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Abstract 
 
 

The purpose of this study is to examine a brand’s green marketing and its consumers’ 

perception of it in order to compare these views. The idea is to find a potential gap and what 

effect it may have on the brand. A case study has therefore been made with the grocery 

market brand Coop with focus on organic food. The material used consists of texts from 

Coop’s website to represent their brand. The topic of all texts is organic production and its 

relation to Coop. To analyze the consumers’ perception of the brand, interviews has been 

made. Lloyd F. Bitzer’s theory of the rhetorical situation and Roland Barthes’ theory of 

myths, adapted to rhetoric and argumentation by Eric Bengtson, have been applied. The 

findings show that there is a gap between Coop and the consumers’ perception of it: Coop has 

an elaborate myth in all their texts about being the protectors of the Earth, while the 

consumers only regard the company as somewhat aware of the environment. This stands even 

though the company and the consumers both believe sustainability to be an important issue.  
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1.0 Inledning  

”Om ett bi försvann från jordytan skulle människan bara ha fyra år kvar att leva”. Så sade 

poeten och dramatikern Maurice Maeterlinck i sitt verk ”The Life of the Bee”. En liknande 

tanke kan tänkas vara grunden till green marketing, det vill säga marknadsföring för ett 

mer hållbart samhälle. Det är det centrala temat för denna studie, och något som jag själv 

har ett intresse för. Sedan februari 2013 har jag arbetat som eko- och Fairtradeambassadör för 

Konsumentföreningen Stockholm. Konsumentföreningen Stockholm äger tillsammans med 

landets övriga konsumentföreningar Kooperativa Förbundet, KF, som driver Coop (KfS, KF 

och Coop 2014). Tjänsten innebär att jag jobbar med att påverka konsumenter att handla 

livsmedel som bevarar miljö och människor. Som ambassadör har jag utbildats i ekologisk 

produktion. Under tiden som jag har arbetat för Konsumentföreningen Stockholm har jag 

märkt två saker: det första är att kunskapen om vad ekologisk märkning innebär är låg hos 

många konsumenter, och det andra är att Coop och KF tar ett gediget ansvar för miljön på 

många olika sätt, men att konsumenterna sällan känner till omfattningen av denna. Många har 

en vag tanke om att Coop är en ”grön” kedja men kan inte specificera detta. Detta är något 

som har gjort mig nyfiken på green marketing och dess förhållande till retorik. I min 

undersökning undersöker jag om det finns en diskrepans mellan ett varumärkes myter och 

konsumenters uppfattning av dem.   

 

1.1 Vad är hållbarhet? 

Miljöforskarna Diane Martin och John Shouten definierar hållbarhet som att leva väl, 

samtidigt som man bevarar naturresurser så att andra, och även framtida generationer, 

kan leva enligt en liknande standard (Martin och Schouten 2012 s. xiii). Många har 

försökt definiera hållbarhet men det finns ingen allmängiltig definition. Begreppet 

innefattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter (Definition av hållbar 

utveckling 2010). I min undersökning innebär hållbarhet att på alla plan i samhället 

arbeta för att våra resurser ska bevaras både för vår skull och för kommande 

generationer. Fokus i just denna studie ligger dock på livsmedel. 
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1.2 Vad är green marketing?  

Green marketing ger en bild av hur bland annat företag kan göra sin del för att ta sitt 

ansvar för natur, djur och miljö. Martin och Schouten menar att vår konsumtion är 

ohållbar och människan använder upp jordens resurser betydligt snabbare än vi kan 

ersätta dem. Vi behöver, enligt Martin och Schouten, leva i en cykel med naturen 

(Martin och Schouten 2012 s. 2-4). Marknadsföring har enligt Martin och Schouten två 

uppdrag: att marknadsföra sig hållbart som innebär att all marknadsföring ska bevara 

och förbättra miljön. Företagen ska också bidra till att ett hållbart arbete införlivas i vår 

kultur (Martin och Schouten s. xiii). Med andra ord skapar marknadsföring värde hos 

människor i form av design, utveckling och distribution av produkter och tjänster. 

