koncern länderna Norge och 
Danmark. KF som består av konsumentföreningar återfinns de Svenska affärerna 
Coop Forum ”allt du behöver”, Coop Extra ”bra priser”, Coop Konsum ”färska 
varor” och Coop Nära ”räddare i nöden”. I KF koncernen ingår bland annat 
dotterföretag som Akademibokhandeln, MedMera och Tidningen Vi. Som 
medlem i KF får man ett medlemskort ”Coop MedMera” som fungerar som en 
nyckel till erbjudanden inom de anslutna kedjorna.2 

1850 bildades den första konsumentkooperativa föreningen, mycket för att häva 
handelskartellernas makt. Tanken med konsumentkooperativet var att människor 
skulle kunna handla varor till ett rimligt pris. KF bildades 1899. På 1960- talet 
öppnade de första stormarknaderna, en anledning var att fler hushåll hade bil och 
kunde göra storinköp av mat. Ytterligare en orsak till KF: s utveckling var att 
kvinnor började arbeta i allt större utsträckning, och där med inte hade tid att 
handla matvaror över manuella diskar. Kravet att kunna handla snabbt och med 
självbetjäning ökade, begreppet ”snabbköp” hade uppstått. Ytterligare en historisk 
milstolpe i Coop: s historia är lanseringen av ”Blåvitt” sortimentet som 
fortfarande finns under namnet ”Coop: s egna varor”.3 

                                                 
1 Jacobsen och Thorsvik 2002; 414 
2 www.coop.se/KF/foretagsinformation 2006-11-27 
3 www.coop.se/historia 2006-11-24 
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ICA 
ICA Sverige AB har 1417 egna butiker med 4893 anställda med uppdrag att sälja, 
driva och etablera nya butiker. En viktig uppgift är att vara huvudleverantör till 
alla ICA-handlare som driver egna affärer. ICA butikerna är uppdelade i olika 
nivåer den minsta ICA Nära har sortiment efter lokala behov och är ofta ombud 
för Posten, Apoteket och Systembolaget. ICA Supermarket är många gånger 
beläget i bostadsområden, de har hög service nivå och ett stort utbud av 
färskvaror. Den näst största ICA butiken är Kvantum förutom alla traditionella 
matvaror finns även skönhet hälsa och medieprodukter. Till sist finns ICA Maxi 
med frikostiga öppettider, dit bilburna kunder har lätt att ta sig. Vidare har Maxi 
också böcker, kläder, husgeråd och trädgårdsartiklar i sitt sortiment.4 

Grunden till dagens ICA lades 1917 av Hakon Swenson som startade 
Hakonbolaget i Västerås. Tanken med detta vara att enskilda handlare tillsammans 
med andra med ett gemensamt inköpslager och marknadsföring skulle bli 
konkurrenskraftiga på marknaden. 1938 bildas ICA AB som byggde på Hakon 
Swensons idé. Först 1964 beslutas att symbolen ”ICA” skall vara samma för alla 
handlare i kedjan. 1966 genomför ICA en stor satsning genom att bygga 
affärslokaler i nybyggda bostadsområden, samt att skicka ut reklamblad med 
kraftfulla extrapriser under samma period. Dessa åtgärder bidrog till att fler 
upptäckte ICA och började handla där. Under en tid på 80-talet började ICA utöka 
sitt sortiment vid sidan av livsmedel, postorderföretaget ”ELLOS” anskaffas lika 
så Duka, BoB: s och Lindex. Men 1990 valde ICA att sälja dessa för att bara ägna 
sig åt att sälja livsmedel. Under 1990-talet introduceras ICA kundkort och alla 
som hade ett kundkort fick från och med 1995 även tidningen ”Buffé”. Statoil 
skapar också ett ramavtal med ICA under 1999 där kunder med ICA kundkort 
kunde få bonus på drivmedel.5 

Coop och ICA är idag två självklara inslag i vårt samhälle de flesta människor har 
någon åsikt om dem. Vad bakgrunden lyfter fram är att ICA bygger sin 
verksamhet på privatägda butiker medan Coop vill att ägandet skall ha mer 
kollektiv framtoning. Samtidigt kan vi se att båda har en struktur med olika typer 
av butiker som har olika syften. Coop visar inte det öppet på sin hemsida men det 
framgår ändå att butikerna är av olika karaktär precis som ICA: s. 

                                                 
4 www.ica.se/om_ica 2006-11-27 
5 www.ica.se/historik 2006 11 20 
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Teoretiskt perspektiv 
Med den bakgrund vi tidigare presenterat är det nu dags att fördjupa oss i en 
teoretisk diskussion. Vi kommer i detta kapitel att presentera teorier om identitet, 
profil och image och om reklam, kapitlets avslutas med kognitiv teori. 

I dagens samhälle möts vi varje dag av oerhörda mängder reklam. Detta ställer 
högre krav på företagen för att nå ut med sitt budskap eftersom de ofta är relativt 
lika. Reklamen hjälper företagen att särskilja sig från varandra. En viktig del av 
reklamen är att visa upp företagets varumärke för att kunderna ska kunna 
identifiera avsändaren. Om företaget lyckas skapa en positiv bild av sitt 
varumärke har de vunnit ett förtroendekapital hos mottagarna, vilket skapar 
handlingsutrymme vid eventuella kriser.6 Detta har väckt vårt intresse för hur 
företag utformar sin reklam. Vissa företag lyckas bra med detta, andra lyckas inte 
alls, vad beror det på? Vissa företag följer med i reklamflödets utveckling medan 
andra väljer att blunda för det, vad beror det på? Vad är det egentligen företagen 
vill förmedla till oss genom sin reklam och vilka är strategierna bakom? Lyckas 
de förmedla detta? 

Denna diskussion leder oss in på teorier kring företags profil och image, 
direktreklam samt hur vi uppfattar vår omvärld. Teorier om vad företag vill 
förmedla genom sin reklam samt om hur de lyckas, om profil och image, har vi 
lånat från Larsson, Aaker, Kotler och Keller. 

LarsÅke Larsson är lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebros 
Universitet. Vi har funnit teorier som ger intressanta bidrag till vår undersökning i 
Larssons övergripande diskussioner om profil och image, eftersom de kretsar 
kring vad företag vill förmedla till omvärlden samt om omvärldens faktiska 
uppfattning om företaget. Även Philip Kotler och Kevin Lane Keller som är 
professorer inom marknadsföring har tillfört viktiga aspekter till framförallt 
begreppen profil och image. 

Identitet, Profil och Image 
Synen på en organisation beskrivs ofta genom begreppen identitet, profil och 
image. Vi ska nu berätta vad begreppen står för och sätta in dem i ett 
sammanhang. Identitet är organisationens egen uppfattning av sig själv, det är 
personalens åsikter och värderingar. Det finns likheter mellan organisationens 
identitet och en privat persons identitet, båda har att göra med upplevelsen av sig 
själv. Identiteten påverkas av många olika faktorer, till exempel kulturella och 
sociala värderingar. Profil är den bild organisationen vill att omgivningen ska ha 
av den, den produceras av organisationen. Profilen är den fasad organisationen 
visar utåt. Om vi fortsätter att likna även detta begrepp med motsvarigheten hos 
en privatperson består det av den bild personen visar utåt. Innan man går ut i 
omgivningen tar man på sig vissa kläder och försöker skapa en viss stil. Tilläggas 
bör även att det finns flera sidor av en profil inom samma företag, vad de vill visa 
upp skiljer mellan olika tillfällen. Image är omvärldens faktiska bild av 
organisationen, hur den uppfattas av allmänheten. Alla åsikter, associationer och 
känslor som allmänheten har i förhållande till organisationen utgör 
organisationens image.7 När privatpersonen gett sig ut i omgivningen och möter 

                                                 
6 Larsson 2002; 70-71 
7 Larsson 2001; 96-98 
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Profil Image 

Identitet 

andra människor får de en uppfattning av personen. Bilden kan överensstämma 
med den önskade profilen eller så kan den skilja sig från den, oavsett vilket är det 
den image omgivningen skapat sig av individen. En bra image består av starka, 
positiva och unika associationer hos allmänheten och ger varumärket styrka.8 

Vi har i vår analys valt att fokusera på profil och image och kommer därför inte gå 
djupare in på identitetsbegreppet. 

Det idealiska förhållandet är att identitet, profil och image överensstämmer. Detta 
samband brukar illustreras enligt följande. Desto mer cirklarna överlappar 
varandra desto bättre överensstämmer de tre organisationsbilderna.9 

_______________________________________________________________________________ 

Figur 1: Förhållandet mellan Identitet, profil och image. 
__________________________________________________________________ 

Komplexiteten i att få dessa begrepp att överlappa har bland annat synliggjort i en 
undersökning utförd av John Berg och Åsa Harada på Södertörns Högskola. 
Författarna menar att identiteten ofta innehar starkare och mer positiva värden än 
vad allmänhetens image har.10 Även en undersökning utförd av Therese Palmgren 
och Lisa Svensson på Lunds universitet har kommit fram till brister i 
överlappningen av de tre organisationsbilderna.11 

Ett av många sätt som organisationer kan använda sig av för att förmedla sin 
profil är reklam. Vi har i vår undersökning valt att lägga fokus på just vad 
organisationerna försöker förmedla genom sin reklam samt huruvida de lyckas. 
Stämmer organisationens profil överens med den image som kunderna har? 
Den undersökning vi omnämnt ovan visade även resultat som stödjer vår 
uppfattning om reklamens vikt för ett företags profil. Författarna skriver att 
reklam är ett mycket viktigt redskap för att förmedla ett företags profil.12 

Profilens fyra instrument 
Vi har tidigare förklarat vad identitet, profil och image betyder, men när vi nu går 
över till utländska källor för att få mer kött på benen ställs vi inför ett problem. De 
svenska begreppen motsvarar inte de engelska. Aaker definierar identitet som 
”How strategists want the brand to be perceived.”13 Om vi ser tillbaka på 
inledningen av vårt teorikapitel ser vi att detta på svenska snarare definierar 

                                                 
8 Kotler & Keller 2006; 25 
9 Larsson 2001; 99 
10 Berg & Harada 2005; 42 
11 Palmgren & Svensson 2006; 51-52 
12 Berg & Harada 2005; 42 
13 Aaker 2002; 71 
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profilen än identiteten. Vi kommer därför i fortsättningen att använda oss av 
begreppet profil i detta sammanhang. 
De associationer företaget vill skapa eller bevara hos allmänheten genom sitt 
reklammaterial, kommunikation med mera är alltså företagets profil. 
Associationerna representerar vad varumärket står för och ger kunden ett löfte 
från företaget. Genom profilen vill företaget bygga upp sina kundrelationer.14 

Ett exempel kan förtydliga detta ytterligare, Läkerol har medvetet i sin reklam 
använt sig av frasen ”Läkerol – makes people talk”, genom denna slogan försöker 
de producera associationer om sin produkt hos kunderna. Om företaget inte hade 
använt dessa ord hade kunderna förmodligen inte tänkt på Läkerol som 
halstabletten som får människor att prata, men genom sin profil försöker Läkerol 
styra in kunderna på detta spår. 

Profilen är en av hörnstenarna i vår undersökning och vi kommer nu att gå djupare 
in på vad som bildar en profil. Aaker beskriver en profil som bestående av tolv 
dimensioner organiserade i fyra instrument, vi ska nu ge en kort genomgång av 
dessa fyra instrument. 

Det första instrumentet är profilen som produkt och inrymmer bland annat 
produktattribut och produktrelaterade associationer som företaget vill att vi ska 
göra till varumärket. Med andra ord; vilka produkter associeras varumärket med? 
Vilka funktionella eller känslomässiga fördelar erbjuder produkten kunden? När 
vi till exempel ser Nokias varumärke associerar vi till mobiltelefoner och när vi 
ser Volvos varumärke associerar vi till bilar, kanske tänker vi också familjebilar, 
säkerhet och kvalitet. Detta är exempel på produktrelaterade attribut till Volvos 
varumärke. Associationer med användaren handlar om vilken typ av användare, 
vilken livsstil, varumärket associeras med. Om associationerna är starka kan man 
tala om en varumärkespersonlighet. Den sista dimensionen i produktinstrumentet 
är associationer med ett land eller en region. Ett varumärke kan tillskrivas värde 
genom att associeras med ett visst land eller en region, exempel på detta är Chanel 
som associeras med det franska eleganta.15 

Aakers andra instrument är profil som organisation, vilket fokuserar på 
organisationens attribut som till exempel miljöhänsyn, innovationsförmåga eller 
kundfokus. Organisationsattributen skapas av personerna, kulturen och 
värderingarna i företaget. Dessa attribut är mer konkurrenskraftiga än de 
produktrelaterade eftersom de är svårare att kopiera. Organisationsattributen kan 
leda till känslomässiga och självförverkligande fördelar baserade på till exempel 
respekt, beundran eller gillande.16 

Vi anser att detta är relevant för vår undersökning och kommer att utröna vilka 
organisationsattribut företagen använder i sin profil samt vilka som förekommer i 
kundernas image av företaget. 

Aakers tredje instrument är profil som person. Ett varumärke med personlighet 
ger en rikare och intressantare profil än en baserad på produktattribut. Exempel på 
personlighetsdrag som kan tillskrivas ett varumärke är kompetent, imponerande 

                                                 
14 Aaker 2002; 68 
15 Aaker 2002; 78-82 
16 Aaker 2002; 83 
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och rolig. Personlighetsdragen är något som kunderna kan identifiera sig med, 
samtidigt bidrar de till att bygga kundrelationer.17 

Även detta instrument bidrar med fruktsamma infallsvinklar till vår undersökning. 
Hur vill företagen att vi ska uppfatta profilens eventuella personlighet? Hur 
försöker de förmedla det? 

Aakers fjärde instrument är profil som symbol. En stark varumärkessymbol kan ge 
sammanhang och struktur till profilen, den förenklar igenkännande och erinran av 
varumärket. Symbolen är något som representerar varumärket, till exempel en 
visuell bild eller en metafor. Visuella bilder är lätta att minnas och därmed 
maktfulla. Associationer mellan varumärket och en symbol byggs upp på lång 
sikt.18 Vilken färgsättning och form logotypen har avspeglar verksamhetens 
karaktär och skönhetsideal. Närhet och gemenskap förknippas med varma färger 
och organiska former. Kalla färger indikerar innovation och rationalitet.19 

Vilken/vilka symboler företaget har valt som sitt varumärke har således stor 
betydelse för företagets profil, den bild företaget producerar och vill överföra till 
allmänheten. 

Företagen vill således kontrollera vad vi tycker och tänker när vi kommer i 
kontakt med ett specifikt varumärke. De vill styra hur vi skapar en bild av deras 
organisation och påverka oss att tänka i vissa banor. I just detta ögonblick möter 
profilen kundernas image, det organisationen producerar skapar en uppfattning 
hos kunderna. Som vi diskuterat ovan är detta ett kritiskt ögonblick, profilen och 
imagen bör överlappa varandra, men hur kunden uppfattar ett varumärke kan 
endast kunden avgöra. Att detta är så viktigt för företaget beror på att kundernas 
image har flera olika konsekvenser för ett företag. Den påverkar försäljningen, 
prissättningen och företagets rykte för att ge några exempel. 

Aakers instrument används för att nå ut med den önskade profil till mottagaren, 
detta görs bland annat genom val av mediekanaler. Vilken mediekanal företag 
väljer beror på vad som skall sägas (strategi), till vem (målgruppsval), hur det sägs 
(utformning) och var någonstans det sägs (medieval)20. Vi kommer inte att 
undersöka alla dessa steg i analysen utan kommer till största del ha fokus på 
medievalet och framförallt reklamfilm och direktreklam (DR). Detta eftersom en 
del av våra funderingar kring företags profilen bygger på deras reklamfilm och 
tryckta reklam. 

Teorier om reklam 
Skillnader mellan DR och TV-reklam bygger till största delen på att TV-reklam 
anses som underhållande medan trycksaker används för att söka information. TV-
reklam kan förmedla direkta budskap medan tryckt reklam kan ge mer detaljerade 
budskap och låta personer ta till sig informationen i sin egen takt. Vidare är 
reklam genom TV mer påträngande och kan ge mer kreativa lösningar eftersom 
det räcker att tittaren kastar en blick för att förstå sammanhanget. DR däremot är 
linjär och förmedlar budskap logiskt, fakta kan radas upp mer överskådligt.21 Med 
detta i åtanke skall vi nu föra en diskussion om dessa båda reklamtyper. 

                                                 
17 Aaker 2002; 83 - 84 
18 Aaker 2002; 84 - 85 
19 Holger & Holmberg 2002; 71 
20 Bonde- Teir 2005; 27 
21 Persson 1993; 236 
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Reklamfilm som retoriskt instrument 
Eftersom det finns en mängd olika begrepp och teorietiska infallsvinklar när det 
gäller reklamfilm har vi valt att endast använda tre begrepp som återfinns inom 
bland annat retoriken, ethos, logos och pathos. 

Ethos bygger på personlighet och trovärdighet, genom detta vill företaget skapa 
förtroende hos publiken. Detta kan de göra genom personer, vilket ofta är fallet i 
reklamfilm. Personen kan få en auktoritär karaktär eller också försöker personen 
skapa en vi-känsla genom att mottagaren kan identifiera sig med situationen i 
filmen. Vidare kan reklamfilmen ethos vara roande och underhållande - en variant 
som används mer och mer. Logos innebär att övertyga med hjälp av fakta och 
förnuft. Reklamen kanske vill informera mottagaren om hur bra produkten är eller 
ge fakta om budskapet. Många personer anser fortfarande att bilder inte ljuger. 
Problemet är att logos inte kan bevisa att budskapet stämmer med verkligheten. 
Bara för att reklamen säger att tandkrämen gör tänderna vita eller motverkar hål, 
kan inte vi veta att tänderna som visas har blivit vita av just den produkten, utan vi 
antar bara detta genom att budskapet förmedlas på det sättet. Pathos bygger på att 
övertyga genom känslor, avsändare av reklam kan skapa budskap som bygger på 
olika känslor till exempel känslan av rädsla att inte passa in i samhället.22 

Enligt Johannesson, professor i retorik, vill reklammakaren att dessa tre skall 
smälta samman till en för då har företagen störst möjlighet att få mottagaren att 
acceptera budskap. Reklam skall övertyga och undervisa, mottagaren vill veta vad 
mjölken kostar inte vad kon heter som har producerat den. Vidare bör känslor 
finnas med eftersom människor berörs genom känslor till exempel kan fruktan få 
oss att reagera på budskapet. Till sist måste också reklammakare få oss att känna 
förtroende genom till exempel slogans eller ett varumärke som många förknippar 
med kvalitet eller en auktoritet som inger trygghet.23 

En studie har gjorts om reklamfilmer som följetonger där vi lär känna rollfigurer 
och blir nyfikna att se vad som skall hända härnäst. I och med att reklamfilmen får 
ett narrativt budskap får produkterna mindre utrymme, istället utmärker sig 
rollfigurerna och deras egenskaper som tittarna kan identifiera sig med eller 
skratta åt.24 Vi kan i denna studie göra kopplingar till den retoriska teorin om 
reklamfilm med ethos och pathos men också åt de instrument som diskuterar 
profilens karaktär som person, produkt och symbol. 

DR som retoriskt instrument 
DR är en kanal som förmedla information genom att bygga broar till 
konsumenterna. Företagen gör detta genom att försöka skapa positiva 
associationer hos mottagaren. Vidare kan avsändaren också bjuda in läsaren till att 
aktivt delta i budskapet till exempel när en fråga ställs till läsare som de sedan 
själva får försöka svara på. Avsändaren kan också ta hjälp av auktoriteter som 
visar sitt gillande eller berättar om sina erfarenheter för läsaren. Till sist kan 
avsändaren använda olika typer av ordlekar för att förstärka sitt budskap.25 

Grunden i DR är att skaffa sig en helhetsbedömning av målgruppen, en grund att 
stå på. Om företaget känner till demografiska, geografiska och psykologiska 

                                                 
22 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
23 Hedlund, Johannesson 1993; 147 - 155 
24 Mral och Larsson 2004; 129 -130, 139 
25 Bonde- Teir 2005; 95 - 97 
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egenskaper hos mottagarna kan de anpassa reklamen därefter. Ett verktyg för att 
nå mottagarna är kvalitativa egenskaper som alla personer har sina sinnen. Genom 
att utnyttja olika sinnesintryck kan DR locka kunder att läsa budskapet. Ett annat 
verktyg som DR utnyttjar är situationen när mottagaren kommer i kontakt med 
budskapet, vilket oftast är i hemmiljön. Genom att möta kunden i sin hemmiljö 
kan DR skapa utrymme i den ständiga strömmen av mediebrus. DR skapar 
möjlighet för avsändaren att vara kreativa, det enda som stoppar är avsändarens 
egna begränsningar.26 

Vad som framgår i detta resonemang är att beroende på vilket företag det är och 
vilket budskap det vill förmedla till sina kunder uppstår olika typer av DR. Men 
samtidigt beror det på dem som arbetar inom företaget.27 Även Aaker talar om 
detta när det gäller varumärket som organisation. Det är inte säkert att avsändaren 
är medveten om dessa faktorer när de skapar sitt budskap och genom denna 
ovetskap blir kanske inte budskapet vad de har tänkt sig. Så här långt har fokus 
varit på själva DR men vad som också är viktigt i sammanhanget är för företag att 
titta på slutkonsumenten livssituation. Hur konsumenter påverkas av 
reklam/medier återspeglas både känslomässigt och kognitivt. 

Emotionell och kognitiv påverkan genom reklam 
Om ett företag skall lyckas nå ut till kunder i dagens mediebrus krävs att de lyckas 
komma fram till vad kunderna vill ha. När företaget har lyckats identifiera 
mottagarens behov, förflyttas vi från perception till beteenden. Det är i dessa 
sammanhang känslor kommer in ”emotioner” som tillsammans med de kognitiva 
inslagen lyckas nå hela vägen fram till slutkund. Företaget måste låta emotion och 
kognition samarbeta för att slutkonsumenten skall ta till sig budskapet.28 

Vi kommer längre fram i texten diskutera de kognitiva aspekterna hur dessa kan 
påverka människors sätt att agera. Men eftersom vi inte vill blanda ihop detta med 
företagets profil återkommer vi dit senare. För att ge läsaren en förståelse för 
begreppen kognition och emotion skall vi kortfattat beskriva innebörden här 
eftersom detta är viktigt för företag att ta hänsyn till. Kognition innebär att 
människan lagra minne i hjärnan genom såkallade minnesspår som personen 
sedan kan återkoppla till när samma intryck gör sig påmint. Emotioner är istället 
intryck som människor får omedelbart och som bygger på känslointryck. Att få 
emotioner kan innebära att vi avbryter pågående aktiviteter. Känslor brukar 
kategorisera in i tre grupper, varma känslor, negativa känslor och uppjagande 
känslor. De varma och negativa känslorna gör intryck på mottagen både vad det 
gäller reklamen och varumärket. Medan den tredje gruppen har en förmåga att 
fastna i personers medvetande vare sig det är positiva eller negativa signaler. 
Forskningen inom reklambranschen talar idag om att det finns elva olika känslor. 
Vi skall inte gå in på vilka dessa är, men som exempel kan avsky, trygghet och 
glädje nämnas. Ett sätt att skapa känslor är att använda färger, blått till exempel 
brukar signalera pålitlighet medan rött är mer aktiverande.29 Vad som blir viktigt 
för företag är att hitta de minnesspår och känslor som bäst motsvarar deras profil, 
vilket inte alltid är lätt. 

                                                 
26 Bonde- Teir 2005; 29 - 30 
27 Bonde- Teir 2005; 31 - 32 
28 Bonde- Teir 2005; 97 -99 
29 Dahlén 2003; 82 – 83 Bonde- Teir, 2005; 100 – 109 
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Så här långt har vi fokuserat på den organisatoriska delen av vår problemställning. 
På profilområdet finns organisationerna och deras relation till omvärlden, och på 
imageområdet finns kunderna och deras livssituation. Vi ska nu gå djupare in på 
kundernas område, på image begreppet. 

Imagens olika aspekter 
Omvärldens uppfattning av en organisation har flera olika aspekter, vi kommer 
här att ta upp de vi anser mest relevanta för vår undersökning. 
En aspekt av en image är associationer till ett företags yttre kännetecken. 
Upplevelsen av ett företag eller dess produkter påverkas av visuella signaler som 
till exempel varumärken och design men även av slogans, reklammaterial och 
personalens uppträdande.30  

Den visuella bilden som möter omvärlden genom till exempel logotyper, 
reklamblad och reklamfilmer formar således vissa associationer hos allmänheten. 
Sveriges Televisions (SVT) logotyp en fyrkant med en stjärna, innehar 
associationer till kvalitet, klass och prestige. Logotypen används genomgående i 
SVT, bland annat har Aktuellt den i sin banderoll som finns med under hela 
sändningen. Detta får tillföljd att när vi slår på teveapparaten och ser ett inslag på 
SVT kan vi direkt se att det är nyheterna. På samma sätt fungerar Max Factors 
slogan – ”Because you worth it” med konnotationer till lyx och skönhet.  

En annan aspekt är att en image utgörs av relationsassociationer, hur omvärlden 
upplever att relationen med organisationen är samt vilken karaktär den har.31 

Relationsassociationer kan gå till vänskap, kärlek eller professionella relationer. 
”Antimobbningsreklamen Friends”, där en flicka är nästan genomskinlig. Flickan 
sitter ensam i matsalen och går ensam på skolgården, trots att det är fullt med 
andra elever runt henne tycks det som att de inte ser henne. Detta pågår ända tills 
en annan elev helt plötsligt säger hej och sätter sig vid henne i matsalen, då 
genomgår hon en förändring och slutar vara genomskinlig. Detta kan tas upp som 
exempel på ett företag som associeras med vänskap. 

Gemensamt för de olika aspekterna som utgör en image är att de kretsar kring hur 
vi uppfattar ett företag eller ett varumärke. Vi skall därför gå över till begreppen 
som återfinns inom kognitiva teorier. Men för att förstå resonemang kring 
kognition börjar vi från början med upplysningsfilosofen Immanuel Kant. Han var 
verksam under 1700-talet inom filosofi om människans beteende. 

Enligt Immanuel Kant föds individen med en förmåga att tänka och förstå och 
därigenom får personen möjlighet att tolka de intryck/information som upplevs 
runt omkring dem. Om människor inte har en medfödd tolkningsförmåga kommer 
inte heller världen att uppfattas som meningsfull. Genom förmågan att tolka 
skapas en konstruktion av det som upplevs. 
Kant menade att begrepp upplevs olika beroende på vem som har intrycket. En 
botaniker betraktar en ”prästkrage” på ett sätt medan en tioårig pojke ser på den 
på ett annat sätt. Trots denna skillnad använder båda ordet ”prästkrage” för att 
identifiera blomman. Dessa antaganden är vad dagens forskning brukar benämna 
som schema som är en del av kognition.32 

                                                 
30 Larsson 2001; 97-98 
31 Larsson 2001; 204 
32 Arai 2001; 13 - 14 
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Kognitiv teori 
Dariush Arai, biträdande professor i kognitiv psykologi vid Tromsø universitet, 
återger i sin forskning att hur människor uppfattar sinnesintryck bygger på 
informationsaccepterandesystem. Vilket betyder att information måste passa in i 
personens schemata för att kunna förstås. Detta sker genom tolkning av 
informationen, så länge individen inte kan tolka det som finns runtomkring förblir 
det ointressant. Om något för oss obegripligt sätts in i ett hjälpande sammanhang 
kan det plötsligt bli begripligt.33 

I vårt medvetande finns så kallade minnesspår som benämns som schemata, dessa 
har olika värden och utifrån hur de är inkodade lagras de efter en viss 
förutbestämd struktur i hjärnan. Schemata är grunden för människors 
informationsprocess och den pågår runt alla individer. När ett sinnesintryck möter 
en person aktualiseras vårt schemata omedelbart och det är inget vi är medvetna 
om.34  
Vad vi kan säga är att om budskapet som ett företag vill förmedla sätts in i ett 
sammanhang som vi genom vårt schemata förstår kan vi lättare förstå budskapet. 

Begrepp hjälper människor att ordna schemata i en viss ordning. Genom att skapa 
ordning får vi en struktur som gör att upplevda intryck blir meningsfulla. När 
schemata diskuteras i kognitiva sammanhang, är strukturen något som mer eller 
mindre görs bestående i vårt psyke. När individer upplever något tar vår hjärna 
emot alla detaljer genom våra sinnen, många av dessa detaljer försvinner i princip 
omedelbart efter att händelsen upplevts. Detta eftersom vår schematastruktur skall 
kunna arbeta och organisera det upplevda. Vilka intryck som är av intresse 
varierar från person till person.35 

Från diskussionen om minnet och hjärnans olika aktiviteter med sitt ursprung i 
Kants funderingar på hur olika intryck skapar olika avtryck i vårt medvetande och 
hur schemata fungerar. 

Det är också detta som företag vill försöka att skapa bra profil genom. Om 
företaget lyckas att hitta minnesspår och schemata som många individer kan 
relatera till blir också intresset för företagets produkter bättre. Det är även detta 
som formar personer image av ett företag. Om du till exempel får en minnesbild 
av hur väl omhändertagen du blir när du besöker ett företag har säkert företaget 
genom strategiska mål använt sig av schemata som till exempel bygger på känslor 
om välbefinnande, trygghet och trevlig personal. Det är säkert så att företag som 
du inte upplever dig lika omhändertagen av också har försökt skapa dessa 
minnesspår, men antagligen har de inte lyckats att hitta rätt känslor hos dig. Om 
många personer känner samma känslor för en avsändare får det konsekvenser för 
företaget. 

                                                 
33 Arai 2001; 36 
34 Bruning mfl. 2004 48 - 49 
35 Arai 2001; 123 - 124 
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Avslutande teoridiskussion 
Innan vi går över till syfte och frågeställningar skall vi gå tillbaka till vad vi har 
tagit upp i detta kapitel. Vi började med de tre grundläggande begreppen inom 
marknadsföring; identitet, profil och image. Vidare berättade vi att 
undersökningen inte innefattar begreppet identitet utan att vi använder de två 
övriga. Profil- och imagebegreppen utgör grunden för vår undersökning. Vad vi 
vill undersöka är hur företags profil förhåller sig till konsumenternas image av 
företaget. Genom att använda Aakers fyra instrument av profilen - som person, 
organisation, symbol och produkt, anser vi att så kommer att bli fallet. Med hjälp 
av produktinstrumentet kommer vi dels att undersöka vilka produktassociationer 
företag vill skapa genom reklam och dels vilka associationer de potentiella 
kunderna gör till företagets produkter. Personverktyget kommer vi att använda för 
att utreda vilka personlighetsdrag företag vill förknippas med samt vilka 
personlighetsdrag människor förknippar företagen med. Med 
organisationsinstrumentets hjälp kommer vi att undersöka hur företag uppfattas 
som organisationer samt vilka egenskaper konsumenterna tillskriver deras 
organisationer. Slutligen kommer vi att använda symbolverktyget för att utreda 
hur företag arbetar med bland annat sina logotyper. Detta knyter an till yttre 
kännetecken som vi tagit upp i imageteorin, vilket vi kommer att använda för att 
undersöka hur några av företagens yttre kännetecken upplevs. Vi kommer även att 
gå på djupet med begreppet relationsassociationer och utreda hur relationen med 
företagen upplevs. Det sista teoretiska begreppet vi kommer att använda är 
emotioner som ska hjälpa oss att förstå vilka känslor företagen väcker.  
För samtliga ovannämnda begrepp kommer vi att använda retorikens ethos, pathos 
och logos för att undersöka på vilket sätt företag vill förmedla sin profil. I nästa 
kapitel diskuterar vi de frågeställningar vi valt att arbeta utifrån och vårt syfte med 
uppsatsen. 
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån de teorier vi presenterat i det föregående avsnittet formulerade vi 
undersökningens syfte och frågeställningar. I detta kapitel motiverar vi vårt syfte, 
vår hypotes och våra frågeställningar. 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på företag för att nå ut med sitt budskap. 
Vi möts varje dag av oerhörda mängder reklam, eftersom de ofta är relativt lika 
blir det viktigt för företagen att sticka ut från mängden. Reklamen är ett sätt att 
visa upp företagets varumärke för att kunderna ska kunna identifiera avsändaren. 
Lyckas företaget skapa en positiv varumärkesbild kan de skapa ett 
förtroendekapital hos mottagarna. Detta skapar handlingsutrymme för företaget 
vid eventuella kriser.36 Resonemanget ovan väckte vårt intresse för hur företag 
utformar reklam. Vissa företag lyckas med detta, andra inte alls. Vad beror det på? 
Vad är det egentligen företagen vill förmedla till oss genom sin reklam? Vilka är 
strategierna bakom? Lyckas de förmedla detta? 

I teorikapitlet har vi presenterat en uppsättning teorier; om profil och image, om 
reklam, och om kognition och schemata. De avgörande begreppen i vår analys är 
profil och image, två bilder av en organisation, dels den organisationen vill 
förmedla och dels den omgivningen faktiskt har av organisationen. DR och 
reklamfilmer är två verktyg företag kan använda för att förmedla sin profil. 
Teorierna kring dessa ska hjälpa oss att besvara hur företagen använder DR och 
reklamfilmer för att förmedla en profil. 
På imagesidan har vi presenterat teorier som är relevanta för hur människor 
uppfattar omgivningen. Kognitiv teori handlar om hur människans sinnesintryck 
tar form, den kommer att hjälpa oss att besvara hur en image skapas. 

Teorierna om profil och image belyser vikten av att begreppen ska överlappa 
varandra för att ett företag ska nå framgång. För att förstå förhållandet mellan 
profil och image vill vi med hjälp av ett fall från verkligheten undersöka detta 
förhållande. Att vi valt just ICA och Coop beror på att företagen liknar varandra i 
många avseenden, bland annat att de är stora företag som är marknadsledande i 
livsmedelsbranschen. Med detta resonemang som bakgrund formulerade vi en 
hypotes att företagen borde ha liknande profiler och images. 
Med utgångspunkt i dessa tankar formulerade vi vårt syfte; 

”Att undersöka relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler och images” 

För att pröva vår hypotes kommer vi att använda oss av två frågeställningar som 
ska hjälpa oss att besvara vårt syfte, dessa lyder; 

1. Vilken profil förmedlar ICA respektive Coop genom sin marknadsföring? 
2. Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler ut? 
3. Vilken image har fokusgrupperna av ICA respektive Coop? 
4. Hur ser relationen mellan fokusgruppernas images av ICA respektive 

Coop ut? 
5. Hur överensstämmer  ICA respektive Coop: s profiler med 

fokusgruppernas image? 

                                                 
36 Larsson 2002; 70-71 
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Hur ska vi undersöka ICA respektive Coop: s profil 
och image? 
Metodkapitlet inleds med en diskussion kring övergripande metodval och 
material. 

Metodval 
Om vi ska börja vår metoddiskussion från början var vårt första val att göra en 
kvalitativ undersökning. Valet grundades framförallt på att vi ville undersöka våra 
frågeställningar på djupet. Vi ville nå kunskap om de specifika och inte de 
generella associationer och känslor företagen vill skapa och likaledes de 
associationer som mottagarna gör. Vi hade även kunnat använda oss av en 
kvantitativ ansats och be mottagare fylla i enkäter, men vi anser att detta hade 
begränsat öppenheten i svarsalternativen på ett negativt sätt som hade fått 
konsekvenser för undersökningen. Vårt val blev således en kvalitativ metod. 

Vi har valt att använda oss av två olika metoder för att besvara våra 
frågeställningar, dels analyser av företagens visioner, reklamblad och 
reklamfilmer, och dels fokusgruppintervjuer om deras reklam. Vi berättar mer om 
dessa senare i metodkapitlet. 

Material och urval 
Nedan berättar vi om materialet vi använt i vår undersökning; reklamblad, 
reklamfilmer och fokusgrupper. 

Reklambladen & reklamfilmerna 
Materialet vi använt oss av består av två reklamblad som ICA och Coop skickat ut 
till hushåll i västregionen under oktober månad, och två reklamfilmer som sänts 
på TV under november månad. Eftersom vår undersökning är av kvalitativ 
karaktär anser vi att det bör räcka med två reklamer från var och ett av företagen. 
Vi är ute efter det specifika i just dessa reklamer och har inga avsikter att 
generalisera, därför anser vi materialet tillräckligt.  
Vad gäller företagens reklamblad är det uppenbart att både ICA och Coop 
använder sig av en tydlig mall för hur deras reklamblad ska se ut. Detta medför att 
skillnaden mellan reklamblad från olika tidpunkter eller orter är i stort sett 
obefintlig. Med detta i tanken ansåg vi att vårt val av reklamblad inte bör få några 
större konsekvenser. Vi lottade fram ett reklamblad från ICA och ett från Coop 
efter att ha samlat in alla reklamutskick under en tremånadersperiod. 

 

Bild 2 Bild 1 



 

 21 

Gällande reklamfilmerna vållade urvalet oss större problem. Vårt första kriterium 
som reklamfilmerna skulle uppfylla var att de skulle vara typiska för företagen. 
ICA har ett genomgående tema i sina reklamfilmer vilket underlättade för oss att 
välja en typisk reklamfilm – samtliga var karakteristiska för ICA och fanns 
tillgängliga på företagets hemsida. Ytterligare ett kriterium vi hade i 
urvalsprocessen var att reklamfilmerna skulle vara aktuella. Vi valde ut en av 
ICA: s senaste reklamfilmer. Ett problem med ICA: s reklamfilm var att priserna 
tagits bort i arkivet på hemsidan, eftersom priserna kommer att bli inaktuella i 
framtiden. 

När vi skulle välja reklamfilm från Coop blev det svårare. Coop har inget tydligt 
tema i sina reklamfilmer, de har gjort några av berättande karaktär för en tid 
sedan, några som baseras på att visa upp varor och priser och några som blandar 
de olika teknikerna. Efter långa diskussioner kom vi fram till att det mest typiska 
för en reklamfilm från Coop borde vara en som har båda delarna, både berättande 
karaktär och produktuppvisning. Men problemen slutade inte här. På Coop: s 
hemsida fanns endast ett urval av deras reklamfilmer tillgängliga - de av 
berättande karaktär som vi ansåg minst typiska för Coop. Vi kontaktade Coop och 
bad dem hjälpa oss med problemet genom att ge oss tillgång till ett eventuellt 
fullständigt arkiv. Men inte heller detta gav resultat. Det hela slutade med att vi 
fick spela in reklam från TV till videoband tills vi lyckades fånga en typisk 
reklamfilm från Coop, en med både berättande inslag och produktvisning. 

Vi resonerade även kring att spela in ICA: s senaste reklam från TV. Men 
eftersom det nu gått en viss tid visade det sig att reklamen som sändes vid detta 
tillfälle tyvärr inte kunde anses som typisk för ICA. Detta baserar vi på att 
reklamen byggde på en kampanj för ”Gott bröd” där pengarna går till Rädda 
barnen, vilket medför att reklamen fått en annan form. Temat i reklamen var alltså 
inte det typiska för ICA, utan budskapet kretsade kring ”Gott bröd” - kampanjen. 

Fokusgrupperna 
Nästa steg var att avgöra vilka personer fokusgrupperna skulle bestå av, samt hur 
urvalet skulle gå till. Vid fokusgruppintervjuer bör man ta hänsyn till bland annat 
interpersonella, intrapersonella och miljöfaktorer. Eftersom personlighetsdragen 
hos individerna i fokusgrupperna påverkar gruppernas beteende bör man vara 
medveten om till exempel grundläggande demografiska variabler som ålder och 
utbildning. Om gruppen består av personer med liknande egenskaper och som har 
något gemensamt underlättas interaktionen.37 
Med detta i medvetandet beslutade vi att våra fokusgrupper skulle bestå av 
studenter på högskolan eftersom de uppenbarligen har något gemensamt – de 
studerar på samma högskola. Ytterligare ett argument för att använda studenter 
var att de var lätta att få tag på. Vi såg även en fördel i att vi genom att använda 
oss av studenter på vår egen högskola reducerar risken att de betraktar oss som 
experter. 
Victoria Wibeck är filosofie doktor i kommunikationsvetenskap. Hon framhäver 
vikten av att moderatorn inte uppfattas som en expert i sin diskussion om 
moderatorns roll.38 
Ytterligare en fördel med att använda studenter var att studenterna är bekanta med 
den plats där fokusgruppintervjuerna ägde rum, i en av högskolans lokaler. Vi ska 

                                                 
37 Wibeck 2000; 27-28, 51 
38 Wibeck 2000; 71-73 
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nu presentera hur miljön påverkar fokusgruppintervjuer. 
Miljön där fokusgruppintervjuerna hålls bör upplevas som naturlig och bekant av 
deltagarna. Små rum är att föredra framför stora och det är lämpligt att sitta vid ett 
runt bord. Anledningen till detta är att man vill skapa balans mellan deltagarna, 
ingen ska känna att den sitter i ordförandeposition eller vid sidan av.39 
Den lokal vi använde fanns i en bekant miljö för deltagarna, det var ett litet rum 
på högskolan och vi satt neutralt placerade runt ett bord. 

Vår ursprungliga tanke var att använda oss av ett urval som kallas öppen ansökan. 
Vi satte upp lappar på högskolans anslagstavlor där vi bad studenter att anmäla sig 
till fokusgruppintervjuerna. Då detta gav alldeles för få anmälningar fick vi byta 
strategi. Vår nya urvalsmetod blev uppsnappningsurval. 
Uppsnappningsurval är relativt vanliga för fokusgruppintervjuer. De går till så att 
deltagarna rekryteras på den plats som intervjuerna ska hållas. De personer som 
befinner sig på denna plats och uppfyller forskarens kriterier tillfrågas om de vill 
ställa upp i intervjuerna.40 
Således gick vi runt i högskolans lokaler och frågade studenter om de ville ställa 
upp på intervjuer. Vi ville ha med ungefär lika många kvinnor som män och i lite 
spridda åldrar och nationaliteter för att få intressanta grupper. Våra fokusgrupper 
består av 15 personer i fyra grupper både kvinnor och män, åldern varierade från 
23 till 43 år. 