Denna påverkan styr också hur kunden tänker, känner och handlar. Marknadsföring 

börjar och slutar med konsumenten (Martin och Schouten 2012 s. 10). Därför är det av 

vikt att marknadsföra sig på ett sätt går hand i hand med miljön. Ytterligare en 

definition har Robert Dahlstrom skrivit. Han definierar green marketing som utveckling 

och marknadsföring av produkter ämnade att minimera negativa effekter på den fysiska 

miljön. Det handlar också om att producera, distribuera, paketera och återvinna 

produkter på ett sätt som tar hänsyn ekologiskt (Dahlstrom 2011 s. 5). I den här 

undersökningen ligger fokuset på livsmedelskedjor.  

 

1.3 Vad är ekologisk produktion? 

För att ge en förståelse över ämnet som undersökningen tar sig an följer en beskrivning av vad 

ekologisk produktion innebär. Ekologisk produktion handlar om att producera livsmedel i 

samarbete med naturen. I stället för kemiska besprutningar används naturliga metoder för att 

förbygga skadedjursattacker. Ekologiska odlare använder sig av växelbruk, det vill säga att 

variera platserna för odlingen, samt odlar motståndskraftiga grödor. När man föder upp djur 

ska dessa få gå fritt ute när vädret tillåter, kunna leva efter sina naturliga beteenden, till 

exempel så får grisarna vara ute och böka. Fodret ska vara ekologiskt och odlas på den egna 

gården (Vad är ekologisk produktion? 2014).  

KRAV är en miljömärkning som garanterar ekologiskt odlade produkter. Kemiska 

bekämpningsmedel, konstgödsel, eller GMO, genmodifierade organismer, är inte tillåtna på 

dessa produkter. EU har en egen ekologisk märkning, som även finns i Sverige, där EU-

kommissionen är kontrollorgan (Märkesguiden 2013).  
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1.4 Tidigare forskning om green marketing och CSR 

Ekologi tillsammans med green marketing och/eller varumärken är ett relativt nytt område 

och undersökningar som gjort finns främst inom det företagsekonomiska fältet. Oktay Inceefe 

har skrivit doktorsavhandlingen Organic foods in the Norwegian market: are organic food 

products bound to be a niche? där han behandlar frågan om ekologiska sortiment kan stå för 

en större del av Norges livsmedelsmarknad än den lilla nisch som han anser det idag utgör. 

Han utgår ifrån den ekologiska trend som i dagens samhälle ökar (Inceefe 2012 s. ii). 

Forskning kring CSR, Corporate Social Responsibility, finns det däremot mycket av. Till 

exempel har Sindre Sørhus skrivit doktorsavhandlingen CSR as a Business Strategy among 

Oil Companies in South Sudan 2005-2011 som undersöker oljebolags CSR-policys och 

praktiker av CSR (Sørhus 2012). 

Inom det retoriska fältet har Derek G. Ross författat artikeln ”Common Topics and 

Commonplaces of Environmental Rhetoric” där han undersöker vilka topos som finns inom 

miljörelaterad retorik, och hur de påverkar beslut för inköp. Han menar att eftersom topiker 

retoriskt samlar människor till en delad förståelse är det värdefullt att för att forma 

miljömässig information så att alla kan ta den till sig (Ross 2012 s. 91-93). 

Myter har undersökts av Nils Ekedahl och Mikael Alm i artikeln ”En dynasti blir till. 

Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan i ett historiskt sammanhang (Ekedahl och Alm 

2004). När det gäller varumärken har Marie Abrahamsson och Jenniann Andersson i sin 

företagsekonomiska kandidatuppsats Gapet mellan företaget och konsument. CSR-

kommunikation hos klädföretag undersökt hur företag använder kommunikativa medel för att 

minska klyftan mellan ett företag och dess kunder inom klädbranschen (Abrahamsson och 

Andersson 2010).  

Utöver Ross artikel om topos i miljömässig retorik är retorik tillsammans med 

varumärken och miljö ett relativt outforskat område. Som sagt dominerar företagsekonomi 

inom området företag och dess olika sätt att profilera sig, samt green marketing. 