Utskrifternas transkriptionsnivå 
När det var dags att skriva ut intervjuerna behövde vi besluta vilken 
transkriptionsnivå vi skulle lägga oss på. 
Transkriptionsnivå handlar om noggrannheten vid utskrifterna av intervjuerna. 
Vilken transkriptionsnivå undersökningen kräver beror på vad man vill analysera. 
Är det viktigaste hur deltagarna samtalar krävs en hög transkriptionsnivå, men om 
det viktiga är vad som sägs kan intervjuerna med fördel skrivas om till 
skriftspråk.41 
Eftersom vårt intresse kretsade kring vad som sades under intervjuerna och inte 
hur det sades valde vi att lägga oss på en lägre transkriptionsnivå. Intervjuerna 
skrevs ut men skrevs om till skriftspråk för att förenkla läsningen och förtydliga 
innebörden i uttalandena. 
(De utskrivna intervjuerna finns inte bifogade, men kan lämnas på begäran.)42 

Undersökningens giltighet 
Under analyserna och intervjuerna har båda uppsatsförfattarna närvarit för att 
kunna diskutera olika tolkningar, detta anser vi höjer validiteten i undersökningen. 
Genom att samma två forskare utfört alla intervjuer reducerar vi 
intervjuareffekten. Analyserna har utförts på samma plats och vid samma tid men 
under olika veckodagar. Vi anser inte att analyserna har påverkats av att de utförts 
under olika veckodagar. 
Den första frågan vi ställde oss inför analysen var huruvida fokusgruppintervjuer 
var en lämplig metod. Vi var medvetna om att fokusgruppintervjuer brukar 
användas vid marknadsundersökningar i liknande ämnen men ville ändå vara på 
den säkra sidan. Efter lite research fann vi uppgifter om att fokusgruppintervjuer 
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41 Wibeck 2000; 81 
42 Se källförteckning 
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är lämpliga när man vill ha ett informellt samtal om ett visst ämne. Bland annat 
detta talade för att använda metoden. 
Litteraturen säger att fokusgruppintervjuer anses lämpligt för att analysera åsikter, 
associationer och handlande. En positiv aspekt är att de minskar intervjuarens 
styrande roll.43 
Således beslöt vi oss för att använda metoden. 
Vi är medvetna om att fokusgruppernas uttalanden präglas av medlemmarnas 
förförståelse av företagen. Detta anser vi dock enbart positivt eftersom vi vill 
belysa personernas uppfattning av företagen och således får en djupare förståelse 
för deras åsikter. Det blir inte heller något problem för oss eftersom vi inte vill 
generalisera resultaten. Om andra forskare hade gjort studien, med samma 
fokusgrupper och vid den aktuella tidpunkten anser vi att de med största 
sannolikhet hade fått samma resultat. Om andra forskare skulle göra om studien 
vid en annan tidpunkt eller med andra fokusgrupper eller annat reklammaterial 
skulle de däremot förmodligen inte få samma resultat. Men då vår undersökning 
är kvalitativ blir inte detta något problem, eftersom vi endast uttalar oss om de 
aktuella fokusgrupperna och reklamerna. 

                                                 
43 Wibeck 2000; 40-42 
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Profil - bildanalyser som metod 
I det följande avsnittet av metodkapitlet kommer vi att berätta mer ingående om 
våra metoder, hur vår undersökning gått till. Vi börjar med att undersöka 
företagens visioner. 

Som ett första steg i vår analys av ICA respektive Coop: s profiler granskade vi 
texter på deras hemsidor. Vi plockade ut avsnitt som handlade om hur de vill 
uppfattas av omgivningen. Detta var en grundläggande analys av företagens 
profil, vi ska nu gå in på de mer detaljerande analyserna. 

Retoriska bildanalyser 
Det finns flera typer av bildanalyser men vi har valt att fokusera på 
intentionsanalys och näranalys. Intentionsanalys används när studiens fokus 
ligger på sändarens avsikter och intentioner med bilden och budskapet. I 
näranalyser är bildens inre och yttre kontext i fokus. Analytikern vill aktivt 
utforska bilden för att upptäcka nya betydelser.44 

Vi ansåg att vi borde kunna besvara vår första frågeställning, vilken profil ICA 
respektive Coop vill förmedla genom sin marknadsföring, med hjälp av dessa 
analystyper. Genom att använda intentionsanalys och näranalys lägger vi fokus på 
sändarens avsikter och vilka betydelser sändaren vill skapa i bilden. Till saken hör 
att de bilder vi ska analysera är reklambilder och således lever under lite 
annorlunda förutsättningar än vanliga bilder. 
Reklambildens uppgift är oftast att bevara eller förändra människors attityder och 
beteenden till en viss produkt, för att i slutändan öka försäljningen av produkten. 
Reklambildens huvuduppgift är således att övertala mottagarna, att överföra de 
rätta associationerna till produkten eller varumärket. Reklambilden ska styra in 
mottagarna på de associationsbanor som sändarna önskar överföra.45 
Med ovanstående definition av en reklambild i bakhuvudet förtydligas 
undersökningens fokus ytterligare. Det intressanta är vilka associationer, känslor 
och relationer som ICA respektive Coop använder för att skapa sin profil. 

Rent konkret gick analyserna till så att vi bild för bild granskade reklambladen 
och reklamfilmerna utifrån ett antal begrepp som vi presenterar nedan. Däremot 
begränsade vi oss till att analysera de delar av bilderna som ICA respektive Coop 
var ansvariga för, vi undersökte således inte till exempel layout på andra 
leverantörers förpackningar. 
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Våra analytiska verktyg 
För att komma åt vilken profil företagen vill förmedla undersökte vi vad bilderna 
vill berätta för oss, vilket budskap de vill förmedla. Bildens berättelse kallas för 
dess narration.46 

Vi ska nu friska upp ert minne av vissa delar av teorikapitlet. Som ni kanske 
minns beskrev Aaker profilen som bestående av fyra instrument; produkt-, person-
, organisations- och symbol. Produktinstrumentet fokuserar på produktattribut och 
produktrelaterade associationer som företaget vill att vi ska göra till varumärket. 
Det inrymmer även associationer med användaren, vilken livsstil varumärket 
associeras med och associationer med ett land eller en region.47 Vi kommer att 
använda produktinstrumentet för att se vilka produktassociationer företagen vill 
skapa genom sin reklam. 
När företag arbetar med produktassociationer använder de sig ofta av logos. 
Logos innebär att övertyga med hjälp av fakta och förnuft.48 

Genom att använda organisationsinstrumentet kunde vi undersöka profilen ur en 
organisatorisk synvinkel. Aakers organisationsinstrument handlar om 
organisationens attribut som till exempel miljöhänsyn.49 Vi analyserade hur ICA 
respektive Coop försöker skapa associationer till hur de vill vara som 
organisationer. Organisationsverktyget hjälpte oss även att undersöka vilka 
relationer företagen försöker bygga upp till omvärlden. 
Relationsassociationer är en viktig del av bilden av ett företag.50 

Aakers personinstrument inrymmer personlighetsdrag och personrelaterade 
associationer.51 Vi analyserade vilka personlighetsassociationer företagen försöker 
skapa genom sin reklam. När företag försöker förmedla personlighetsdrag 
använder de sig ofta av pathos. Vi kommer därför även att undersöka hur 
företagen använder pathos för att förmedla personlighetsdrag och känslor. 
Pathos innebär att övertyga med hjälp av argument som bygger på känslor.52 

Symbolverktyget involverar något som representerar varumärket, till exempel en 
visuell bild eller en metafor.53 Genom att analysera bland annat förekomsten av 
företagens logotyper undersökte vi hur de arbetar med symbolverktyget. För att 
förmedla symbolrelaterade egenskaper används ofta ethos. Vi kommer därmed 
även att undersöka hur ethos används i företagens reklamer. 
Ethos innebär att överföra trovärdighet och tillit från till exempel ett varumärke 
till en produkt.54 

                                                 
46 Gripsrud 2002; 252, 254 
47 Aaker 2002; 78-82 
48 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
49 Aaker 2002; 83 
50 Larsson 2001; 204 
51 Aaker 2002; 83-84 
52 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
53 Aaker 2002; 84-85 
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Image – fokusgruppintervjuer som metod 
Vi ska nu övergå till analyserna av företagens image, analyssteg två. Vår metod 
för att undersöka hur företagen uppfattas av omvärlden var fokusgruppintervjuer. 

Fokusgruppintervjuer 
Med hjälp av litteratur om fokusgruppintervjuer, framförallt Victoria Wibecks bok 
”Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod” 
inledde vi planeringen av våra fokusgruppintervjuer. Det första vi gjorde vara att 
testa vår intervjuguide genom en pilotstudie, resultaten av denna visade att vi 
lyckats fånga intressanta infallsvinklar och att frågorna fungerade. 

Genomförande 
Fokusgruppintervjuerna ägde rum under fyra eftermiddagar i vecka 49. Vi 
dokumenterade intervjuerna genom att spela in dem på bandspelare och sedan 
skriva ut dem. Det första vi gjorde under fokusgruppintervjuerna var att hälsa 
deltagarna välkomna och presentera oss själva. Sedan berättade vi i en inledande 
presentation om vår undersökning och vårt syfte samt hur fokusgruppintervjun 
skulle gå till. Efter detta diskuterade vi frågorna från vår intervjuguide, som vi 
redogör för nedan. En intervjuguide för fokusgruppintervjuer bör innehålla fem 
typer av frågor; öppnings-, introduktions-, övergångs-, nyckel- samt avslutande 
frågor.55 
Vi försökte hela tiden få deltagarna att motivera och utveckla sina svar genom att 
ställa relevanta följdfrågor och följa upp intressanta svar. Efter halva intervjutiden 
visades stimulusmaterialet. När nyckelfrågorna diskuterats fortsatte vi med de 
avslutandefrågorna. Som en avslutning fick deltagarna möjlighet att ställa frågor 
till oss. 
Efter att ha genomfört fyra fokusgruppintervjuer framkom inga nya aspekter 
vilket indikerade att vi nått teoretisk mättnad. Således ansåg vi oss färdiga med 
intervjumomentet. 

Stimulusmaterial 
En vanlig teknik i fokusgruppintervjuer är att använda någon form av 
stimulusmaterial för att väcka diskussion och frågor. Det kan handla om artiklar, 
filmer eller bilder.56 
Vårt stimulusmaterial består av de reklamfilmer och reklamblad som vi analyserat 
i de retoriska bildanalyserna. Hur dessa valts ut har vi redan diskuterat i 
materialavsnittet till profilanalyserna. Vi överförde reklamfilmerna till videoband 
eftersom det var den enda teknik som fanns tillgänglig vid samtliga 
intervjutillfällen. Efter ungefär halva intervjuerna visade vi reklambladen för 
deltagarna och reklamfilmerna på en TV-skärm. För att inte turordningen som 
filmerna visades i skulle påverka diskussionerna och resultaten, visade vi 
företagens reklamfilmer först varannan gång. Innan ICA: s reklamfilm berättade 
vi att priserna på veckans varor inte syns i reklamen och bad deltagarna ha detta i 
tanken. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat deltagarnas uppfattning av 
ICA: s reklamfilm och kan få konsekvenser för vår analys av ICA: s logos. 
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Intervjuguiden57 
En fokusgruppintervju kan ha varierande strukturnivå. Vi valde att använda en 
nivå från mitten av skalan. Vi använde en relativt strukturerad intervjumall med 
frågor vi ville täcka in, men vi försökte att hålla diskussionerna så fria och 
ostrukturerade som möjligt. Vi ska nu berätta mer om vår intervjuguide. 
Observera att vi under intervjuerna ställde frågan om de olika företagen separat, 
till exempel hur ser en typisk Coop reklam ut, och sedan hur ser en typisk ICA 
reklam ut? För att inte ordningsföljden skulle påverka resultatet frågade vi om 
ICA först i varannan fokusgrupp och Coop först i varannan. 
Vår öppningsfråga formulerades ”Hur ser en typisk ICA/Coop reklam ut?”. 
Genom öppningsfrågan ville vi dels få igång samtalet och dels få deltagarna att 
beskriva sin uppfattning om reklamerna. Detta hjälper oss att analysera företagens 
image eftersom vi får reda på vilka associationer deltagarna gör till företagens 
reklamer. Vidare hjälper det oss att undersöka deltagarnas visuella bilder av 
företagen. 
Efter öppningsfrågan bör en introduktionsfråga komma. Den ska ge deltagarna 
möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter och är viktig för analysen.58 
Vi formulerade vår introduktionsfråga ”Vilken affär brukar du handla i?”. Genom 
denna fråga ville vi få fokusgrupperna att presentera sin image av företagen med 
egna ord. Om de inte svarade ICA eller Coop frågade vi istället ”Vad tyckte du om 
ICA/Coop när du handlade där senast?”. På så sätt kunde vi ändå ge dem 
möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter. 
Vi använde vår introduktionsfråga för att undersöka relationsaspekten av 
imagebegreppet. 
Relationsassociationerna berättar hur omvärlden upplever att relationen med 
organisationen är samt vilken karaktär den har.59 

Så långt handlade fokusgruppintervjuerna om deltagarnas minnesbilder av ICA 
respektive Coop. Nästa steg var att visa stimulusmaterial för deltagarna. Efter att 
vi gjort detta följde vår övergångsfråga ”Ni berättade för en stund sen om hur ni 
tycker att en typisk reklam ser ut, tycker ni att reklamen stämde med det?”. 
En övergångsfråga ska underlätta för deltagarna att utveckla tankarna kring sina 
egna erfarenheter.60 
Genom att visa exempel på ICA respektive Coop: s reklamer underlättade vi för 
deltagarna att erinra sig hur de upplever reklamerna. Genom frågan fick vi även 
en diagnos på hur typiska reklamfilmerna ansågs vara för företagen. 

När vi kommit så långt i intervjuerna var det dags att gå in på våra nyckelfrågor. 
Nyckelfrågorna är de viktigaste i intervjun och bör ställas när ungefär halva 
intervjun har gått. De bör inte vara fler än fem stycken för att tiden och orken ska 
räcka för att deltagarna ska ge utvecklade svar.61 
Vi formulerade två nyckelfrågor. Den första löd ”Vilka känslor väcker 
reklamerna hos er?” Frågan återknyter till emotionbegreppet i DR-teorin och den 
kognitiva teorin. 
Den andra nyckelfrågan var ”Vilka produkter tänker ni på när vi säger 
ICA/Coop?” Genom dessa frågor ville vi gå på djupet i vilka associationer 
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deltagarna gör till ICA respektive Coop. Frågan återknyter till Aakers instrument 
om profil som produkt. Begreppet ligger inom profilteorin, men eftersom vi ska 
jämföra profilen med imagen ville vi undersöka fokusgruppernas uppfattning av 
detta. 
Varumärket som produkt inrymmer bland annat produktattribut och 
produktrelaterade associationer som företaget vill skapa hos mottagarna.62 

Slutligen bör intervjuguiden innehålla avslutande frågor. De ska ge samtliga 
deltagare möjlighet att uttrycka sina slutliga åsikter i frågan samt möjlighet att 
reflektera kring diskussionen som varit.63 
Våra avslutande frågor formulerades ”Vad tycker ni om den diskussion vi har haft 
idag?” samt ”Föredrar du ICA eller Coop?”. Den sista frågan ska ge oss en bild 
av hurvida företagen har lyckats överföra sin profil. 

Som en avslutning ställde vi vår slutfråga ”Är det någon som har något mer att 
tillföra?” Detta för att inter missa intressanta tankar som dykt upp under intervjun 
Vi vill återigen påpeka att detta endast är våra huvudfrågor och att vi under 
intervjuerna ställde flera följdfrågor och bad deltagarna utveckla och motivera 
sina svar. 

Genom dessa frågor kunde vi undersöka vilken image fokusgrupperna hade av 
ICA respektive Coop. Vi analyserade materialet från intervjuerna för att få fram 
vilka associationer de gjorde till företagen och deras produkter, personlighetsdrag 
och yttre kännetecken. Vi analyserade även hur relationen till företagen upplevdes 
av fokusgrupperna, samt vilka känslor de väckte hos dem. Detta gjorde vi för att 
kunna jämföra med företagens profiler. 

Kritisk utvärdering av metoden 
I vår ursprungliga plan skulle vi även ha intervjuat varumärkesansvariga på ICA 
respektive Coop, men på grund av bristande intresse från företagen fick den delen 
av undersökningen sedermera strykas. Detta medförde att vi begränsade vår 
undersökning till begreppen profil och image, identitetsbegreppet uteslöts. 
Undersökningen fick således en annan karaktär, men vi anser dock inte att detta 
borde påverka resultatet i något större avseende, eftersom intervjuerna endast 
skulle ha fungerat som en kontroll av våra tolkningar. De viktigaste delarna av 
undersökningen är trots allt fokusgruppintervjuerna och de retoriska 
bildanalyserna och dessa blir inte lidande av förändringen. Vår undersökning är 
väldigt omfattande och vi kan nu i efterhand se att avsaknaden av 
identitetsbegreppet förmodligen var positiv, då det skulle ha krävt ännu mer tid 
vilket hade medfört att resultatet hade blivit lidande.  
För att kontrollera att vi gjort en rimlig bedömning av vad som är en typisk 
reklamfilm eller reklamblad frågade vi personerna i våra fokusgrupper om de 
ansåg att reklambladen var typiska för företagen, vilket de gjorde. 
I efterhand kan vi se att våra metoder har fungerat bra för att besvara våra 
frågeställningar. Vi anser att vi lyckats täcka in samtliga frågeställningar och 
uppfyllt vårt syfte. En sista kritisk reflektion är att vår studie bygger på en 
hermeneutisk, det vill säga, tolkande metod, vilket innebär att resultaten bygger på 
våra egna tolkningar. 
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Resultatredovisning av företagens profiler 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av våra analyser av ICA 
respektive Coop: s profiler. I det inledande avsnittet kommer vi att besvara vår 
första frågeställning ”Vilken profil vill ICA respektive Coop förmedla genom sin 
marknadsföring?” därefter går vi över till frågeställning 2 ” Hur ser relationen 
mellan ICA respektive Coop: s profiler ut?”. Kapitlet inleds med resultaten av vår 
analys av företagens visioner. 

Vilken profil vill ICA respektive Coop förmedla genom sin 
marknadsföring? 

När vi analyserade Coop: s respektive ICA: s hemsidor ansåg sig båda företagen 
vara marknadsledande. Om vi skulle börja analysera deras årsredovisningar skulle 
vi med all säkerhet hitta vem som har rätt ur ett finansiellt perspektiv. Nu är det 
inte det vår analys bygger på, vi skall istället titta närmare på vilka visioner 
företagen presenterar på hemsidorna. Hur framställer företaget sig för sina 
kunder? 

Analys av Coop och ICA: s visioner 
”Coop: s vision är att skapa en bättre och tryggare vardag genom lönsamma, 
medlemsägda butiker.”64 

I sin vision menar Coop att de skall ha ett bra utbud, pris och god service, samt 
värna om miljö, hälsa och god etik. 

Coop har olika ”uppdrag” enligt dem själva de skall erbjuda ekonomiska, 
ekologiska och sociala alternativ till medlemmar och kunder. Miljön skall på lång 
sikt skyddas och inget onödigt ingrepp får göras.65 

Företagens visioner är inte speciellt olika ICA: s lyder: 
”Vi ska göra varje dag lite enklare.”66 

ICA har också en mission ”Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med 
fokus på mat och måltider.”67 

ICA framhåller begrepp som kvalitet, miljö, hälsa, socialt ansvar och 
samhällsengagemang. Kvaliteten skapas genom att kunder skall ha förtroende för 
ICA och hur de hanterar sina produkter. 
ICA är medvetna om att deras verksamhet påverkar miljön och försöker därför 
långsiktigt agera för att förbättra tillvägagångssättet, allt från hantering av avfall 
till transporter och tillverkning av produkter. ICA försöker bland annat genom 
sina ekologiska varor miljöanpassa sortimentet. Ett annat viktigt område för ICA 
är hälsa, de anser att deras butiker är fyllda med bra och nyttiga produkter. ICA 
försöker också inspirera sina kunder till bättre matvanor genom att tipsa om vilka 
varor som är nyttiga bland annat genom nyckelhålsmärkning och ICA: s egna 
märke ”ICA Gott liv”. 
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ICA har leverantörer långt från de lokala butikerna, måste de hela tiden vara 
uppmärksamma på hur leverantörer tar hand om sin personal och hur de hanterar 
tillverkningen av produkter.68 

Retorisk bildanalys av ICA: s reklamblad 
I nästa avsnitt av vår resultatredovisning kommer vi att presentera resultaten från 
våra retoriska bildanalyser av ICA: s reklamblad och reklamfilmer. Vi har använt 
de tre retoriska verktygen – ethos, pathos och logos, som vi presenterade för er i 
teorikapitlet i kombination med begreppet narrativitet i analysen. 

Reklambladet kom i en bunt tillsammans med andra reklamutskick som skickas ut 
till hushåll med posten eller med morgontidningen. Mottagaren befinner sig i sin 
hemmiljö och kan själv välja när reklambladet tas fram. Detta resonemang 
återfinns i teorin om direktreklam där avsändaren måste ta ställning till vissa 
aspekter såsom de kvalitativa egenskaper hos direktreklam, detta bygger bland 
annat på att budskapet i reklamen når adressaten i hemmet och där igenom skapas 
ett utrymme för reklamen där mottagaren själv kan välja när reklamen skall 
läsas.69 

Narrativitet 
Reklambladets övergripande narration är att förmedla varor till bra priser, de 
berättar om ett urval av höstens varor. Det finns förutom den övergripande 
berättelsen ytterligare två narrationer i reklambladet, en på 
framsidan och en på mittenuppslaget. 
På första sidan i bakgrundsbilden bestående av ett 
uppläggningsfat med lax och grönsaker stående på en 
blårutig duk är narrationen att middagen är serverad och vi 
bjuds in att sätta oss att äta. Vi tolkar den rutiga duken som 
att vi befinner oss i en hemmiljö. Vidare berättar 
ingredienserna för oss att det är en gastronomisk väl 
sammansatt middag. Utifrån detta tror vi att den som skall äta 
maten är mån om sin hälsa. 
På mittuppslaget finns en narration i bilden av en man och en kvinna sittande vid 
ett bord. Vi tolkar bilden som att det är morgon och paret äter frukost. Att det är 
morgon baserar vi på att ljuset som flödar in i bilden är vitt och skarpt, troligen 
naturligt ljus från ett fönster. Om ljuset hade kommit från en 
lampa borde det vara mer gulaktigt och varmt. Med tanke på 
årstiden (höst) tror vi att frukosten ägt rum på förmiddagen och 
inte tidigt på morgonen. Personerna på bilden ger intrycket av 
att det är en lugn och avslappnad morgon utan stress. Detta i 
kombination med mannens lediga klädsel tolkar vi som att det 
rör sig om en helgmorgon. Ytterligare tecken på att det är 
morgon är de typiska frukosttillbehören på bordet. Att 
personerna är ett par utläser vi av kvinnans ring och blänket på 
mannens finger indikerar att även han bär en ring. Bilden utstrålar närhet eftersom 
de sitter nära varandra, vända mot varandra och har ögonkontakt. Deras 
ansiktsutryck och kroppsspråk utrycker tillit och gemenskap. 
Espressobryggare och vattenmelonen indikerar att det är en litet lyxigare frukost. 
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Symbolen som verktyg för att förmedla ethos 
Ethos skapar förtroende hos publiken genom att förmedla personlighet och 
trovärdighet. 70 
Att ICA är avsändaren till reklambladet framkallar en bild i vårt medvetande av 
den ”lokala” ICA affären, vi känner igen oss och vet vad som väntar oss. Genom 
logotypen förmedlar ICA ethos - trovärdighet och igenkännande. 

ICA använder sig av röd teckenfärg i reklambladet, färgen återkommer i deras 
logotyp vilket förstärker kopplingen till deras varumärke och ethos. Vidare hjälper 
den röda färgen till att förmedla att varornas priser är låga. 
En logotyps färgsättning och form avspeglar verksamhetens karaktär och 
skönhetsideal. Organiska former och varma färger som till exempel rött 
förknippas med gemenskap och närhet. 71 

Personlighetsdrag som verktyg för att förmedla pathos 
ICA försöker förmedla associationer till personlighetsdrag som inbjudande, 
igenkännande, lycklighet och vänskap i sitt reklamblad. ICA vill förmedla känslor 
som lycka, avslappning och lugn i det aktuella bladet. De försöker 
signalera kärlek, harmoni, välkomnande, tillhörighet samt väcka 
fantasi och nyfikenhet. Detta gör de genom bilderna i reklambladet. 
På bakgrundsbilden finns tillagad mat. Bilden av maten är 
aptitretande och lockande. Konturerna är softade för att ge ett mjukt 
och inbjudande intryck. Bilden ger ett indirekt middagstips till 
betraktaren, eftersom ingredienserna återfinns i reklambladet. Texten 
utgör ett lockbete för läsaren genom det låga priset. 

Ytterligare en bild som signalerar pathos är bilden av ett lyckligt par som äter 
frukost tillsammans. Frukosten är sund och nyttig innehållande juice, frukt och 
sallad. Bilden signalerar gemenskap och bygger en relation med betraktaren. 
Espressobryggaren signalerar en känsla av lyx i vardagen. 

När ICA arbetar med att förmedla pathos i reklambladet använder de sig av 
emotioner. 
Emotioner är intryck som bygger på känslor. Det finns tre kategorier av känslor, 
varma känslor, negativa känslor och uppjagande känslor.72 
Utifrån vår analys kan vi konstatera att ICA: s profil kännetecknas av varma 
känslor som lycka och vänskap. 

Produkter som verktyg för att förmedla logos  
Den största delen av detta reklamblad arbetar med produkter och förmedlar logos. 
Produkterna i reklambladet är en blandad kompott av matvaror, leksaker, 
hygienprodukter och kontorsvaror. Av detta kan vi utläsa att ICA vill att vi ska 
associera till företaget som en välsorterad butik som erbjuder mer än bara 
matvaror. 
ICA vill i sitt reklamblad producera associationer till produktegenskaper som 
stora volymer till låga priser, fräschhet och sundhet. 
Produkter är ett av de verktyg företag kan använda för att förmedla sin profil. 
Genom detta verktyg kan de försöka skapa associationer till olika produktgrupper 
och produktegenskaper.73 
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ICA använder även logos i form av informationstexter i reklambladet för att 
förmedla var de närmaste ICA Maxi - butikerna finns samt när de har öppet. 
Logos innebär att övertyga enligt fakta och förnuft. När företag arbetar med logos 
försöker de förmedla fakta om produkten och dess egenskaper till mottagaren.74 

Organisationen som verktyg för att förmedla en relation 
När ett företag försöker producera en bild av sin organisation kan de använda sig 
av relationsegenskaper. Genom att måla upp en bild av en relation kan de försöka 
sammankopplas med vissa organisationsegenskaper.75 
ICA försöker genom sitt reklamblad producera en organisationsbild kännetecknad 
av en välkomnande organisation med låga priser som sätter medlemmarna i fokus. 
Ytterligare en egenskap som ICA vill tillskriva sin organisation är sundhet detta 
förstärks genom att de i reklambladet använder texter som ”Ett gott steg mot ett 
sunt liv” och ”Roten till det goda”. 

Slutsatser utifrån reklambladet från ICA 
Med hjälp av produktinstrumentet vill ICA förmedla en profil bestående av ett 
brett sortiment av kvalitetsprodukter till låga priser. De vill förmedla att de är 
måna om sina kunders hälsa genom att framhäva hälsosamma produkter.  
Personlighetsinstrumentet använder ICA för att förmedla igenkännande, 
inbjudande, lycka och vänskap. De vill att konsumenterna ska känna sig välkomna 
och känna gemenskap med ICA. 
Genom symbolinstrumentet vill ICA förmedla ethos och skapa förtroende. De vill 
att konsumenterna ska kunna identifiera avsändaren på ett ögonblick. ICA skapar 
identifikation genom att använda sin logotyp och samma röda färg genomgående i 
hela reklambladet. 
När vi tittar på organisationsinstrumentet ser vi att ICA återkopplar till de 
egenskaper de försökt förmedla med ovanstående verktyg. 
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Retorisk analys av Coop: s reklamblad 
Efter att ha analyserat ICA: s reklamblad är det nu dags att gå vidare med 
 Coop: s 

Coop: s reklamblad kom i en reklambunt tillsammans med andra reklamutskick, 
det skickas ut till hushåll antingen med post eller med morgontidningen. När 
mottagarna får reklambladet befinner de sig i sina hemmiljöer och kan själva välja 
när reklambladet tas fram, genom detta har Coop tagit tillvara på en av de 
kvalitativa egenskaper som tas upp DR-teorin. 
I teorin om DR uppges att avsändaren måste ta ställning till vissa kvalitativa 
egenskaper hos DR, bland annat att budskapet i reklamen når adressaten i hemmet 
och därigenom kan skapa ett utrymme för reklamen i och med att mottagaren själv 
kan välja när reklamen skall läsas.76 
I DR-teorin berättade vi även om begrepp som sinnen, situationen och 
kreativitet.77 I vår analys upptäckte vi att reklambladet saknade kreativitet. Det 
fanns ingenting som stack utanför våra förväntningar på ett reklamblad.  

Narrativitet 
Reklambladets övergripande narration var kort och gott att förmedla varor till bra 
priser, det berättar om ett urval av höstens varor på ett traditionellt sätt. 

Vi upptäckte tre narrationer i bilderna i reklambladet från Coop. I en bild på soppa 
och ostsnurror vill Coop förmodligen förmedla en berättelse, men vi tycker det är 
svårt att hitta den (bild 6). Vi tror att Coop vill få oss att känna oss 
inbjudna till en höstmåltid, men eftersom bilden är kall och avskalad får 
vi inte den känslan. Däremot i bilden på soppan och pizzabitarna blir 
narrationen tydligare (bild 7). Måltiden är serverad och vi är välkomna att 
sätta oss vid bordet. Duken berättar för oss att vi befinner oss i ett kök. 
Soppan ser ut att ha kallnat vilket får oss att tro att maten har stått framme 
en stund. Den sista narrationen finns i en bild på ”shop express” (bild 8). 
Bilden berättar för oss att med en ”shop express” går det snabbt och lätt att 
handla. Detta förstärks av att bildtexten berättar hur det går till att handla med 
”shop express”. Fokus i berättelsen är tidsbesparing. 

Symbolen som verktyg för att förmedla ethos 
Som vi nämnt tidigare finns tre retoriska verktyg som ett företag kan använda för 
att leverera sin profil; ethos, pathos och logos. Vi ska börja med att undersöka hur 
ethos förmedlas genom Coop: s logotyp. 
Ethos används som sagt för att bygga upp ett förtroende för en avsändare. Ethos 
skapas av avsändarens trovärdighet och kan användas för att styrka de 
presenterade argumenten.78 
Profilen skapar genom en stark varumärkessymbol igenkännande och ett 
minnesspår till företaget. Symbolen är en visuell bild som representerar företaget 
och associationerna till bilden byggs upp på lång sikt.79 
Genom att visa upp sin symbol i form av företagets logotyp och en Coop-skylt gör 
Coop det möjligt för betraktaren att identifiera reklambladets avsändare. 
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Vidare överförs de tidigare tankar och känslor betraktaren har i relation till Coop 
till reklambladet. Att Coop är avsändaren framkallar en bild i vårt medvetande av 
den ”lokala” Coop-butiken, vi känner igen oss och vet vad som väntar oss. Detta 
ger reklambladet trovärdighet och stärker den tillit som reklambladet tillskrivs. 

Förutom att visa upp sin logotyp förmedlar Coop ethos genom de blå löven som 
återkommer genomgående i reklambladet. Lövens blå färg fångar upp färgen i 
Coop: s logotyp och bidrar till att avsändaren kan identifieras. Coop: s blå färg 
återkommer även på andra ställen i reklambladet för att återkoppla till företagets 
logotyp. Som vi nämnt i teorin återspeglas en verksamhets karaktär i dess logotyp.  
Logotypen eller symbolen ger vissa signaler till betraktaren, kalla färger som blått 
antyder innovation och rationalitet.80 
Coop: s blå färg i logotypen i reklambladet förmedlar således innovationsförmåga 
och rationalitet. 

Personlighetsdrag som verktyg för att förmedla pathos 
Personlighetsdrag är ett verktyg som företag kan använda för att förmedla en 
intressant profil. Kunderna kan identifiera sig med eller känna igen 
personlighetsdragen och de bidrar samtidigt till att bygga upp kundrelationer.81 
Ett företag kan förmedla personlighetsdrag genom att utnyttja det retoriska 
verktyget pathos. När pathos används försöker avsändaren övertyga genom 
känslor.82 

I reklambladet från Coop försöker företaget förmedla personlighetsdrag och 
känslor som sundhet, ett aktivt liv och naturlighet samt prismedvetenhet genom 
bland annat följande texter; ”Än står det massvis med trattkantareller och väntar 
ute i skogarna”, ”När mörkret intar vårt land blir en bra start på dagen ännu 
viktigare” och slutligen ”Bra maskiner ska inte kosta skjortan”. 

Genom att förmedla ovanstående känslor i reklambladet försöker Coop berika sin 
profil och ge betraktarna möjlighet att identifiera sig med företaget. Vidare vill 
Coop i reklambladet bygga upp en relation med hjälp av personlighetsdragen, en 
relation där de kan hjälpa sina kunder till ett sunt och hälsosamt liv i kontakt med 
naturen. 

Produkter som verktyg för att förmedla logos 
För att förmedla sin profil använder företag som vi tidigare nämnt bland annat 
produktassociationer. Genom produktverktyget kan associationer skapas till olika 
produktgrupper och produktegenskaper.83 
För att förmedla produktassociationer kan företaget använda sig av det retoriska 
verktyget logos. När avsändaren försöker övertyga med hjälp av fakta och förnuft 
baseras argumentationen på logos. I reklamsammanhang är det vanligt att logos 
används för att tillskriva produkter olika värden.84 
Även Coop använder logos i sitt reklamblad för att förmedla produktassociationer. 
Vid produkterna i reklambladet finns texter som presenterar fakta om produkterna 
och argumenterar sakligt för deras värde. Coop vill skapa produktassociationer till 
bra priser och mängdrabatter på varor av bra kvalitet i sitt reklamblad. 
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Vidare vill de i det aktuella bladet förmedla medlemsförmåner i form av särskilda 
medlemserbjudanden till kunder med Coop: s kundkort. 
Ytterligare en produktegenskap som Coop vill förmedla i 
reklambladet är sundhet. Genom att framhäva nyckelhålsmärkta 
varor i sitt reklamblad tillskriver Coop produkterna en hälsosam 
prägel. Det sista produktattributet vi ska nämna är trygghet. 
Genom att berätta om produkternas garantier skapar Coop i sitt 
reklamblad en bild av säkerhet och trygghet. 
Coop har i sitt reklamblad arbetat mycket med att förmedla produktattribut och 
har således använt sig av mycket logos. Vidare har de använt logos för att 
förmedla information om närmsta Coop-butiker och deras öppettider samt 
information om erbjudandenas giltighet i reklambladet. 

Organisationen som verktyg för att förmedla en relation 
Genom att använda organisationsverktyget kan företaget förmedla en bild av sina 
organisatoriska kännetecken, dessa utgörs av personerna, kulturen och 
värderingarna i företaget.85 
Organisatoriska egenskaper är viktiga för att bygga upp en relation till kunderna. 
Det är nödvändigt för företag att aktivt försöka arbeta med omgivningens 
uppfattning av relationen med företaget eftersom relationsassociationer utgör en 
aspekt av ett företags image.86 
Coop har i sitt reklamblad inte utnyttjat organisationsverktygets möjligheter för att 
skapa en profil i så stor utsträckning. Vi kan dock se att de i det aktuella bladet 
försöker skapa associationer till att Coop är en smidig organisation som vill ha en 
professionell relation med kunderna. Relationen de vill förmedla i reklambladet 
präglas av att Coop kan hjälpa kunderna att på ett snabbt och smidigt sätt, med 
hjälp av Shop Express som är företagets självskanningsteknik. 

Slutsatser utifrån reklambladet från Coop 
Symbolverktyget använder Coop genom att med hjälp av sitt varumärke och den 
blå färgen som återknyter till det skapa identifikation och igenkännande. Genom 
detta vill Coop tillskriva reklambladet trovärdighet med hjälp av det retoriska 
verktyget ethos. 
Med hjälp av produktinstrumentet försöker Coop förmedla produktattribut som 
bra priser, bra kvalitet, trygghet och medlemsförmåner. 
Coop använder personlighetsverktyget för att förmedla en bild av en person som 
lever ett aktivt, sunt och hälsosamt liv.  
Organisationsverktyget använder Coop inte så mycket i sitt reklamblad, de 
försöker dock förmedla en professionell relation som präglas av att det går snabbt 
och lätt att handla hos dem. 

                                                 
85 Aaker 2002; 83 
86 Larsson 2001; 204 
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Retorisk analys av Coop: s reklamfilm 
I reklamfilmen från Coop är narrationen att en stressad man matar sitt barn i en 
köksmiljö. Han har varit och storhandlat och köket är fullt av papperskassar med 
Coop: s logotyp på. Mannen är stressad eftersom barnet ska få mat. När han väl 
fått ge sitt barn skeden är han glad och ler. En manlig berättarröst säger - ”Har 
man små barn så har man små barn”. Mannen i reklamfilmen drar av pappersark 
från en hushållsrulle och lägger dem på hög. Det ser ut som han har satt upp 
papper på alla skåp i bakgrunden, kanske för att skydda dem från nedsmutsning 
när barnet ska äta. Barnet sitter snällt i sin stol och väntar på sin mat. En kvinnlig 
berättarröst säger – ”Denna vecka erbjuder vi…” I nästa scen visas olika 
produkter mot en vit bakgrund. Den kvinnliga berättarrösten presenterar varorna 
och deras priser. I det nedre högra hörnet syns en papperskasse med Coop: s 
logotyp svagt. Varornas priser visas markerade med gult. Avslutningsvis 
välkomnar rösten dig till Coop Forum. Företagets logotyp och kundkort visas mot 
en vit bakgrund. 
Vi tolkar Coop: s strategi med ovanstående reklamfilm som att de vill förmedla att 
de kan hjälpa småbarnsföräldrar i den stressade vardagen. Allt papper i reklamen 
tolkar vi som att det går åt mycket papper när man har småbarn. Det faktum att 
mannen har satt upp pappersark på skåpen i bakgrunden är dock svårare att tolka. 
Är det för att skydda skåpen från stänk? Är det inköpslistor? Vi tror dessutom att 
de flesta som bara ser reklamfilmen utan att analysera den inte lägger märke till 
detta. 

Symbolen som verktyg för att förmedla ethos 
Coop vill genom att använda sina egna färger i köksmiljön i reklamfilmen skapa 
identifikation hos mottagarna. Detta förtydligas av att deras logotyp finns på 
papperskassarna i reklamen. De vill att mottagarna ska känna igen sig och veta 
vem som står bakom reklamen. Detta kan kopplas samman med teorierna om den 
visuella bildens inverkan på kundernas image. 
Ett företags image påverkas av visuella signaler som varumärken och design.87 
Coop: s logotyp finns med under hela reklamfilmen, på papperskassarna i 
bakgrunden, på en papperskasse i ett hörn när produkterna visas och mot en vit 
bakgrund i slutscenen. I slutscenen av reklamfilmen visas även Coop: s kundkort. 
Detta relaterar till Aakers symbolperspektiv. 
Symbolperspektivet tar upp vad som representerar varumärket, till exempel 
visuella bilder eller metaforer.88 
Den visuella bilden som representerar Coop i reklamfilmen är deras logotyp och 
färgkombinationen, Coop vill att vi ska associera till dem när vi ser dessa och 
omvänt att vi ska se dem framför oss när vi tänker på Coop. 

                                                 
87 Larsson 2001; 97-98 
88 Aaker 2002; 84 - 85 
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Personlighetsdrag som verktyg för att förmedla pathos 
I reklamfilmen finns två berättarröster, en manlig och en kvinnlig. Den manliga 
rösten är mjuk, familjär och berättande. Den kvinnliga berättarrösten är informativ 
men vänlig och välkomnande. Dessa egenskaper kan vi relatera till Aakers 
personperspektiv. 
Personperspektivet omfattar personrelaterade associationer och personlighetsdrag 
som företaget vill förmedla genom sin profil.89 
I reklamfilmen utgörs Coop: s profil av personlighetsdrag som vänlig, 
välkomnande och familjär men även informativ. Coop använder dessa 
personlighetsdrag i sin reklam för att förmedla känslor till mottagarna. 
När ett företag arbetar med att förmedla känslor använder de sig av pathos.90 

Produkter som verktyg för att förmedla logos 
Produktperspektiv innefattar produktrelaterade associationer och produktattribut 
som företaget vill skapa associationer till.91 
Coop vill i sin reklamfilm förmedla att de kan hjälpa småbarnsföräldrar i den 
stressade vardagen. De signalerar att det går åt massor av papper när man har små 
barn, därför erbjuder de kunderna mängdrabatt på Lambi: s produkter. De erbjuder 
även mängdrabatt på tvättmedel, vilket förmodligen indikerar att det blir mycket 
tvätt när man har små barn. Kycklingfiléns betydelse i sammanhanget är oklar. 
Produkterna ligger i fokus i reklamen från Coop. Under andra halvan av 
reklamfilmen visas deras varor mot en vit bakgrund med prisuppgifter, en 
berättarröst informerar om varorna. Den profil Coop vill förmedla genom 
reklamfilmen består av produktattribut som kvalitet och kända märken till lågpris. 
De produkter Coop vill att vi ska associera till i denna reklamfilm är matvaror och 
hushållsprodukter. 
När Coop försöker förmedla sin produktprofil i reklamen använder de sig av 
logosargument. 
Logos ska övertyga med fakta och förnuft. Företag arbetar med logos genom att 
förmedla fakta om produkter och dess egenskaper till mottagaren. 92 

Organisationen som verktyg för att förmedla en relation 
Organisationens utmärkande egenskaper hör hemma inom profilens 
organisationsinstrument.93 
Coop vill genom att visa den lilla familjen i en köksmiljö i sin reklam förmedla en 
gemensam nämnare, det är något vi kan känna oss hemma med och känna igen oss 
i. Coop: s strategi i reklamfilmen är att skapa vissa relationsassociationer hos 
mottagarna. Relationsassociationer handlar om hur omvärlden upplever relationen 
med organisationen.94 
Coop vill genom sin reklamfilm skapa associationer till en familjär relation, men 
även till en professionell eftersom de menar att de kan hjälpa kunderna i 
vardagens stress. Vidare vill Coop i reklamen även förmedla en bild av en 
välkomnande organisation genom den kvinnliga berättarröstens inbjudan till Coop 
Forum. 

                                                 
89 Aaker 2002; 83-4 
90 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
91 Aaker 2002; 78-82 
92 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
93 Aaker, 2002; 83 
94 Larsson 2001; 204 
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Slutsatser utifrån reklamfilmen från Coop 
Coop använder pathos i inledningen när de vill erbjuda mottagarna att kunna 
identifiera sig med pappan. De personlighetsdrag som pappan uppvisar och den 
kulturella bild vi har av en far skapar vissa känslor hos oss, trygghet, kärlek och 
omtanke. Köksmiljön gör att vi känner oss hemma. 

Coop: s profil har associationer som skapats med hjälp av personlighetsverktyget. 
De vill att vi ska förknippa varumärket med personlighetsdrag som vänlighet, 
både manlighet och kvinnlighet, familjaritet samt proffsighet. 

Med symbolinstrumentet vill Coop skapa igenkännande och identifikation genom 
att visa sin logotyp och låta dess färger gå igen i reklamen. Detta kan vara ett sätt 
att genom ethos bygga upp en personlighet och trovärdighet. Coop är ett gammalt 
varumärke som vi väl känner till, vi vet vem vi har att göra med. 