Receptionsanalyser verkar vara ovanligt inom retoriken det också. Vid en sökning på 

”retorik” och ”receptionsanalys” i DiVA kommer det endast upp två arbeten. Dessa är 

kandidatuppsatser. ”Are you smart enough to be stupid?: En receptions- och innehållsanalys 

av Diesels reklamkampanj BE STUPID” behandlar hur budskap från Diesel tolkas och mottas 

(Amelander och Quist 2010) och ”ICA:s reklamfilmer: en retorisk studie” behandlar 

reklamfilmer från ICA och huruvida företagets kärnvärden uppfattas av kunder (Andersson 
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och Andersson 2002). I SöderScholar dyker det inte upp några träffar alls på sökorden ovan, 

vilket tyder på att receptionsanalyser inom retoriken är ovanligt. Här finns då en lucka som 

jag planerar att fylla ur ett retoriskt perspektiv. Genom en argumentationsanalys undersöker 

jag vilka myter som finns hos ett varumärke och ifall konsumenterna delar dessa myter.  

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen är att genom retorisk analys jämföra hur ett företag 

uppfattar sitt gröna varumärkes myter, och jämföra det med de myter som konsumenter 

kopplar till varumärket. För att förstå det gröna varumärket utgår denna studie från green 

marketing. Undersökningen består alltså av en receptionsstudie där sändarna (varumärket) 

jämförs med mottagarna (konsumenterna). Syftet är att undersöka ifall ett företags myter når 

ut till sina konsumenter, och vilka konsekvenser det kan få. Tillsammans med det syftar 

undersökningen till att förstå den retoriska situationen och hur den påverkar båda parter. En 

fallstudie har gjorts av livsmedelskedjan Coops green marketing där denna jämförelse har 

gjorts och den retoriska situationen har fått vägleda undersökningen.  

Termen konsumenter syftar i denna undersökning till både existerande kunder hos Coop 

och potentiella kunder. Det är avgörande att inte bara fånga in de kunder som Coop redan har, 

utan även ta reda på hur konkurrenternas kunder ser på företaget. Det ger en mer nyanserad 

bild av konsumenters uppfattning av det gröna varumärket och tar även in kritiska röster. 

Förutom det ger det en mer samhällelig bild då det tar in andra människor än existerande 

kunder. 

 

1.6 Frågeställningar 
 

i. Hur kan argumentationen för ett grönt varumärke se ut genom användandet av 

myter? Vilka likheter och skillnader finns mellan varumärket och konsumenternas 

myter om varumärket? 

 

ii. Hur påverkar den retoriska situationen ett varumärkes green marketing och 

konsumenters uppfattning utav det? 
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iii. Hur ser argumentationen ut utifrån retoriska myter i Coops green marketing och 

deras gröna varumärke, och vilka myter finns i konsumenters uppfattning utav 

varumärket? På vilket sätt stämmer dessa överens respektive skiljer sig?  

 

1.7 Relevans för retorikvetenskapen 

Den här undersökningen gör en överhängande retorisk receptionsanalys av ett grönt 

varumärke och konsumenters uppfattning av det. Genom att analysera argumentation i de 

båda, framför allt från varumärkets sida, blir detta en studie som är högst relevant för 

retorikvetenskapen. Myter är ursprungligen en sociologisk teori skapad av Roland Barthes, 

men som jag använder utifrån Eric Bengtsons argumentationsanpassade modell. Studien 

syftar till att få en förståelse över hur ett varumärke kan använda argumentation inom green 

marketing i form av myter. Myter används i denna studie som basstrukturer för argument.  

Parallellt med det får ekologisk produktion och att handla ekologiska varor en alltmer 

större plats i dagens samhälle. Det gör att argumentation inom green marketing blir högst 

aktuell. Viktigt blir också hur argumentation användas för att stärka ett varumärke och för att 

sälja det. Det i sig ger konsekvenser för konsument och marknad och samspelet mellan dessa 

två, vilket kan ses i den retoriska situationen.  

 

1.8 Coops hållbarhetsarbete  

En bakgrund till Coops hållbarhetsarbete är nödvändig för att få en bild av deras gröna 

varumärke och hur de arbetar för det. Coop arbetar på flera sätt med hållbar utveckling. De 

har det största antalet ekologiska produkter på den svenska marknaden. Coops eget märke 

Änglamark är Sveriges största ekologiska märkning. Butiker drivs med el från vind och vatten 

eller solceller på taket och är kravmärkta (Hur gröna kan vi bli? 2014 s. 8-25). Coop har en 

fisklista över fiskar som de säljer, och denna har skapats för att kedjan endast ska köpa in 

sådana som inte hotas av utfiskning eller fiskats genom metoder som är destruktiva för 

miljön, till exempel genom bomtrålning, vilket har stört miljöpåverkan genom 

bottenpåverkan, bifångst och energiåtgång (Coops fiskstrategi 2014).  
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1.9 Problematisering kring min roll 

Eftersom jag jobbar i nära samarbete med Coop som ekoambassadör har jag en positiv bild 

utav företaget som riskerar att lysa igenom i min undersökning. Jag jobbar ofta med Coops 

arbete att utveckla hållbar konsumtion och är insatt i deras arbete för en hållbar utveckling. 

Därför är det viktigt att jag i min forskarroll håller mig objektiv och till ämnet utan att vara 

alltför säljande för Coop och KF.  

 

1.10 Uppsatsens upplägg 

Uppsatsen kommer att inledas av en presentation av materialet som använts. Först kommer ett 

textmaterial presenteras och därefter intervjuer. Efter detta presenteras teoriavsnittet där Lloyd 

F. Bitzers teori om den retoriska situationen och Roland Barthes mytteori enligt Eric 

Bengtsons modifikation av denna, beskrivas och motiveras. I metodavsnittet ges först en 

övergripande beskrivning av metoden för att därefter täcka hur de enskilda teorierna 

tillämpas. De olika materialen behandlas var för sig. Därefter kommer själva analysen där de 

olika materialen skiljs åt och slutligen presenteras diskussionen.  

 

 

2.0 Material  

Analysmaterialet för min undersökning består två delar: textmaterial från Coops hemsida och 

intervjuer av konsumenter. Det första kommer att representera Coops myter inom företaget, 

och det andra konsumenternas myter av företagets värderingar. Tillsammans bildar dessa två 

en fallstudie över ett varumärke och hur konsumenter uppfattar det.   

 

2.1 Avgränsning  

Jag har valt att avgränsa mig till ekologisk mat. Som ovan nämnt arbetar Coop på många 

olika områden och de flesta skulle kunna vara intressanta för denna uppsats. För 

avgränsningens skull valde jag ekologisk mat, det vill säga inte produkter som bomull, tvål, 

hushållspapper och dylikt. Ekologisk produktion är en av hörnstenarna i Coops 

hållbarhetspolicy och ett ämne där det finns mycket material från deras sida. Det är också ett 
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område som jag själv känner till väl och är intresserad av. Inte minst är det något som 

konsumenter i Sverige känner till vad det är, om kanske inte helt specifikt. Texter som jag har 

valt bort är till exempel ”Coop och KF tar ansvar för klimatet” (Coop 2014), ”Palmolja – en 

viktig fråga”, (Coop 2014) och”10 tips för en mer hållbar konsumtion” (Coop 2014). Den 

första texten handlar om hur Coop tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och den andra 

handlar om hur de jobbar för att minska palmolja i produkter i sitt sortiment och den tredje 

innehåller tips för att konsumera mer hållbart. Jag valde bort dessa texter eftersom de inte 

handlar specifikt om ekologiskt, vilket jag som ovan nämnt valt att avgränsa mig till.  

 

2.2 Textmaterial: Coops värderingar 

För att effektivt kunna analysera myter inom Coops koncern har jag valt ett textmaterial från 

deras hemsida. Jag har valt tre artiklar som alla handlar om Coop och/eller ekologi. Texterna 

finns tillgängliga för alla som är intresserade av hållbarhet och Coops policys inom hållbarhet. 

Jag kommer att gå igenom publiken för texterna mer ingående i analysen av den retoriska 

situationen.  