Coop vill med produktinstrumentets hjälp skapa associationer till mat- och 
hushållsvaror med produktattribut som kvalitet, kända varumärken och bra priser. 
Coop vill att vi ska associera till mängdrabatt och vill premiera sina kortkunder. 
Coop använder logos när de presenterar fakta i form av varor och priser, de talar 
till vårt förnuft och visar fakta.  

Coop vill förmedla relationsassociationer till en nära och familjär relation genom 
att visa en familj i sin hemmiljö. De vill även förmedla en professionell relation 
genom att visa att Coop kan hjälpa kunderna i vardagen. Coop: s profil består 
även av organisationsassociationer till egenskaper som välkomnande, familjärt 
och professionellt. Coop hälsar oss välkomna till sina butiker. 
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Retorisk analys av ICA: s reklamfilm 
I ICA: s reklamfilm är narrationen att det är en vanlig dag i ICA-affären, 
personalen håller på att plocka upp varor och kunderna handlar i bakgrunden. 
Tjejen i personalen är på ett uruselt humör och klagar och snäser på de andra 
anställda – ingenting är bra. De andra blir sårade, förvånade och ledsna men 
kommer snabbt på en lösning på problemet. Med tårta, sång och partyhatt 
gratulerar de henne och ger en biljett till Thailand i present. Hon blir överraskad 
och förvånad eftersom det inte är hennes födelsedag. De tystar hennes protester 
genom att trycka in tårta i munnen på henne och stoppa en resväska i hennes 
famn. Sedan knuffar de henne beslutsamt ut genom dörren och låser ute henne. 
Lättade pustar de ut och slappnar av. 
Vår tolkning av detta är att ICA: s budskap är att deras personal skall vara glad 
och trevlig. Arga och otrevliga personer hör inte hemma på ICA. Vi berättar mer 
om detta när vi går in på personinstrumentet nedan. 

Symbolen som verktyg för att förmedla ethos 
Symbolinstrumentet omfattar sådant som representerar varumärket, visuella bilder 
eller metaforer.95 
ICA-logotyperna i reklamfilmen ger oss en möjlighet att analysera Aakers 
symbolinstrument. Företagets logotyp förekommer både på personalens kläder 
och i inredningen genom hela reklamfilmen. Anledningen är att ICA vill skapa 
identifikation och igenkännande i sin reklamfilm. I reklamfilmen är ICA: s 
logotyp den visuella bild som ICA vill att vi ska associera till. Logotypen består 
av namnet ICA i röd färg. Logotypens röda färg i reklamen signalerar enligt DR 
teorin uppjagande känslor som gör mottagaren mer positiv till budskapet.96 
Ethos är argument som bygger på trovärdighet hos avsändaren.97 
ICA skapar trovärdighet genom att visa upp ett välkänt varumärke i sin 
reklamfilm. ICA framkallar även trovärdighet genom att använda rollfigurer som 
mottagarna är bekanta med i reklamfilmen. Men det viktigaste sättet som ICA vill 
förmedla trovärdighet genom i reklamfilmen är deras varumärke eller logotyp. 

Personlighetsdrag som verktyg för att förmedla pathos 
Genom att undersöka vilka personlighetsdrag butikspersonalen visar undersökte vi 
Aakers personinstrument. 
Personinstrumentet inrymmer personlighetsdrag och personrelaterade 
associationer.98 

Huvudpersonen i reklamfilmen är arg, otrevlig och gnällig. De andra i personalen 
i reklamfilmen verkar förvånade över hennes beteende och blir sårade och rädda. 
Men de kommer snabbt på ett sätt att hantera situationen - att skicka iväg henne på 
semester. De visar därmed prov på att de är målmedvetna och drastiska. När hon 
låsts ute är de andra lättade och pustar ut. 
Vår tolkning av detta är att eftersom hon är så arg och otrevlig känner sig de andra 
i personalen tvungna att agera innan hon skrämmer kunderna. ICA: s strategi i 
reklamfilmen tolkar vi som att vi ska associera ICA med trevlig personal och då 
passar inte hon in i bilden. Den övriga personalen löser problemet på ett smidigt 
sätt utan att göra något negativt av det. Reklamfilmen visar således inte främst 

                                                 
95 Aaker 2002; 84 - 85 
96 Bonde- Teir 2005; 100 – 109, Dahlén 2002; 82 - 83 
97 Mral och Larsson 2004; 73 - 74 
98 Aaker 2002; 83-4 
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vilka personlighetsdrag ICA vill att vi ska associera till, utan vilka vi inte ska 
förknippa dem med. De visar i reklamen att ilska och otrevlighet inte är något som 
hör hemma på ICA. 

De personassociationer som vi presenterat ovan relaterar till pathos argumenten. 
Argument som bygger på pathos grundas på känslor.99 

Produkter som verktyg för att förmedla logos  
Aakers produktinstrument handlar om produktattribut och produktrelaterade 
associationer som företaget vill skapa.100 
Samtliga kortvaror som visas i reklamfilmen är matvaror, genom att analysera 
dem besvarar vi vilka produktassociationer ICA vill att vi ska göra. Varorna som 
visas fram i ICA: s reklamfilm som veckans kortvaror är flytande margarin, kaffe, 
kakor och fisk, dessutom framhävs en tårta. De associationer ICA vill skapa 
genom att visa dessa i sin reklam tror vi är att ICA har varor till bra priser. Det 
skulle även kunna tolkas som att två av varorna spinner vidare på kalastemat i 
reklamfilmen; kakorna och kaffet. Detta återknyter i så fall till handlingen i 
reklamfilmen. Reklamfilmen visar varor av kända märken som förknippas med 
kvalitet. I reklamfilmen använder sig ICA av logosargument för att förmedla 
produktattributen.  
Argument som bygger på logos lutar sig mot fakta och förnuft. 101 
När produkterna visas i reklamfilmen syns prisuppgifter och fakta om 
erbjudandena. Dessa argument bygger klart och tydligt på logos. 

Organisationen som verktyg för att förmedla en relation 
Aakers organisationsinstrument handlar om organisationens utmärkande 
egenskaper.102 
ICA vill i sin reklamfilm att vi ska associera deras organisation med egenskaper 
såsom laganda, gemenskap och omsorg. Men vi kan även se det ur 
relationsaspekten som tas upp i imageteorin. 
En image utgörs av relationsassociationer, hur omvärlden upplever att relationen 
med organisationen är samt vilken karaktär den har.103 
Vad vill då ICA göra för att styra kundernas image, med andra ord vilka 
relationsassociationer vill ICA skapa i sin profil? Jo, ICA vill genom att visa ett 
”födelsedagskalas” i reklamfilmen relatera till en gemensam nämnare med 
kunderna, alla fyller år och de flesta kan relatera till ett födelsedagskalas. Genom 
detta tror vi att de vill skapa relationsassociationer till gemenskap, kunderna ska 
känna sig som en i gänget. 

                                                 
99 Mral och Larsson 2004; 73-74 
100 Aaker 2002; 78-82 
101 Mral och Larsson 2004; 73-74 
102 Aaker 2002; 83 
103 Larsson 2001; 204 
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Slutsatser från ICA: s-reklamfilm 
Med personinstrumentet vill ICA skapa associationer till trevlig personal genom 
att visa att den otrevliga personalen skickas på semester för att komma tillbaka 
utvilad och förhoppningsvis trevlig. Vidare vill de skapa associationer till 
handlingskraftig och företagsam personal genom att visa hur de andra snabbt löser 
problemet på ett positivt sätt. Deras lösning på problemet visar även tecken på 
omtanke, vilket är ett tredje personlighetsdrag som ICA vill förmedla i sin profil. 

Ur produktinstrumentet vill ICA förmedla associationer till matvaror och kända 
varumärken som förknippas med kvalitet och låga priser. 

Associationer till symboler vill ICA skapa genom att använda sin logotyp. De vill 
skapa igenkännande och identifikation. Den välkända miljön som påminner om 
mottagarnas lokala ICA-affärer ger känslor av trygghet och igenkännande. 

Med organisationsinstrumentet vill ICA förmedla associationer till gemenskap, 
laganda och omsorg. Detta genom att visa hur personalen hanterar problemet som 
ett team och visar omsorg om en person genom att skicka henne på semester för 
att vila ut sig. 
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Sammanfattning av vilken profil ICA respektive Coop vill 
förmedla genom sin marknadsföring 
ICA säger i sin vision på deras hemsida att de står för kvalitet, miljö, hälsa, socialt 
ansvar och samhällsengagemang. När vi analyserade deras reklam såg vi att det 
överensstämde på vissa punkter men inte på samtliga. Kvalitet försökte ICA 
förmedla genom produktinstrumentet i reklambladet och reklamfilmen, de ville 
överföra en profil bestående av ett brett sortiment av kvalitetsprodukter till låga 
priser. De ville i sitt reklamblad förmedla att de är måna om sina kunders hälsa 
genom att framhäva hälsosamma produkter. Miljöhänsyn däremot fann vi inte lika 
uttalat i det material vi undersökte från ICA: s marknadsföring. Inte heller socialt 
ansvar eller samhällsengagemang kunde vi utläsa i vårt undersökningsmaterial. 
Vad vi däremot kunde se var att de med hjälp av personlighetsinstrumentet 
försökte förmedla igenkännande, inbjudande, lycka och vänskap i det specifika 
reklammaterialet. Vidare vill de i reklammaterialet skapa associationer till trevlig 
och handlingskraftig personal samt omtänksamhet. Genom symbolinstrumentet 
vill ICA i det undersökta materialet förmedla ethos och skapa förtroende samt 
identifikation och trygghet. Med organisationsinstrumentet vill ICA i 
reklammaterialet förmedla associationer till gemenskap, laganda och omsorg.  
Coop säger i sin vision på deras hemsida att de skall stå för bra utbud, bra pris och 
god service, samt värna om miljö, hälsa och god etik. När vi analyserade deras 
reklam såg vi att vissa delar av deras vision fanns med i reklammaterialet, men 
inte vissa andra. Coop försökte förmedla ett bra utbud genom att använda 
produktverktyget och logos i reklambladet och reklamfilmen. De ville med 
produktinstrumentets hjälp skapa associationer till kvalitet, kända varumärken och 
bra priser. God service motsvarades av att Coop försökte förmedla en 
professionell relation med hjälp av organisationsverktyget i reklammaterialet. 
Miljöhänsyn försökte Coop förmedla genom att ha med nyckelhålsmärkta varor i 
det undersökta reklammaterialet. Coop använder personlighetsverktyget i 
reklambladet för att förmedla en bild av en person som lever ett hälsosamt liv. 
God etik däremot kunde vi inte se några tecken på att Coop försökte sprida genom 
marknadsföringsmaterialet. Däremot försökte de i det undersökta materialet 
förmedla identifikation, trovärdighet och igenkännande med hjälp av 
symbolverktyget. Vidare ville de i det specifika reklammaterialet sprida bilden av 
kärlek och omtanke samt få oss att känna oss hemma. I reklammaterialet vill Coop 
med hjälp av personlighetsverktyget få oss att förknippa varumärket med 
personlighetsdrag som vänlighet, både manlighet och kvinnlighet, familjaritet 
samt proffsighet. Slutligen försökte Coop förmedla relationsassociationer till en 
nära och familjär relation. Med detta resonemang anser vi att vi har besvarat vår 
första frågeställning, vilken profil ICA respektive Coop vill förmedla genom sin 
marknadsföring. Vi ska nu gå över till att undersöka relationen mellan dessa båda 
profiler. 
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Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler 
ut? 
Vi ska nu jämföra de profiler Coop respektive ICA försöker förmedla genom sin 
marknadsföring. Genom denna jämförelse prövar vi vår hypotes; att företagen 
borde ha liknande profiler. Vidare besvarar vi frågeställning 2, hur relationen 
mellan företagens profiler ser ut. För att underlätta jämförelsen har vi valt att 
analysera företagens profiler med hjälp av de olika verktyg vi tagit upp i 
teorikapitlet, personlighets-, produkt-, organisations- och symbolverktyget. 

Hur ser relationen mellan företagens personlighetsprofiler ut? 
Vissa av personlighetsdragen som företagen vill förmedla i det undersökta 
materialet liknar varandra, till exempel överensstämmer ICA: s trevlighet med 
Coop: s vänlighet. Båda företagen försöker förmedla känslor av kärlek, 
välkomnande och en bild av en sund och nyttig person i reklammaterialet. Vad 
gäller dessa känslor och personlighetsdrag överlappar ICA respektive Coop: s 
profiler varandra, men det finns även skillnader mellan företagens 
personlighetsprofiler. Medan Coop försöker förmedla manlighet, kvinnlighet, 
familjaritet och en professionell relation i detta reklammaterial försöker ICA 
förmedla avslappning, omtanke och en relation präglad av gemenskap i material 
som vi har undersökt. Dessa aspekter av företagens profiler överlappar inte 
varandra. Den relation företagen vill förmedla har olika karaktär. Förvisso är den 
relation Coop vill förmedla i reklammaterialet dubbelbottnad, de vill framhäva 
både en professionell relation och en familjär relation. Företagens profiler liknar 
varandra i vissa avseenden men det finns även skillnader vilket falsifierar vår 
hypotes om att företagen borde ha liknande profiler, åtminstone 
personlighetsprofilerna. Relationen mellan företagens personlighetsprofiler kan 
illustreras enligt följande;104 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 2: Förhållandet mellan Coop och ICA: s personlighetsprofiler. 
_______________________________________________________________________________ 

Cirklarna överlappar delvis varandra vilket illustrerar de gemensamma 
personlighetsdragen, men vissa delar av cirklarna överlappar inte vilket visar de 
unika personlighetsdragen företagen vill förmedla. 

                                                 
104 Fokusgrupperna 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
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Hur ser relationen mellan företagens produktprofiler ut? 
Båda företagen använder logos för att förmedla produktegenskaper genom att 
presentera fakta och tala till betraktarens förnuft i reklammaterialet. Företagens 
produktprofiler överlappar varandra, båda företagen vill förmedla produktattribut 
som kvalitet, bra priser och hälsosamma produkter i det undersökta materialet. 
Vidare vill båda företagen skapa en bild av produkter av välkända varumärken 
samt ge sina medlemmar förmånliga erbjudanden i reklamerna som vi undersökt. 
Bilden av hur företagens profiler överlappar varandra blir således två cirklar som 
helt överlappar varandra, vilket skapar problem att grafiskt illustrera förhållandet 
eftersom två överlappande cirklar uppfattas som en enda cirkel.105 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 3: Förhållandet mellan Coop och ICA: s produktprofiler. 
_______________________________________________________________________________ 

Hur ser relationen mellan företagens symbolprofiler ut? 
Båda företagen använder symbolperspektivet för att förmedla trovärdighet och 
göra det möjligt för betraktaren att identifiera de specifika reklamernas avsändare. 
Ytterligare en likhet är att båda företagen låter sin symbols färg återkomma i 
reklamerna för att förtydliga identifikationen med företaget. Återigen överlappar 
företagens profiler varandra, en skillnad är dock att ICA även försöker skapa 
trygghet hos betraktarna genom att visa en bekant butiksmiljö i den analyserade 
reklamfilmen. Coop å andra sidan visar i sin reklamfilm en hemmiljö som även 
den tillför företaget ytterligare trovärdighet.106 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 4: Förhållandet mellan Coop och ICA: s symbolprofiler. 
_______________________________________________________________________________ 

                                                 
105 Fokusgrupperna 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
106 Fokusgrupperna 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
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Hur ser förhållandet mellan företagens organisationsprofiler ut? 
Företagens organisationsprofiler är helt olika varandra i det undersökta materialet. 
Medan ICA vill förmedla gemenskap och en varm relation i de reklamer vi 
undersökt vill Coop förmedla information och en professionell relation. När ICA 
vill förmedla omsorg i reklammaterialet vill Coop förmedla effektivitet genom 
tidsbesparing. Visserligen försöker Coop även förmedla familjaritet i 
reklamfilmen, men det är tydligt att det är professionalism som företaget vill ska 
känneteckna deras organisation. Förhållandet mellan de båda företagens 
organisationsprofiler blir således två cirklar som inte alls överlappar varandra, 
men som dock ligger nära varandra i och med likheten i att Coop försöker 
förmedla familjaritet i reklammaterialet och ICA gemenskap. Vi anser dock att 
dessa båda begrepp inte helt motsvarar varandra eftersom ICA vill skapa 
gemenskap med kunderna medan Coop vill visa familjaritet hos kunderna.107 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 5: Förhållandet mellan ICA och Coop: s organisationsprofiler. 
_______________________________________________________________________________ 

Sammanfattning av relationen mellan ICA respektive Coop: 
s profiler 
Det finns både skillnader och likheter i de profiler företagen vill förmedla i 
reklammaterialet vi analyserat, men vi måste dock falsifiera vår hypotes att 
företagen skulle ha liknande profiler. Endast i en av profilens dimensioner 
överlappar företagens profiler varandra fullkomligt. Det finns i flera av profilerna 
likheter mellan företagen, men också skillnader. Detta indikerar att företagen vill 
förmedla olika bilder av sig själva till allmänheten genom sin reklam. Vi anser att 
vi med denna analysdel har besvarat vår andra frågeställning, hur ser relationen 
mellan ICA respektive Coop: s profiler ut? 

                                                 
107 Fokusgrupperna 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
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Resultatredovisning av företagens image 
I detta avsnitt kommer vi att analysera fokusgruppintervjuerna utifrån vilka 
associationer respondenterna gör till ICA respektive Coop. Vi kommer här att 
besvara frågeställning 3 -5. Inledningsvis ska vi beskriva vilken image 
fokusgrupperna har av ICA respektive Coop. Därefter kommer vi att jämföra 
företagens images med varandra och slutligen ska vi undersöka hur företagen 
lyckats att överföra sin profil till fokusgruppernas images. 

Vilken image har fokusgrupperna av ICA respektive Coop? 
I teorin berättade vi om de olika aspekterna som utgör en image. Vi kommer i 
denna analys att undersöka hur dessa tillämpas i praktiken. Eftersom vi senare i 
kapitlet även ska jämföra image och profil kommer vi här även att analysera hur 
fokusgruppernas image ser ut igenom profilinstrumenten. 

Associationer till ICA: s produkter 
De spontana associationer som fokusgrupperna gjort till vilka produkter ICA har 
var till traditionella matvaror eller standardhushållsprodukter. Varor som 
grönsaker, bröd, schampo och tandkräm räknades upp under intervjuerna.108 
En av förklaringarna till detta ligger i att fokusgrupperna instinktivt tänker på 
ICA: s mindre butiker. Under flera av diskussionerna kom grupperna dock i ett 
senare skede in på att ICA Maxi hade mer än bara matvaror. Då associerade 
grupperna även till produkter som elektronikvaror, böcker, musik, leksaker, skor, 
kläder och trädgårdsprodukter.109 
En av respondenterna förde ett resonemang om att butikens storlek påverkade 
vilka produkter associationerna gick till. 
”Fast det beror ju på vilken affär som skickar ut, tycker jag. Vår Kvantum i 
Stenungssund har ju inte så mycket. Men när det kommer från ICA Maxi i 
Kungälv, det är ett jättevaruhus, då har dom massor med andra saker. Men vår 
Kvantum i Stenungsund har bara mat, de kan ha några formar och kastruller 
möjligtvis. Så att det beror ju på vilken affär som skickar ut.”110 

                                                 
108 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
109 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
110 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
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Produkterna är inte viktigast i ICA: s reklamfilmer 
Fokusgrupperna menade att ICA inte fokuserade på produkterna i sina 
reklamfilmer utan på personerna och narrationen i reklamfilmen. Produkterna 
vävdes in i handlingen och gavs en biroll i reklamfilmerna.111 
”Det är ju alltid veckans varor som kommer fram på ett eller annat sätt men de 
gör det till en rolig grej.”112 

I en av fokusgrupperna fördes en intressant diskussion om detta. 
”Risken är att man inte ens ser produkten./…/ Produkten spelar egentligen ingen 
roll, den är bara där./…/ Man tänker inte på produkten så ur ICA: s synvinkel är 
det väl inte en särskilt bra reklam, för man ser ju inte produkten.”113 

Vidare diskuterade grupperna att de inte mindes vilka produkter som visats upp i 
reklamfilmerna eller vad de kostade, de ansåg att få varor gick igenom under 
relativt lång tid.114 Till saken hör att varornas priser inte fanns med i 
stimulusmaterialet, vilket tagit bort fokus från varorna ytterligare. 

ICA: s egna varumärke 
Under flera av fokusgruppintervjuerna uppstod associationer till ICA: s egna 
varumärke. Respondenterna beskrev ICA: s egna produkter som billiga, bra 
kvalitet och goda men vissa menade även att de egna varumärkena kunde vara 
missvisande vad gäller priser. 
” Ibland känns det som att de sätter ICA-namnet på och att varan får ha kvar ett 
högt pris. För att man tar ju den varan bara för att det står ICA på den. Det 
tänker man med en gång att - det här är en egen produkt så den måste vara 
billigare. Fastän det i många fall kanske inte är så billigt som man tror, så man 
lurar sig på det. De kan ju ha ett högre pris men man tror att man handlar 
billigare för man är så dum och bara plockar ner det ändå.”115 
Som vi nämnde i profilanalysen arbetar ICA med ethos då de använder sin 
logotyp. Genom att sätta sin logotyp på produkterna för de över det 
förtroendekapital som kopplas samman med varumärket ICA. 

                                                 
111 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
112 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
113 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
114 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
115 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
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Produktegenskaper 
En av de egenskaper som förknippas med ICA: s produkter är priser, 
fokusgrupperna menade att ICA: s priser var ungefär på samma nivå som Coop: s 
eller eventuellt något lägre.116 
”Billigare tror jag det är. Jag har inte kollat men jag tror att ICA är billigare på 
maten än vad Coop är.”117 

Respondenterna associerar till mängdrabatter och veckans erbjudanden. 
”Det brukar alltid framgå att köpa tre sådana här för tjugofem spänn, 
dricksflaskor eller vad det nu kan vara.”118 
När ICA presenterar sina produkter använder de logos argument för att övertyga 
kunderna. 
Logos argument baseras på och försöker övertyga med hjälp av fakta. Däremot 
innebär inte alltid fakta att uppgifterna är sanna, utan logos hjälper kunden att dra 
slutsatsen att uppgifterna stämmer med verkligheten.119 

Vidare associerade fokusgrupperna till produktegenskaper som bra kvalitet och 
etablerade varumärken. 
” Man går till dem som är bra prismässigt och har bra kvalitet./…/ Jag vet vad 
jag får. Det är samma märken och inga konstiga märken./…/ Ja trygghet säkert 
som du var inne på förut, att man vet vad man får.”120 
Å andra sidan förknippade en av fokusgrupperna även ICA: s produkter med den 
senaste tidens uppmärksammade livsmedelsskandaler, till exempel 
salmonellabakterier i köttfärsen. 
Vidare upplevde vissa i gruppen att ICA: s sortiment på frukt var begränsat, men 
alla i gruppen var inte av samma åsikt. 

                                                 
116 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
117 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
118 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
119 Mral och Larsson 2004; 73-74 
120 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
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Associationer till Coop: s produkter 
Profilen som produkt tar upp vilka produkter varumärket associeras med.121 
De produkter fokusgrupperna associerade till Coop var av blandad karaktär, inte 
enbart livsmedelsprodukter. Detta har ett samband med att Coop förknippas 
främst med den största typen av butiker, Coop Forum.  
”De försöker väl gå ifrån matvarubutik till någon allmän butik för att locka dit en 
av många olika anledningar tror jag.”122 

När vi analyserade fokusgrupperna utifrån varumärket som produkt fann vi 
associationer till produkter som byggvaror, vitvaror, barnartiklar och verktyg men 
även livsmedelsprodukter. Respondenterna uppgav att de åkte till Coop för att 
köpa andra produkter än livsmedelsvaror. 
”Det beror lite på vad man skall ha, om man bara skall ha mat blir det ICA om 
man skall ha en CD-skiva, film eller något annat åker man till Coop.”123 

En effekt som vissa av fokusgrupperna menade att Coop: s breda sortiment 
skapade var att det blev svårt att hitta i butikerna. 
” –Ibland känns det lite som att de har maten bland de andra varorna på Coop. 
– Ja det är ju blandat, där har du skorna och så… 
– Men man köper ett par skor vet du och sen tar man en rödbeta också.”124 

Vidare uppdagades produktassociationer till exklusiva och lite dyrare varor av bra 
kvalitet. 
”Coop har bättre sortiment när det gäller exklusiva varor. Om jag ska köpa en 
älgstek eller något sådant, då har Coop betydligt mer än vad ICA har. ICA har ju 
ingenting, de har några lamm men det är väl inte så exklusivt. Sen har de ju 
allting fruset, medan Coop i alla fall i Stenungsund har bättre varor. De kan ha 
lite ren och lite rådjur och lite hjort och så.”125 

I Coop: s reklamer är produkterna viktigast 
Fokusgrupperna förknippade Coop: s reklamer med mängdrabatter och att 
erbjudandena innehöll samma varor från gång till gång. Genom denna upprepning 
av varor kan Coop skapa ett minnesspår hos konsumenterna och blir därigenom 
sammankopplade med varorna. Men frågan är om det är positivt eller negativt för 
Coop att förknippas så starkt med produkter. I en av fokusgrupperna fördes ett 
intressant resonemang kring detta. 
”De visar ju det som man vet att alla matbutiker har. Visst, men de har vissa 
erbjudanden och så. I ICA: s reklamfilmer är det mer en handling, det gör att man 
kommer ihåg deras varumärke. Du kommer ju inte ihåg Coop: s varumärke för att 
de säljer fem paket hushållsrullar för 100 spänn./…/ Utan det vet man ju att 
butiken har matvaror. De, ICA flätar ju in det på ett annat sätt i en handling som 
gör att man kommer ihåg det. /…/ Meningen måste ju vara att få folk till butiken 
och att du sedan i butiken kan markera att du säljer fem paket hushållsrullar för 
en summa pengar. 

                                                 
121 Aaker 2002; 78-82 
122 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
123 Fokusgruppintervju 4, 2006-12-07 
124 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
125 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
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Men för att få folk att komma till butiken måste man ju komma ihåg vilken butik 
man ska gå till. Och det gör man inte, tycker jag med Coop: s reklam.”126 

Vad som kom fram under intervjuerna var att personerna associerade Coop: s 
reklamer med deras produkter i första hand. Produkterna var det enda de mindes 
av reklamerna, vilket resulterade i att Coop: s reklamblad skapade ett tydligare 
minnesspår än deras reklamfilmer. 
”De betonar varorna mer än ICA i sina reklamer verkar det som. För de belyser 
dem på ett annat sätt när de kör en liten filmsnutt och sen visar varorna och 
priset.”127 
”Jag tycker att för att föra fram produkten är Coop mycket bättre.”128 
De två ovanstående citaten belyser att Coop använder sig av främst logos i sina 
reklamfilmer. 

Coop: s eget varumärke 
Ytterligare en association som uppstod till Coop: s produkter var företagets eget 
varumärke och deras märkning av närproducerade varor. 
”På Konsum är man ju van med de varor som de har och del varar finns inte på 
ICA. ”Nästgårds” finns inte på ICA tror jag och det brukar jag handla, det finns 
bara hos Coop”129 
I teorikapitlet berättade vi om att produktverktyget bland annat innefattade 
associationer med ett land eller en region.130 
Coop har lyckats att förmedla associationer till produkter från den närmaste 
regionen till en av våra fokusgrupper. I och med denna association blir 
fokusgruppens image av Coop: s produkter mer positiv, de upplever att det är bra 
att köpa närproducerade varor. 

                                                 
126 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
127 Fokusgruppintervju 4, 2006-12-07 
128 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
129 Fokusgruppintervju 4, 2006-12-07 
130 Aaker, 2002; 78-82 
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Associationer till organisatoriska egenskaper 
Nu är det dags att analysera fokusgruppintervjuerna utifrån hur ICA respektive 
Coop beskrivs som organisationer. Detta gör vi för att kunna jämföra 
mottagarnas image med den organisatoriska profil företagen vill förmedla. 

Associationer till ICA som organisation 
Aaker menar att varumärket skapar associationer till organisationsattribut som 
miljöhänsyn eller kundfokus. Attributen skapas av personerna, kulturen och 
värderingarna i företaget, de är konkurrenskraftiga och svårare att kopiera.131 
Vi ska nu analysera vilka organisations attribut fokusgrupperna tillskriver ICA. 

Under fokusgruppintervjuerna beskrevs ICA som ett modernt företag som 
premierar sina medlemmar. Vidare gestaltades företaget som ett rent 
livsmedelsföretag som ofta hade bra erbjudanden i form av mängdrabatter.132 

Överlag beskrevs ICA med positiva organisatoriska kännetecken som till exempel 
bra bemötande, trivsel och gemenskap. 
”Man får en positiv bild av ICA, det verkar kul på ICA. /…/ Och sedan kanske 
man går till ICA för den sakens skull, att där verkar de ha roligt.”133 

I en fokusgrupperna fördes en intressant diskussion om ICA: s förtroendekapital; 
”– Jag känner att alltid när man hör till exempel att – nu har vi hittat 
salmonellabakterier, då är det ICA./…/ 
– dagen efter som de sa det om salmonella så gick jag och tog en sådan där två 
kilos köttfärs!/…/Det är ju inget problem.”134 
Ovanstående citat visar att ICA lyckats bygga upp ett förtroendekapital hos 
kunderna. Om företaget lyckas med att framkalla en positiv bild av sitt varumärke 
har de vunnit ett förtroendekapital hos mottagarna, vilket gör att ett de har fått 
handlingsutrymme vid eventuella kriser.135 

Intervjuerna visade att respondenterna spontant tänkte på ICA: s mindre butiker. 
Detta medförde att de förknippade ICA med ett begränsat utbud och endast 
produkter inom livsmedelskategorin. Vidare beskrevs ICA som en medveten 
organisation som håller koll på sina kunder och vad de handlar. Av intervjuerna 
kan vi även utläsa att ICA uppfattas som en person- och relationsorienterad 
organisation i större utsträckning än en produktorienterad.136 

                                                 
131 Aaker, 2002; 83 
132 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
133 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
134 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
135 Larsson 2002; 70-71 
136 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
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Associationer till Coop som organisation 
Till skillnad från ICA: s image associerade fokusgrupperna i första hand Coop till 
företagets större butiker, Coop Forum. Detta resulterar i att Coop förknippas med 
ett brett sortiment och betraktas som något mer än en livsmedelsbutik.137 
”Ja fast sen är det är ju ändå fantastiskt att som Coop har då, att det finns ett 
sådant spektrum av varor.”138 
Ytterligare organisatoriska drag som tillskrivs Coop är ett eget varumärke. I en av 
fokusgrupperna nämnde en person bra stämning som en egenskap som 
kännetecknar Coop, de övriga i gruppen var dock inte ense om att det var en 
karaktäristisk egenskap för Coop.139 
Vidare beskrivs Coop som en stel organisation med uppspaltade reklamer och 
gammalmodigt tänkande. De anses vara produkt och prisorienterade och 
kännetecknas av mängdrabatter och att de premierar sina medlemmar. Coop anses 
vara kundmedvetna och förknippas med kundundersökningar som registrerar vad 
kunderna handlar.140 

I en av fokusgrupperna försökte respondenterna hitta en förklaring till varför de 
uppfattade Coop: s reklamfilmer som tråkiga, de funderade kring om 
reklamfilmerna togs fram centralt eller av de enskilda butikerna.141 
Av intervjuerna kan vi utläsa att Coop betraktas som produktorienterade, det 
respondenterna i första hand förknippar med Coop är deras produkter och utbud. 
Vi analyserade detta mer ingående när vi undersökte vilka produktrelaterade 
associationer som framkommit under intervjuerna. Men vi vill ändå belysa att 
detta även kan ses som en organisatorisk egenskap med nedanstående citat; 
”De kanske har den marknadsföringen att det är varorna som är viktiga. Medan 
ICA vill ge mer intryck av vilket slags företag de är och komma in i det svenska 
folkhemmet på något sätt.”142 

Vad vi har blivit medvetna om när vi har genomfört intervjuerna är att samtliga 
deltagare upplever ICA som en mindre butik och att Coop nästa uteslutande 
associeras till som Coop Forum. Sanningen är den att båda företagen är uppdelade 
i fyra olika typer av butiker från den lilla butiken ICA Nära och Coop nära till 
ICA Maxi och Coop Forum. Vad vi också kan utläsa av företagen är att de olika 
affärerstyperna har liknade sortiment och med andra ord har ICA största butik lika 
stort utbud som Coop största butik143 Våra respondenter var mer eller mindre 
övertygade om att så inte vara fallet. 

                                                 
137 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
138 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
139 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
140 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04  
141 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
142 Fokusgruppintervju 4, 2006-12-07 
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Associationer till personlighetsdrag 
I profilanalysen har vi berättat om vilka personlighetsdrag företagen vill 
framhäva och skapa associationer till, för att kunna jämföra detta med 
mottagarnas faktiska image ska vi nu analysera vilka personlighetsdrag 
fokusgrupperna associerar till. 

ICA: s personlighetsdrag 
I Aakers personlighetsinstrument beskrivs profilen som person. Personlighet 
skapar en rikare och intressantare profil.144 
I intervjuerna framkom associationer till flera olika personlighetsdrag. 
Fokusgrupperna beskriver ICA som roligt, spännande och underhållande. Vidare 
nämner de personlighetsdrag som trevlig och positiv med bra bemötande. De 
upplever även att ICA är kul och modernt med humoristiska inslag. Ytterligare 
karaktärsdrag i ICA: s reklamfilmer är familjaritet och vardaglighet, de ger en 
känsla av gemenskap i vardagen.145 
I och med dessa personlighetsassociationer kan vi utläsa att ICA har lyckats att 
skapa en rik och intressant image hos mottagarna. 
En fördel med att använda personlighetsdrag är att kunderna kan identifiera sig 
med dem och att de bidrar till att bygga kundrelationer.146 
Fokusgrupperna beskrev ICA: s reklamfilm som unik och livlig med action. De 
anser att reklamfilmerna är uppiggande och skapar förväntningar. De upplever att 
ICA är ett smidigt företag som signalerar trovärdighet.147 
Av våra respondenters beskrivning ovan kan vi se en koppling till ethos - 
begreppet. 
Ethos är ett av de tre retoriska verktygen som återfinns i teorin om reklamfilmer. 
Det bygger på att avsändaren vill skapa förtroende och trovärdighet hos publiken. 
I filmsammanhang försöker företag ofta skapa situationer där rollfigurerna ges 
auktoritära egenskaper men även ska vara roande och underhållande.148 

                                                 
144 Aaker 2002; 83-84 
145 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
146 Aaker 2002; 83-84 
147 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
148 Mral och Larsson 2004; 73-74 
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Coop: s personlighetsdrag 
Coop beskrivs med personlighetsdrag som intetsägande, tråkig och ointressant, 
vilket gav resultatet att fokusgrupperna hade svårigheter att minnas företagets 
reklamer.149 
Människan lagrar sinnesintryck som de upplever som viktiga i LTM genom 
repetition, genom att repetera skapas ett minnesspår. När informationen lagrats 
kan personen återkoppla till minnesspåret vid ett senare tillfälle.150 
Sett ur den kognitiva teorin har Coop således misslyckats att skapa ett minnesspår 
hos mottagarna. 

Coop: s reklamblad beskrivs med personlighetsdrag som otympligt och kallt, när 
de beskriver TV-reklamen upplevs den som fokuserad på produkter. Vidare 
beskrivs reklamen som traditionell med undantag för att just den reklamfilm vi 
visade ansågs som ovanligt avancerad med tanke på den inledande scenen i köket. 
När vi frågade respondenterna om varför de trodde att Coop tagit med den 
inledande scenen svarade de att det kunde vara ett smart drag för att efterlikna 
ICA: s reklamfilmer. Men effekten blev istället att de upplevde det som fånigt, 
simpelt och beskriver företaget som ”härmapor”.151 
En annan fokusgrupp beskrev reklamfilmen på följande sätt; 
”Första gången när jag såg reklamen så tyckte jag kanske att det var lite mysigt 
med musik, barn, kök och en pappa som hjälper barnet och så vidare. Men sen 
var det inte lika bra längre. Så första intrycket tyckte jag att det här kan vara 
något bra, men sen blev den inte som jag hade tänkt.”152 

I en av våra fokusgrupper beskrevs olika Coop butiker som två ytterligheter, den 
ena som ny och fräsch och den andra som gammal och risig. Dessa kontraster 
påverkade respondentens val mer än vad till exempel avstånd gjorde.153 
I våra fokusgruppintervjuer framkom att Coop misslyckats med att använda 
pathos argument, därför att respondenter beskriver dem med negativa 
personlighetsdrag. Istället bygger de sin reklam på logos – begreppet. 

                                                 
149 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
150 Arai 2001; 82-83 
151 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
152 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
153 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
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Imagens relationsassociationer 
I detta avsnitt analyserar vi fokusgruppintervjuerna utifrån vilka associationer 
grupperna gör till relationen till ICA respektive Coop. 

Relationsassociationer till ICA 
Relationsassociationer är en aspekt av mottagarnas image. Det är hur omvärlden 
upplever relationen med organisationen samt vilken karaktär den har.154 
Med hjälp av frågan ”Vilken av affärerna brukar ni handla i?” kunde vi analysera 
vilka relationsassociationer fokusgrupperna gör till ICA respektive Coop. 
Anledningen till att vi bett dem svara på vilken affär de handlar i är att det är en 
grundläggande aspekt som formar deras relation till företagen. Dessutom har 
relationsassociationer framkommit under andra delar av intervjuerna. 

Den relation som fokusgrupperna beskrev till ICA bygger på att ICA är butiken de 
går till när de ska handla mat. När de däremot skulle köpa andra produkter, som 
till exempel byggvaror, leksaker eller verktyg valde de däremot att handla i en 
större Coop-butik. Gruppen menade att det som avgjorde vilken affär de handlade 
i var framförallt utbudet, priserna och bonuskorten. Vid inköp av mat valde de en 
ICA butik med argument som att det är billigare och att de får pengar tillbaka på 
bonuskorten. Ytterligare anledningar till varför de valde ICA uppgavs vara 
företagets egna varumärke, bra kvalitet på produkterna och bra bemötande i 
butikerna.155 

Men relationen till ICA beskrevs även i negativa termer 
”Jag hittar aldrig någon bra frukt på ICA. Det är mer såhär vanliga, det är bara 
clementiner rakt igenom. Coop har lite mer./…/ ICA har ett dåligt sortiment på 
frukter.” 156 
Men det fanns även deltagare som menade tvärtom, att ICA hade ett större 
sortiment på frukter. Ytterligare ett argument som togs upp till ICA: s fördel var 
självskanningen, men under diskussionen konstaterade gruppen att även Coop 
hade självskanning.157 

Relationsassociationer är en viktig del av en image, det handlar om hur människor 
upplever reaktioner till organisation.158 
En fokusgrupp beskrev relationen till ICA med ord som trygghet och att man vet 
vad man får. Det framkom även relationsassociationer till igenkännande och 
lojalitet. 
”ICA de har ju byggt upp en kundkrets och… ja det är klart åker jag till en annan 
ort så går jag på ICA och handlar där med.”159 

                                                 
154 Larsson 2001; 204 
155 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
156 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
157 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
158 Larsson 2001; 204 
159 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
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I en annan fokusgrupp diskuterades ICA: s strategi, gruppen menade att ICA: s 
långsiktiga mål var att bygga en relation, dels till karaktärerna i reklamfilmerna 
och dels till ICA som helhet. De diskuterade även vilka effekter reklamen hade på 
relationen till ICA. 
”–Nej det är bara att det är en rolig reklamsnutt sen spelar det ingen roll att man 
går till ICA eller till Coop bara för den delen. 
– Jo men för nya konsumenter så kanske det här påverkar. Då tycker man - Gud 
vad roligt, ja ICA, jag måste gå och köpa ett kilo bananer och så går man till ICA. 
Undermedvetet alltså.”160 

Relationsassociationer till Coop 
Relationens karaktär är en viktig del av de relationsassociationer som mottagarna 
gör till en organisation.161 
En fokusgrupp tror att de flesta som handlar på Coop är pensionärer eller 
barnfamiljer och att detta beror på dels att allt finns samlat - matvaror, kläder och 
leksaker och dels att Coop ligger nära och lättåtkomligt. De beskriver relationens 
karaktär som professionell, de menar att pensionärerna väljer Coop av praktiska 
skäl.162 

Ett argument som talar till Coop: s fördel anser en fokusgrupp är att de har ett 
större utbud i Coop Forum butikerna än i ICA: s butiker. I övrigt menar gruppen 
att de bara går in på Coop om de är i närheten.163 
En annan fokusgrupp menar att; 
”Om man ska handla dagligvaror så är det ju ICA. Men ibland händer det ju att 
man är till exempel på Torp Köpcentrum och då kan det ju vara skoj att gå in på 
Coop bara för att de har större, bredare sortiment 164 

Ytterligare argument som talade för Coop var att en respondent ansåg att 
stämningen var bättre där, och att de hade bättre frukt. Men det framkom även att 
en fokusgrupp ansåg att det var rörigt och svårt att hitta på Coop.165 

                                                 
160 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
161 Larsson 2001; 204 
162 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
163 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
164 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
165 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
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Associationer till yttre kännetecken 
I detta avsnitt analyserar vi fokusgruppintervjuerna utifrån hur fokusgrupperna 
beskriver företagens yttre kännetecken som reklamfilmer och reklamblad. 

Imagen av ICA – yttre kännetecken 
I teorikapitlet berättade vi att en image består av bland annat associationer till ett 
företags yttre kännetecken. Hur mottagarna upplever ett företag påverkas av 
visuella signaler som varumärken, slogans och reklammaterial.166 

Om vi börjar med ICA: s reklamfilm så beskriver fokusgrupperna den som sevärd 
underhållning, en rolig serie av såpa karaktär med olika avsnitt. I reklamfilmerna 
förekommer välbekanta rollfigurer i en liten ICA-butik och fokusgrupperna tycker 
det är spännande att se vad de hittar på. Vidare kännetecknas ICA: s reklamfilmer 
av att veckans varor visas upp.167 
Fokus i reklamfilmerna ligger på rollfigurerna och deras relationer, vilket en 
fokusgrupp upplevde som en nackdel eftersom produkterna lätt glöms bort. Till 
saken hör att produkternas priser inte visas i reklamfilmen, vilket troligen gör att 
produkterna framträder än mindre. Gruppen menade dock att produkterna 
egentligen inte spelar någon roll utan att ICA vill bygga upp en relation.168 

Utifrån de yttre kännetecknen har våra fokusgrupper en positiv image av ICA 
genom företagets reklamfilmer. De beskriver reklamfilmerna med ord som roliga, 
spännande och underhållande.169 

ICA: s reklamblad beskrivs å andra sidan som mycket likt Coop: s och grupperna 
menar att det inte är reklambladet de förknippar med ICA utan reklamfilmerna.170 
I intervjun med en fokusgrupp beskrevs ICA: s reklamblad som rött, med recept 
och tryckt på ett beigevitt papper. Det beigea pappret upplevdes som en 
budgetvariant för att spara pengar.171 
ICA: s mindre reklamblad upplevs mer positivt eftersom de är mer lätthanterliga 
än de stora.172 
Fokusgruppernas associationer till ICA: s reklamblad gick till mindre positiva 
egenskaper som budgetvariant och inget unikt. Effekterna av detta på gruppernas 
image är dock liten eftersom det i första hand är reklamfilmerna de förknippar 
med ICA. 