De tre artiklarna är alla informerande och argumenterande, och jag har valt dessa texter 

framför andra just av den anledningen, eftersom jag gör en argumentationsanalys i form av 

myter. Jag har valt bort Coops information om sitt samarbete med ekologiska producenter i 

form av ”Sveriges ekohjältar” (Coop 2014) av två anledningar. Det första är att den inte är 

argumenterande gentemot konsumenterna, och den andra att det materialet framför allt består 

av filmklipp, och jag har valt att hålla mig till analysera av texter. ”Veckans ekologiska 

växer” (Coop 2014) är rent ämnesmässigt intressant för undersökningen men är en mycket 

kort text som jag bedömer vara svår att analysera. Artefakterna som jag har använt är som 

följer: 

 

1. ”Änglamark är Sveriges grönaste varumärke 2013” (2014). Detta är en text som 

berättar att Coops egna ekologiska varumärke Änglamark har vunnit pris för att vara det 

varumärke som folket anser är det grönaste på den svenska marknaden. Artefakten är ett 

exempel på Coops ekologiska sortiment, dock representerar den bara en del utav det. 

Undersökningen som presenteras i artikeln utfördes av varumärkesbyrån Differ. Det finns en 

kommentar om priset av Anna Hällöv, som är chef för egna varumärken på Coop. Det finns 
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också kort information kring Änglamark och Ulrika Burling, VD för Differ, berättar varför 

det är viktigt med ett hållbart varumärke och varför Änglamark vunnit priset. Denna text 

valde jag att analysera därför att den visar på hur Coop ser Änglamark som ett etablerat grönt 

varumärke och att enligt artikeln anser även konsumenter det. Artikeln blir intressant för mitt 

syfte eftersom det visar en bild av Coop och förhållandet till deras konsumenter.  

 

2. ”Varför vi säljer ekologiskt” (2014). Denna text förklarar och argumenterar i tio punkter 

över varför Coop säljer ekologiska produkter. Texten innehåller mycket information kring vad 

ekologiskt innebär, och hur det påverkar produktion och vad konsumenterna får i sig via 

livsmedel när det köper ekologiskt till skillnad från konventionellt. Texten är argumenterande 

men även upplysande över vad ekologiskt innebär. Just den här typen av informerande 

argumentation gör artikeln intressant för analys då den visar hur Coop uppfattar ekologiskt 

och varför det är viktigt, vilket ger en bild av deras varumärke.  

 

3. ”Ekologiskt kött” (2014) liknar ”Varför vi säljer ekologiskt” i det att Coop förklarar vad 

det innebär att kött är ekologiskt samt argumenterar för varför de säljer det och fördelarna 

med detta. Fokuset ligger helt på köttproduktion. Coop har flera texter av samma karaktär, 

som berättar om till exempel ekologiska ägg, ekologisk uppfödning och ekologisk odling. Jag 

har valt just artikeln om kött för att jag tycker att det är ett bra exempel på ekologisk 

produktion. Texten är mer känslomässigt argumenterande än de andra vilket ger en större 

bredd i min analys.  

 

2.3 Intervjuer: Konsumenternas uppfattning av Coop 

Jag har gjort ett antal intervjuer för att undersöka hur konsumenter uppfattar Coops 

varumärke. Anledningen till att jag har valt att göra intervjuer är för att jag vill ha en bild utav 

hur den generella konsumenten kan uppfatta ett varumärke, och hur de gör det i fallstudien 

om Coop som denna undersökning behandlar. Jag låter de sex informanter som jag intervjuar 

ge ett underlag för hur den vanlige kunden i en livsmedelsbutik tänker och uppfattar ett 

varumärke. Genom att göra intervjuer kan jag inte bara undersöka ett varumärkes myter, utan 

också jämföra dem med konsumentens myter kring varumärket. På så sätt får jag en bild både 

av företagets argumentation inom green marketing, och hur den uppfattas av kunder. Därmed 
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kan jag dra slutsatser kring huruvida företaget lyckas nå ut med sina myter till sin målgrupp. 

Att endast göra en analys av Coops myter skulle inte resultera i en receptionsanalys vilket är 

det centrala i detta arbete.  