                                                 
166 Larsson 2001; 97-98 
167 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04 
168 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
169 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
170 Fokusgruppintervju 4, 2006-12-07 
171 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
172 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
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Imagen av Coop – yttre kännetecken 
När fokusgrupperna skulle beskriva en typisk Coop reklam på TV uppdagades att 
de flesta inte mindes hur reklamerna såg ut. Det enda de mindes var att produkter 
brukade visas mot en vit bakgrund. De menade att Coop: s reklamfilmer var 
tråkiga.173 
I två fokusgrupp uttrycktes att det inte i första hand är Coop: s TV-reklam de 
förknippar med företaget, utan framförallt deras reklamblad.174 
När vi frågade vad de trodde var orsaken till att de inte mindes Coop: s 
reklamfilmer fick vi svaret; 
”Att de har jättetråkig reklam”175 
I en annan fokusgrupp berättade en av deltagarna att Coop: s reklamfilmer 
brukade börja med en situation av berättelsekaraktär, där de till exempel gav ett 
middagstips. De andra i gruppen kunde dock inte erinra sig detta.176 

Fokusgruppernas image av Coop ur de visuella kännetecknens perspektiv var 
mycket vag. Reklamfilmerna har inte fastnat i deras minne och de har således 
ingen direkt image av Coop: s reklamfilmer. Huruvida detta är ett problem eller 
inte beror på Coop: s strategi med reklamfilmerna, men vi finner det svårt att se 
att företaget inte skulle vilja mottagarna minns deras reklamfilmer. 
Coop: s reklamblad var det visuella tecknet som fokusgrupperna associerade till i 
större utsträckning än företagets reklamfilmer. Coop: s reklamblad beskrevs som 
liknande ICA: s fast vitt med blå text. Coop: s stora reklamblad upplevdes av vissa 
i gruppen som otympligt och stort, medan alla är överens om att det mindre är mer 
lätthanterligt.177 
En fokusgrupp beskrevs Coop: s reklamblad i relativt negativa ordalag; 
”Det är papper i brevlådan en stor otymplig sak, vikt, mycket tråkigare än ICA: s 
tycker jag.”178 
Vidare beskrev en fokusgrupp Coop: s reklamblad som att det innehöll produkter 
som matvaror, byggvaror och vitvaror. 
Fokusgruppernas image av Coop genom deras reklamblad är mer distinkt, men 
inte heller den beskrivs i positiva ordalag. Ur detta perspektiv är Coop: s image 
tråkig, alldaglig och ej minnesvärd. 

                                                 
173 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 
174 Fokusgruppintervju 1, 2006-12-04, Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
175 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
176 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
177 Fokusgruppintervju 3, 2006-12-06 
178 Fokusgruppintervju 2, 2006-12-05 
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Emotioner 
Nu är det dags att analysera företagens image utifrån vilka emotioner företagens 
reklammaterial väckte hos våra fokusgrupper. 

Vilka emotioner väcker ICA? 
Fokusgruppen upplever ICA; s reklamfilm som underhållande och rolig. De 
upplever att annan reklam oftast är tråkig men att ICA; s i alla fall går att titta 
på.179 
”Det kändes lite som film, de körde ut henne, det var lite roligt faktiskt. Hon 
kanske hade en dålig dag på jobbet, så kör de ut henne.”180 

Känslor av besatthet för att få veta fortsättning kom upp under intervjun, 
framförallt när ICA; s följetongs reklam började sändas.181 
Fokusgrupperna tyckte sig även känna en relation med rollfigurerna i serien. 
Under en av intervjuerna framkom däremot att relationen i verkligheten är av en 
annan karaktär. 
”Men jag tycker samtidigt att man känner ju igen reklamen, man känner ju igen 
de personerna, men jag personligen har ingen koppling till den roliga reklamen, 
det är helt annorlunda i butiken.”182 

Å andra sidan beskriver en respondent att hon/han känner sig väl bemött av ICA 
och får medhåll av de övriga i gruppen.183 

”Där jag handlar har de ju en alldeles nybyggd affär. Där har personalen ett 
jättebra bemötande. Jag trivs helt enkelt bättre där än på vår Coop.”184 

Den respondenten beskriver ovan indikerar att ett positivt minnesspår har skapats 
till platsen. ICA har lyckats att förmedla ett schemata och emotioner som går att 
koppla till något positivt för denna grupp av människor. 

I teorin om minnespår sägs det att när ett företag har lyckas att hitta minnesspår 
och schemata som många individer kan relatera till blir också intresset för 
företagets produkter bättre. Det är även genom dessa minnesspår som personer 
formar en image av företaget.185 

Känslor som gruppen kunde associera till var humor, gott humör och förväntan. 
De upplevde även känslor av familjaritet och igenkännande till båda rollfigurerna 
och miljön.186 Genom att förknippa ICA; s reklam med dessa känslor har de enligt 
teorin om schemata skapat strukturer för att kunna lagrar information i hjärnan 
och genom detta förstår de reklam.187 

                                                 
179 Fokusgruppintervju 1 - 4; 2006- 12-04 till 2006- 12-07 
180 Fokusgruppintervju 2; 2006- 12-05 
181 Fokusgruppintervju 3; 2006- 12-06 
182 Fokusgruppintervju 3; 2006- 12-06 
183 Fokusgruppintervju 1, 4; 2006-12-04 och 2006-12-07 
184 Fokusgruppintervju 1; 2006-12-04 
185 Frijda mfl. 2002; 111 
186 Fokusgruppintervju 1 - 4; 2006-12-04 till 2006-12-07 
187 Arai 2001; 128 
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I en av fokusgrupperna fördes ett intressant resonemang kring reklambladen; 
”Det är lite olika beroende på hur stor butiken är. Men jag gillar den här bättre. 
(ICA: s reklamblad) Och det har med färgerna att göra, så dumt tror jag det är. 
Den är så kall och tråkig (Coop: s reklamblad) tycker jag. /…/ Jag föredrar det 
röda.”188 

Vad DR från ICA har skapat hos denna person är att färgen upplevs som positivt. 
I teorin om DR: s grundläggande kriterier finns just vikten av att hitta rätt 
sinnesintryck och hur den lyckas att nå fram till slutkunden och få dem att läsa 
budskapet.189 Samtidigt får vi också en koppling till att respondenten upplever 
färgen röd mer positivt än den blå färgen som återfinns i Coop: s reklam. Detta 
kan tyda på att röd upplevs på ett mer inbjudande sätt. Det minnesspår som 
skapats runt reklambladet knyter an till färgen rött och en positiv koppling görs till 
ICA.190 

Vilka emotioner väcker Coop? 
I analysen av de yttre kännetecknen framkom det att fokusgrupperna hade svårt att 
minnas Coop: s reklamfilmer, vilket även får effekter i detta sammanhang 
eftersom det då är svårt för dem att beskriva sina känslor inför reklamen. 
”Det känns som en ‛gå på toaletten mellan två TV-program reklam’. Det är ingen 
reklam som man stannar för att man vill se hur det går, eller vad de har för 
erbjudanden.”191 

Däremot berättade respondenterna för oss om hur det ser ut när de tittar i Coop: s 
reklamblad. 
”Det väcker inga direkta känslor direkt, tycker jag.”192 
Ovanstående citat gäller både ICA; s och Coop; s reklamblad. Vidare menade 
respondenterna att ICA och Coop tillsammans med all övrig reklam skapar en 
känsla av frustration över mängden av reklam. Att titta igenom all reklam tar 
alldeles för lång tid vilket medför att de bara kastar en blick på det och sedan 
slänger det.193 
”När det kommer i brevlådan brukar jag slänga det mesta på två sekunder. Sport 
och sådant brukar jag behålla men allt annat slänger jag, mat och sånt. Det är 
inte alls det jag är intresserad av så det brukar hamna i papperskorgen.”194 

Enligt en respondent bläddrades DR igenom på eftermiddagen när hon/han hade 
kommit.195 

Ett av DR: s sätt att nå sina kunder är genom situationen när mottagaren kommer i 
kontakt med budskapet, vilket oftast är i hemmiljön. Genom att möta kunden i sin 
hemmiljö skapa utrymme i den ständiga strömmen av mediebrus.196 

                                                 
188 Fokusgruppintervju 2; 2006- 12-05 
189 Bonde- Teir 2005; 29-30 
190 Dahlén 2003; 82–83 Bonde- Teir, 2005; 100–109 
191 Fokusgruppintervju 2; 2006-12-05 
192 Fokusgruppintervju 4; 2006-12-07 
193 Fokusgruppintervju 2, 3; 2006-12-05 och 2006-12-06 
194 Fokusgruppintervju 2; 2006-12-05 
195 Fokusgruppintervju 1; 2006-12-04 
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När de sedan fick se reklamfilmen upplevdes den som mindre rolig och saknade 
underhållningsvärde den upplevdes också som lågbudgetvariant av reklamfilm. 
När ovanstående diskuterades under intervjuerna gav respondenterna uttryck för 
en uppfattning av Coop som gammalmodigt, invant och oföränderligt, något som 
även återspeglades i deras reklam. 
”Det känns som att det är samma varor hela tiden på något sätt”197 
”I ICA: s är det ju mer en handling, det gör ju att man kommer ihåg deras 
varumärke. Du kommer ju inte ihåg Coop: s varumärke för att de säljer fem paket 
hushållsrullar för 100 spänn.”198 

Det kan vara så att våra respondenter upplevde Coop: s reklam som likartad och 
tråkigt eftersom inga nya schemata skapas. Men i Coop; s reklam uteblir denna 
process eftersom reklamen är uppbyggd så likartat från gång till gång. I teorin om 
schemata förs en diskussion om att människor ordnar sina schemata i en 
hierarkisk ordning och minnen lagrar på det sättet som vi vill minnas.199 

Som avslutande del av analysen av emotioner funderade en av deltagaren under 
intervjun på känslan av att ha förutfattade meningar om valet av butik. 
”Mycket handlar väl om förutfattade meningar,/…/ så fort du går in någonstans 
så har du förutfattade meningar om situationer. Och det är det ju den, 
förförståelsen som du använder”.200 
I teorin förde vi en diskussion om Emanuel Kants teori om att vi har olika 
utgångsläggen beroende på vilken förståelse vi har sedan tidigare.201Vilket 
stämmer väl överens med dessa tankar från respondenten. Vi upplever saker olika 
beroende på vad vi har kunskaper sedan tidigare. Om vi är osäkra över något 
tenderar folk att forma sina känslor efter rykten hörsägen som kan leda till 
förutfattade meningar. 
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200 Fokusgruppintervju 3 2006 – 12- 06 
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Sammanfattning av vilken image fokusgrupperna har av 
ICA respektive Coop 
Fokusgrupperna beskrev en image av ICA med produktassociationer till 
traditionella matvaror och standardhushållsprodukter. De beskrev ICA: s 
produkter med egenskaper som hög kvalitet, bra priser, mängdrabatter och 
välkända varumärken. Vidare förknippade fokusgrupperna ICA: s produkter med 
företagets eget varumärke. Under intervjuerna framkom däremot att 
fokusgrupperna inte ansåg att produkterna var viktigast i ICA: s reklamfilmer. 
Fokusgrupperna förknippade däremot ICA: s produkter med den senaste tidens 
skandaler inom livsmedelsbranschen. De ansåg emellertid inte att detta var ett 
problem eftersom de litade på ICA. 
Imagen av ICA innehöll organisationsassociationer till egenskaper som ett 
modernt företag som premierar sina medlemmar. Vidare associerade de till 
gemenskap, bra bemötande och trivsel. En intressant aspekt var att 
fokusgrupperna genomgående förknippade ICA med de mindre butikssorterna. 
Imagen av ICA beskrevs med personlighetsdrag som rolig, spännande och 
underhållande. Vidare nämndes egenskaper som modern, trovärdig och med bra 
bemötande. Deras reklamfilmer beskrev fokusgrupperna som uppiggande och att 
de skapade förväntan. 
Fokusgruppernas relationsassociationer utifrån ICA gick till trygghet, lojalitet och 
igenkännande. ICA beskrevs som affären de gick till för att handla mat. 
Deras image av ICA: s yttre kännetecken är positiv, de beskrev reklamfilmerna 
som underhållande och sevärda. De förknippade först och främst ICA med 
reklamfilmerna, när de beskrev reklambladen använde de uttryck som 
alldaglighet. ICA: s reklamfilmer väckte emotioner som humor, gott humör och 
förväntan. Vidare upplevde de familjära känslor, igenkännande och kände sig 
välkomna på ICA. 

Fokusgruppernas image av Coop beskrevs med produktassociationer som ett brett 
sortiment av varor, bra kvalitet och mängdrabatter. De ansåg däremot att 
produkterna var dyrare än på ICA. Vidare förknippade fokusgrupperna Coop: s 
varor med företagets eget varumärke, men även med närproducerade produkter. 
Till skillnad från ICA: s image, ansåg fokusgrupperna att produkterna var det 
viktigaste i Coop: s reklamer.  
Organisatoriska egenskaper som fokusgrupperna beskrev imagen av Coop med 
var gammalmodigt, tråkig framtoning och medlemspremierande. En intressant 
aspekt var att fokusgrupperna förknippade Coop med den största butikssorten. 
Imagen av Coop beskrevs med personlighetsdrag som tråkig, kall och 
intetsägande. Deras reklam beskrevs som fånig, otymplig och traditionell. 
Fokusgrupperna beskrev relationen till Coop som professionell och praktisk, med 
tanke på utbud och läge. De beskrev att de gick till Coop om de befann sig i 
närheten eller skulle köpa andra produkter än livsmedel. 
Fokusgruppernas image av Coop: s yttre kännetecken var mycket vag eftersom de 
inte kunde erinra sig företagets reklamfilmer. De beskrev dem som tråkiga och 
alldagliga, och tänkte i första hand på Coop: s reklamblad vilka uppfattades som 
traditionella. Coop: s reklamer väckte inga direkta känslor hos fokusgrupperna 
eftersom de inte lyckades fånga deras uppmärksamhet. 
Med ovanstående resonemang har vi besvarat vår tredje frågeställning, vilken 
image har fokusgrupperna av ICA respektive Coop? Vi ska nu gå över till att 
jämföra relationen mellan företagens images. 
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Hur ser relationen mellan fokusgruppernas images av ICA 
respektive Coop ut? 
I det föregående avsnittet av vår analys beskrev vi fokusgruppernas images av 
ICA respektive Coop var för sig. Vi ska vi nu undersöka frågeställning fyra, hur 
relationen mellan fokusgruppernas images av företagen ser ut, för att finna 
likheter och skillnader mellan fokusgruppernas associationer till företagen. 

Vilken typ av relation anser fokusgrupperna sig ha till företagen? 
De relationer som fokusgrupperna beskrev till företagen var av olika karaktärer. 
Relationen till ICA beskrevs som att ICA var butiken fokusgrupperna gick till för 
att handla mat. Relationen till Coop var att det var butiken som fokusgrupperna 
gick in i om de befann sig i närheten eller skulle handla andra produkter än 
livsmedel. Relationen till ICA förknippades av fokusgrupperna med 
igenkännande, lojalitet och trygghet medan relationen till Coop sammankopplades 
med professionalitet och smidighet. Förhållandet mellan de relationsimages som 
fokusgrupperna beskrivit blir således två cirklar som inte överlappar varandra.202 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 6: Förhållandet mellan fokusgruppernas relation till ICA respektive Coop. 
_______________________________________________________________________________ 
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Vilka egenskaper associerar fokusgrupperna med företagens yttre 
kännetecken? 
En grundläggande skillnad mellan fokusgruppernas image av företagens yttre 
kännetecken är att Coop i första hand förknippas med sitt reklamblad medan ICA 
främst förknippas med TV-reklamerna. Lika relevant är skillnaden att Coop: s 
reklamfilmer inte lyckats skapa något minnesspår hos fokusgrupperna medan 
ICA: s reklamer väl kunde beskrivas av samtliga fokusgrupper. Reklamerna 
beskrevs dessutom med helt olika egenskaper, Coop: s TV reklamer ansågs som 
tråkiga, traditionella och produktfokuserade medan ICA: s reklamer upplevdes 
som sevärd underhållning och beskrevs som roliga och spännande. När en reklam 
från Coop visades på TV valde vissa av fokusgrupperna att lämna rummet, när en 
reklam från ICA visades valde de däremot att koncentrera sig för att få se vad som 
skulle hända i reklamen. Fokusgruppernas images av företagens yttre kännetecken 
är således helt olika, vilket illustreras nedan.203 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 7: Förhållandet mellan de associationer fokusgrupperna gjorde till ICA respektive Coop: s 
yttre kännetecken. 
_______________________________________________________________________________ 
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Vilka produktassociationer framkallar företagen hos fokusgrupperna? 
Relationen mellan fokusgruppernas produktimage har både likheter och 
skillnader. ICA associerades av fokusgrupperna med traditionella 
livsmedelsprodukter medan Coop förknippas med ett brett utbud av produkter, allt 
från byggvaror till kläder. Båda företagen förknippades däremot med 
mängdrabatter och erbjudanden, välkända varumärken och bra kvalitet. Å andra 
sidan förknippade en av fokusgrupperna skandalerna som varit inom 
livsmedelsbranschen med ICA. Dessutom förknippades ICA med dåligt sortiment 
på frukt. Coop å andra sidan associerades till att det var svårt att hitta, men att 
varorna var exklusiva och lite dyrare. Båda företagen associerades med sina egna 
varumärken. Förhållandet mellan de båda företagens produktimages kan 
illustreras av två cirklar som delvis överlappar varandra.204 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 8: Förhållandet mellan de produktassociationer fokusgrupperna gjorde till företagen. 
_______________________________________________________________________________ 

Vilka personlighetsegenskaper förknippar fokusgrupperna med företagen? 
De personlighetsassociationer företagen framkallade hos fokusgrupperna är helt 
olika varandra, ICA förde respondenternas tankar till personlighetsdrag som rolig, 
spännande och modern medan Coop förde tankarna till tråkig, intetsägande och 
fånig. Med ICA kände fokusgrupperna gemenskap, och upplevde en pågående 
relation med förväntningar om uppiggande reklamfilmer. Till Coop kände 
fokusgrupperna ingen gemenskap, reklambladets blåa färg upplevde de som kall. 
Resultatet visar att fokusgruppernas personlighetsimages av företagen inte 
överlappar varandra i något avseende, illustrationen blir följaktligen två helt 
åtskilda cirklar. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 9: Förhållandet mellan fokusgruppernas personlighetsimages av företagen. 
_______________________________________________________________________________ 
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Vilka organisationsegenskaper sammankopplar fokusgrupperna med 
företagen? 
Det finns både likheter och skillnader mellan fokusgruppernas uppfattning om 
företagen som organisation. Båda upplevs av fokusgrupperna som 
medlemspremierande och associeras till mängdrabatter. Vidare förknippas båda 
med egna varumärken. Fokusgrupperna anser att företagen är kundmedvetna, då 
de registrerar kundernas inköp. Det finns andra skillnader mellan fokusgruppernas 
images av företagen, ICA förknippas med gemenskap, trivsel och bra bemötande, 
medan Coop betraktas som en stel organisation med gammalmodigt tänkande. 
Vidare upplevs Coop av respondenterna som ett företag med ett brett utbud, vilket 
inte ICA förknippas med. Att fokusgrupperna förknippar ICA med skandalerna 
inom livsmedelsbranschen men ändå väljer att handla där vittnar om att ICA 
besitter ett förtroendekapital som kan hjälpa företaget i svåra situationer. En sista 
skillnad är att ICA betraktas som en relationsorienterat organisation medan Coop 
upplevs som ett produkt- och pris orienterat företag av fokusgrupperna.205 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 10: Förhållandet mellan fokusgruppernas organisationsassociationer till ICA respektive 
Coop. 
_______________________________________________________________________________ 

Vissa av organisationsassociationerna till företagen överlappar varandra, men de 
flesta är dock av olika karaktär. Skillnaderna mellan dessa är stora då till exempel 
förtroende kapital är något centralt för företag att uppnå. 
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Vilka emotioner associeras företagen med? 
Färgerna i företagens reklamer väckte motstridiga känslor hos fokusgrupperna, 
ICA: s röda färg resulterade i varma känslor medan Coop: s blå färg skapade kalla 
känslor. Ytterligare en skillnad som fokusgrupperna beskrev var att Coop: s 
reklam väckte känslor av tristess medan ICA: s reklam skapade emotioner som 
glädje och förväntan. Däremot upplevde fokusgrupperna att båda företagen väckte 
känslor av trygghet och igenkännande. Samtidigt menade de att båda företagens 
reklamblad skapade frustration över mängden av reklam. De emotionella images 
som fokusgrupperna har av företagen överlappar varandra delvis men båda 
företagen väckte även unika känslor. Förhållandet mellan cirklarna blir därmed 
följande;206 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 11: Förhållandet mellan de emotioner som respondenterna har för företagen. 
_______________________________________________________________________________ 

Sammanfattning av relationen mellan fokusgruppernas 
image av företagen 
Fokusgrupperna har helt olika images av de två företagen, skillnaderna är 
betydligt större än skillnaderna mellan de profiler som företagen vill förmedla 
genom det analyserade reklammaterialet. Endast fokusgruppernas emotionella, 
organisatoriska och produktimages av företagen överlappade varandra, och dessa 
endast relativt litet. Fokusgruppernas images av företagens yttre kännetecken och 
relationen med företagen samt personlighetsassociationerna är dock helt olika, de 
överlappar inte i något avseende. Ovanstående diskussion besvarar vår fjärde 
frågeställning, hur ser relationen mellan fokusgruppernas image av ICA 
respektive Coop ut? I den följande och sista delen av vår resultatredovisning 
kommer vi att undersöka frågeställning fem, hur ser relationen mellan ICA 
respektive Coop: s profiler och images ut? Vi kommer alltså att utreda hur väl 
företagen har lyckats att överföra sina profiler till fokusgrupperna. 
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Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler 
och images ut? 
Vi har nu jämfört dels vilka profiler ICA respektive Coop vill förmedla genom sin 
reklam och dels vilken image fokusgrupperna har av företagen. Nu har det blivit 
dags att undersöka förhållandet mellan den organisationsbild företagen vill 
förmedla och hur de faktiskt uppfattas av fokusgrupperna. Vi ska börja med att 
titta på förhållandet mellan Coop: s profil och image. 

Förhållandet mellan Coop: s profil och image 
Vi inleder detta avsnitt med att titta på förhållandet mellan Coop: s profil och 
image. 

Personlighetsprofil v/s personlighetsimage 
Vad gäller personlighetsinstrumentet har Coop misslyckats med att förmedla sin 
profil till våra fokusgrupper. Coop: s profil är helt annorlunda från den image som 
fokusgrupperna faktiskt har av företaget som person. Medan Coop vill förmedla 
kärlek och omtanke associerar fokusgrupperna till en tråkig och ointressant 
personlighet. Fokusgrupperna beskriver Coop: s reklam som traditionell, fånig och 
simpel. De uppfattar dock inte den familjaritet och proffsighet som företaget vill 
förmedla. Coop vill även förmedla en bild av en aktiv, sund person som lever ett 
hälsosamt liv, men inte heller detta fångas upp i någon av våra 
fokusgruppintervjuer.207 Förhållandet mellan Coop: s personlighetsprofil och 
fokusgruppernas personlighetsimage blir således två cirklar som inte alls 
överlappar varandra. Enligt teorin bör detta betraktas som ett misslyckande 
eftersom idealet är att cirklarna överlappar varandra. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 12: Förhållandet mellan Coop: s personlighetsprofil och fokusgruppernas 
personlighetsimage. 
_______________________________________________________________________________ 
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Produktprofil v/s produktimage 
Våra fokusgruppintervjuer visade att Coop har lyckats väl med att överföra sin 
produktprofil, åtminstone till våra fokusgrupper. Företaget vill i det analyserade 
reklammaterialet förmedla en profil av ett brett utbud av välkända varumärken av 
bra kvalitet. Fokusgrupperna beskrev Coop: s utbud som brett och menade att 
produkterna hade bra kvalitet. Vidare har Coop lyckats överföra 
produktassociationer till erbjudanden som mängdrabatter och medlemspriser till 
våra fokusgrupper.208 Förhållandet mellan Coop: s produktprofil och 
fokusgruppernas image av företaget blir således två helt överlappande cirklar, 
profil och image är identiska. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 13: Förhållandet mellan Coop: s produktprofil och fokusgruppernas produktimage av 
företaget. 
_______________________________________________________________________________ 

Symbolprofil v/s associationer till yttre kännetecken 
Coop har förvisso lyckats att förmedla identifikation och igenkännande till 
fokusgrupperna genom att visa upp sin logotyp i de analyserade reklamerna. 
Däremot har de misslyckats att skapa ett bestående minnesspår av reklamerna, 
samtliga fokusgrupper hade svårt att beskriva en typisk reklamfilm från Coop. 
Fokusgruppernas minnesbild av Coop: s reklamfilmer begränsades till att 
produkter brukade visas mot en vit bakgrund. Det visuella tecken som 
fokusgrupperna associerade till i första hand var Coop: s reklamblad, vilket 
beskrevs som liknande ICA: s fast vitt med blå text.209 
Som vi nämnt tidigare skapade den blå färgen i Coop: s logotyp associationer till 
kyla och negativa känslor hos fokusgrupperna. Förhållandet mellan den 
symbolprofil Coop vill förmedla genom reklammaterialet och den image 
fokusgrupperna har av företagets reklamer överlappar delvis varandra i och med 
att Coop har lyckats skapa identifikation. Men däremot överlappar de inte 
eftersom fokusgrupperna endast minns produkterna från reklamfilmerna.  

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 14: Förhållandet mellan Coop: s symbolprofil och fokusgruppernas associationer till 
företaget yttre kännetecken. 
_______________________________________________________________________________ 
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Organisationsprofil v/s organisationsimage och 
relationsassociationer 
Coop har misslyckats med att förmedla en familjär relation i det analyserade 
reklammaterialet, men lyckats med att förmedla en professionell relation. Däremot 
beskriver fokusgrupperna den professionella relationen på ett annat sätt än Coop 
gör. Fokusgrupperna menar att de handlar på Coop när de befinner sig i närheten 
och att de väljer Coop när de ska handla annat än livsmedel. Coop å andra sidan 
försöker i reklammaterialet förmedla att det går snabbt och lätt att handla hos dem 
och att de kan erbjuda kunderna hjälp i deras vardag. I en av fokusgrupperna 
framkom dock att det är smidigt och lättåtkomligt att handla på Coop, dels för att 
företaget har ett så stort sortiment samlat på samma plats. Coop försöker även 
förmedla välkomnande i det analyserade materialet, vilket endast en av 
respondenterna i en fokusgrupp associerade till under intervjuerna. Vidare 
beskrevs Coop av fokusgrupperna som en stel organisation med uppspaltade 
reklamer och gammalmodigt tänkande.210 Relationen mellan Coop: s 
organisationsprofil och fokusgruppernas organisationsimage överlappar varandra i 
vissa avseenden men inte i andra, illustrationen blir följaktligen två cirklar som 
delvis överlappar varandra. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 15: Förhållandet mellan Coop: s organisationsprofil och fokusgruppernas 
organisationsimage samt relationsassociationer. 
_______________________________________________________________________________ 

                                                 
210 Fokusgruppintervju 1-4, 2006-12-04 till 2006-12-07 



 

 71 

Förhållandet mellan ICA: s profil och image 
Efter att ha undersökt relationen mellan Coop: s profil och image har det nu blivit 
dags att utreda förhållandet mellan ICA: s organisationsbilder. 

Personlighetsprofil v/s personlighetsimage 
Mycket av den personlighetsprofil ICA vill förmedla i analysmaterialet 
överensstämmer med den personlighetsimage som fokusgrupperna beskrev. ICA 
vill till exempel förmedla personlighetsdrag som trevlighet, lycka och tillhörighet 
i reklammaterialet vi har analyserat, vilket motsvaras av fokusgruppernas 
associationer till personlighetsdrag som trevlighet, rolighet och familjaritet. 
Vidare består ICA: s profil i analysmaterialet av omtanke, välkomnande och 
kärlek. Dessa egenskaper har sina motsvarigheter i fokusgruppernas associationer 
till bra bemötande och gemenskap som får fokusgrupperna att känna sig välkomna 
hos ICA. Däremot har ICA misslyckats med att förmedla bilden av en sund och 
nyttig person genom reklammaterialet. Inte heller lyckas de skapa associationer 
till avslappning och harmoni i reklambladet eller reklamfilmen, fokusgrupperna 
beskriver istället livlighet, spänning och action. Anledningen till detta kan vara att 
reklamfilmen som visades för fokusgrupperna inte fokuserade på avslappning och 
harmoni utan snarare byggde på just livlighet och action.211 Relationen mellan 
ICA: s personlighetsprofil och fokusgruppernas image kan illustreras med två 
cirklar som till stor del överlappar varandra. Cirklarna överlappar dock inte 
varandra fullkomligt, men en viktig aspekt är att där de inte överlappar beskriver 
fokusgrupperna fortfarande ICA med positiva personlighetsdrag och känslor. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 16: Förhållandet mellan ICA: s personlighetsprofil och personlighetsimagen hos 
fokusgrupperna. 
_______________________________________________________________________________ 

Produktprofil v/s produktimage 
ICA har lyckats väl med att förmedla sin produktprofil i det aktuella 
reklammaterialet, de vill förmedla associationer till matvaror av kända 
varumärken, kvalitet och låga priser vilket motsvaras väl av fokusgruppernas 
image av ICA: s produkter. Fokusgrupperna förknippar ICA med traditionella 
livsmedels- och hushållsprodukter. ICA vill även framhäva hälsosamma produkter 
och visa att de premierar medlemmar med olika erbjudanden i det analyserade 
materialet. Fokusgruppernas associationer överensstämmer väl med dessa 
produktattribut. Däremot innehåller ICA: s profil även ett brett sortiment, något de 
inte lyckats förmedla till fokusgrupperna. Vidare beskrev fokusgrupperna 
associationer till ICA: s egna varumärke. Även negativa associationer till 
begränsat sortiment på frukt och kött, samt den senaste tidens uppmärksammade 
livsmedelsskandaler nämndes under intervjuerna. 
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Dock menade fokusgrupperna att detta inte fick några större konsekvenser 
eftersom de hade förtroende för ICA.212 
Förhållandet mellan ICA: s produktprofil och kundernas produktimage blir två 
cirklar som överlappar varandra i mångt och mycket, men det finns även här 
skillnader. Till skillnad från relationen mellan personlighetsprofil och image är 
dock fokusgruppernas icke överlappande associationer i detta fall negativa.  

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 17: Förhållandet mellan ICA: s produktprofil och fokusgruppernas produktimages. 
_______________________________________________________________________________ 

Symbolprofil v/s associationer till yttre kännetecken 
ICA har lyckats att skapa igenkännande, dels genom sin logotyp och dels genom 
den välkända butiksmiljön i reklamfilmen. Genom att fokusgrupperna kan känna 
igen sig kan ICA utnyttja det förtroendekapital som varumärket besitter. Vidare 
har ICA lyckats att skapa trygghet genom att i reklamfilmen visa kända rollfigurer 
och välkända varumärken. Samtliga fokusgrupper kunde med lätthet beskriva en 
typisk ICA reklamfilm, vilket indikerar att de lätt kan identifiera avsändaren. Att 
reklamfilmerna beskrevs som roliga, spännande och sevärda belyser att 
fokusgrupperna har en positiv image av företagets yttre kännetecken.213 
Förhållandet mellan ICA: s symbolprofil och fokusgruppernas image blir således 
två överlappande cirklar, ICA har lyckats att nå fram med den profil de ville 
förmedla i det aktuella materialet. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 18: Förhållandet mellan ICA: s symbolprofil och fokusgruppernas associationer till 
företagets yttre kännetecken. 
_______________________________________________________________________________ 
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Organisationsprofil v/s organisationsimage och 
relationsassociationer 
Den organisationsprofil ICA vill förmedla i analysmaterialet stämmer väl överens 
med den image fokusgrupperna beskrivit av organisationen. ICA vill förmedla 
gemenskap och laganda i det undersökta reklammaterialet, fokusgrupperna 
beskriver organisationen med gemenskap och bra bemötande. ICA har även 
lyckats att bygga upp ett förtroendekapital och associationer till bra priser hos 
fokusgrupperna. Däremot associerade de i första hand till ICA: s mindre butiker 
vilket medförde att organisationen förknippades med ett begränsat utbud. Vidare 
beskrevs ICA som modernt och kundmedvetet under intervjuerna.214 Relationen 
mellan ICA: s organisationsprofil och fokusgruppernas image blir två cirklar som 
till stor del överlappar varandra, men dock inte fullkomligt. 

 
_______________________________________________________________________________ 

Figur 19: Förhållandet mellan ICA: s organisationsprofil och de relationsassociationer 
fokusgrupperna beskrev. 
_______________________________________________________________________________ 

Sammanfattning av relationen mellan företagens profiler 
och images 
ICA har i det undersökta materialet lyckats något bättre än Coop med att förmedla 
sin profil till fokusgrupperna. Det är framförallt det aktuella reklammaterialets 
personlighetsprofil som ICA har lyckats bättre med att överföra till 
fokusgruppernas image. Coop: s personlighetsprofil från analysmaterialet 
överlappar överhuvudtaget inte fokusgruppernas image, ICA: s personlighetsprofil 
i reklamfilmen och reklambladet däremot överlappar nästintill fullkomligt 
fokusgruppernas image. Coop har å andra sidan lyckats bättre än ICA med att 
överföra reklammaterialets produktprofil till fokusgrupperna. Detta indikerar att 
båda företagen behöver arbeta mer med att överföra sina profiler, de bör dock 
satsa på olika verktyg för att lyckas. ICA bör integrera produktverktyget mer i 
sina reklamer medan Coop bör utnyttja personlighetsverktyget för att vända den 
negativa personlighetsimagen till något positivt. 
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Avslutande resultatsammanfattning 
De profiler som ICA respektive Coop ville förmedla i materialet som vi har 
undersökt liknande varandra i många avseenden, men de images som 
fokusgrupperna beskrev av företagen skilde sig åt. Detta är intressant eftersom 
företagen haft liknande intentioner med sin marknadsföring, men resultatet visar 
på stora skillnader i hur de lyckats med detta. Vad vi kan utläsa av detta är att 
reklamen har effekter på hur ett företag uppfattas, men att det är svårt att påverka 
människors attityder i en viss riktning. Vi är medvetna om att fokusgruppernas 
åsikter inte enbart grundas på företagens reklamer utan även på personliga 
erfarenheter, bemötande i butikerna med mera, men vi anser att detta ändå ger en 
indikation på reklamens effekter. 

Sett ur det teoretiska perspektivet kan vi bekräfta att Aakers olika instrument för 
att förmedla en profil tillämpas i praktiken. Det instrument som användes mest var 
i Coop: s fall produktinstrumentet. Detta medförde att Aakers övriga instrument 
inte utnyttjades till fullo, samt att fokusgruppernas image blev ensidig och 
outvecklad. Coop bör i framtiden satsa på att bredda sin profil för att skapa en mer 
positiv image av företaget. De bör utnyttja pathos för att berika sin image med 
emotioner och personlighetsdrag som framställer dem i ett modernare och bättre 
ljus. I fokusgruppintervjuerna framkom att även de som valde Coop hade en 
negativ bild av företaget genom deras reklammaterial. 

I ICA: s fall utnyttjades Aakers samtliga instrument, dock fick 
produktinstrumentet inte tillräckligt med utrymme. Fokusgruppernas image av 
ICA var mångfasetterad och positiv samt stimulerade respondenternas fantasi. 
Vad ICA bör fokusera på i framtiden är att även lyfta fram sitt stora utbud av 
produkter. De bör även vara medvetna om att de förknippas med den senaste 
tidens skandaler inom livsmedelsbranschen, detta trots att de troligen inte är 
ensamma om att ha konfronterats med problem av denna karaktär. Att 
fokusgruppernas image av ICA trots detta är så positiv grundas i det 
förtroendekapital som företaget lyckats bygga upp hos våra fokusgrupper, det är i 
nuläget viktigt för ICA att vårda detta förtroendekapital. 
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Slutdiskussion 
Nu återstår endast ett resonemang kring resultatet av vår undersökning. I detta 
kapitel kommer vi att diskutera hur våra metoder har lyckats besvara vårt syfte 
och våra frågeställningar, samt ge förslag till fortsatt forskning. 

Vi anser att vi lyckats besvara vårt syfte och våra frågeställningar på ett väl 
fungerande sätt. De metoder vi har använt, retoriska bildanalyser i kombination 
med fokusgruppintervjuer har varit ett bra verktyg för en undersökning av denna 
karaktär. De retoriska bildanalyserna gav oss en djupare förståelse för ICA och 
Coop: s marknadsföringsmaterial, samt har fungerat bra för att utkristallisera 
vilken profil företagen vill förmedla i det undersökta materialet. Vi har även haft 
hjälp av företagens visioner för att förstå vad de vill förmedla till oss 
konsumenter. Även fokusgruppintervjuerna har fungerat bra och gett intressanta 
resultat. Fokusgruppintervjuer visade sig vara ett väldigt givande arbetssätt som vi 
rekommenderar till kommande undersökningar inom vårt forskningsfält, eftersom 
det skapade intressanta diskussioner. Deltagarna i fokusgrupperna upplevde det 
som ett intressant och roligt sätt att få diskutera ämnen som de annars inte 
reflekterar över. Det visade sig att deltagarna uttryckte väldigt liknande åsikter om 
företagen, trots att de valts ut slumpmässigt. En intressant aspekt var att samtliga 
deltagare spontant associerade till Coop Forum under intervjuerna, medan de 
däremot förknippade ICA med den lilla närbutiken, ICA Nära. Följden av detta 
blev att företagen förknippades med helt olika produkter. Ytterligare en intressant 
upptäckt var att fokusgrupperna hade en positiv bild av ICA vilket visade sig i de 
personlighetsdrag som de beskrev företaget med, deras bild av Coop var däremot 
mer negativ och yttrade sig i de emotioner fokusgrupperna beskrev. Den negativa 
tonen återfanns även hos de deltagare som valde Coop framför ICA. Ett 
spännande resultat av vår undersökning visade sig vara att respondenterna 
förknippade ICA med TV-reklamer men Coop med reklamblad, detta återspeglar 
sig i deras tankar och känslor om företagen. 

Vi vill rekommendera fortsatt forskning kring företags image och hur de fungerar 
eftersom litteraturen inom området är mycket begränsad. Detta är ett intressant 
och aktuellt ämne som det förmodligen finns mycket användbara kunskaper att 
tillägna sig inom. Dessa kunskaper skulle vara till hjälp för företag när de formar 
sin profil. 
Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur ett företags 
historiska bakgrund påverkar dess identitet, profil och image. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka företags profiler mer 
ingående genom intervjuer med nyckelpersoner inom företagen. 
Det hade även varit intressant att undersöka ett eller flera företags reklamfilmer 
under en längre tidsperiod för att kunna utröna deras långsiktiga strategier. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vår undersökning och dess resultat. Vi 
har valt att lägga fokus på undersökningens resultat men kommer även att 
diskutera vilken metod och teori som legat till grund för vår studie. 

Vi har valt att studera förhållandet mellan profil och image när det gäller 
företagen ICA respektive Coop. I analysen har vi valt ett kvalitativt utgångsläge, 
vi anser att det ger oss en djupare förståelse för problemet. 
Verktygen vi har valt att arbeta med är retoriska bildanalyser och 
fokusgruppintervjuer. I den förstnämnda hade vi som material direktreklam från 
ICA respektive Coop som slumpmässigt valts ut. Även två typiska reklamfilmer 
som visades i TV användes för att undersöka företagens profil. Nästa steg i vår 
undersökning var att fråga konsumeter om deras uppfattning om ICA respektive 
Coop. Våra fokusgruppintervjuer genomfördes med studenter på Högskolan Väst i 
Uddevalla. Vi genomförde fyra intervjuer, efter den fjärde hade vi uppnått 
teorimättnad. Utifrån våra analyser av företagens material och respondenternas 
svar, gjorde vi en jämförelse av företagens profil och image. 

Teorier vi har lutat oss mot är professor Aakers fyra instrument; organisation, 
person, symbol och produkt som företag använder för att överföra sin profil. För 
att tydliggöra kopplingen med profil och reklam valde vi också att använda 
begreppen ethos, pathos och logos som vi kunde koppla direktreklamen och 
reklamfilmerna till. Vidare använde vi för att analysera företagens images begrepp 
som yttre kännetecken, schemata och kognition. 

Vår undersöknings syfte var att undersöka relationen mellan ICA respektive 
Coop: s profiler och images. De frågeställningar vi hade som utgångspunkt för 
undersökningen var: 

1. Vilken profil förmedlar ICA respektive Coop genom sin marknadsföring? 
2. Hur ser relationen mellan ICA respektive Coop: s profiler ut? 
3. Vilken image har fokusgrupperna av ICA respektive Coop? 
4. Hur ser relationen mellan fokusgruppernas images av ICA respektive 

Coop ut? 
5. Hur överensstämmer  ICA respektive Coop: s profiler med 

fokusgruppernas image? 

Både ICA och Coop vill genom reklammaterialet förmedla en profil av välkända 
varumärken, förmånliga erbjudanden och kvalitet, vilket båda har lyckats att 
överföra till fokusgrupperna. Fokusgrupperna ansåg att reklamfilmer från Coop 
var tråkiga, traditionella och produktfokuserade medan ICA: s upplevdes som 
sevärd och rolig underhållning. Medan ICA vill förmedla gemenskap i 
analysmaterialet vill Coop förmedla en professionell relation. De vill båda skapa 
trovärdighet och identifikation samt kärlek och välkomnande i det undersökta 
materialet. Båda har lyckats att skapa igenkännande och trygghet, men Coop har 
inte lyckats att förmedla den professionella relationen till fokusgrupperna. Med 
ICA kände fokusgrupperna gemenskap och förväntningar, inte med Coop. 
Fokusgrupperna förknippade ICA med en liten mataffär. Coop förknippades av 
fokusgrupperna med en stormarknad och stort produktutbud. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall för fokusgrupperna 

Intervjumall för Fokusgrupperna 

Öppningsfråga: 
Hur ser en typisk ICA/Coop reklam ut? 

Introduktionsfråga: 
Vilken affär brukar du handla i? 
(Vad tyckte du om ICA/Coop när du handlade där senast?) 

Visning av reklam från ICA och Coop 

Övergångsfråga: 
Ni berättade för en stund sen om hur ni tycker att en typisk reklam ser ut. Tycker 
ni likadant nu? 

Nyckelfrågor: 
Vilka känslor väcker reklamerna hos er? 

Vilka produkter tänker ni på när vi säger ICA/Coop? 

Avslutningsfråga: 

Vad tycker ni om den diskussion vi har haft idag? 

Föredrar du ICA eller Coop? 

Minnesanteckningar för fokusgruppintervjuerna 