Jag valde att göra en gruppintervju och tre individuella. Anledningen till att jag valde att 

göra en gruppintervju var en gruppsituation skulle kunna stimulera en diskussion emellan 

informanterna och leda till intressanta resultat. Dessutom hade jag ett praktiskt skäl. Jag hade 

tre informanter på samma ställe och hade inte tid att genomföra tre separata intervjuer, vilket 

också kändes onödigt. Då föll valet att göra en gruppintervju.  

De individuella intervjuerna är 15-20 minuter långa, och gruppintervjun ca 25 minuter. 

Att gruppintervjun inte blev längre än 25 minuter kan bero på att informanterna ofta höll med 

varandra och bekräftade med nickar ett enstaka ord, samt att en informant lämnade intervjun 

efter cirka halva tiden. Informanterna valde jag ut från min bekantskapskrets. Det är 

människor jag känner mer eller mindre, förutom informant ”Ulrika” som är en kvinna jag inte 

tidigare träffat men som känner en av mina närstående. Alla intervjuer är anonyma och jag 

använder fingerade namn. Av detta skäl går jag inte närmare in på vilken koppling jag har till 

informanterna. Min relation till dem är heller inte relevant då tanken är att de representerar 

den generella konsumenten. Jag valde att inte intervjua nära vänner och familj då de påverkats 

mycket av mitt jobb och engagemang som ekoambassadör vilket tydligt skulle synas i 

intervjusvaren. De informanter jag har valt känner i viss mån till mitt arbete som 

ekoambassadör och teoretiskt sett kan de påverkas av det. Jag anser dock att den kunskapen är 

så pass ytlig att det inte utgör något hinder för min undersökning.  

 

3.0 Teori  

I teoriavsnittet kommer jag först att gå igenom den retoriska situationen och därefter myter, 

närmare bestämt Eric Bengtsons version av Roland Barthes mytmodell. I avsnittet om den 

retoriska situationen tar jag upp både Lloyd F. Bitzers modell och Richard E. Vatz kritik av 

den. Därefter beskriver jag bakgrunden till mytmodellen, och hur den är uppbyggd.  

 

3.1 Den retoriska situationen 

Den retoriska situationen är intressant eftersom den här studien undersöker intentionell 

påverkan från ett varumärke till konsumenter och hur denna påverkan tas emot. Den retoriska 
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situationen är viktig för analysen eftersom i undersökningen finns det två olika nivåer av den. 

Den första är green marketing i vårt samhälle och hur den påverkar läget. Den andra 

situationen är livsmedelsföretaget i relation till konsumenterna. Konsumenterna är den 

retoriska publiken i detta fall och relationen mellan dem och varumärket kan i hög grad 

analyseras genom den retoriska situationen.  

Lloyd F. Bitzer är upphovsmannen till en av teorierna om den retoriska situationen, och 

den som jag kommer att använda mig av. För att få en förståelse av både ett varumärke och 

konsumenters syn på varumärket måste båda dessa grupper situeras. Ingen av dem står på 

egen hand och för att kunna analysera hur dessa två förhåller sig mot varandra måste jag ta 

hänsyn till de faktorer som ligger bakom varumärke, konsument och dessas uttryck.  

Jag har valt bort Richards E. Vatz teori om att det är retorn som skapar situationen, 

snarare än att situationen skapar ett behov av retorn. Vatz menar att det finns ett val av vilka 

händelser en talare kan använda sig av. Därefter översätter talaren situationen till en retorisk 

sådan genom att ge den mening Retoriken är en orsak och inte en effekt av en mening. Genom 

denna språkliga handling skapas också publiken (Vatz 1999 s. 228-230). Vatz skriver att: 

 

I would not say ”rhetoric is situational,” but situations are rhetorical; not ”exigence 

strongly invites utterance,” but utterance strongly invites exigence; not ”the situation 

controls rhetorical response,” but the rhetoric controls the situational response; not 

“rhetorical discourse…does obtain its character-as-rhetorical form the situation which 

generates it,” but situations obtain their character from the rhetoric which surrounds them 

or creates them (Vatz 1999 s. 229). 

 

Jag anser själv att det påträngande problemet är en blandning av retorns initiativ och det 

påträngande problemet som finns i samhället, i att efterfrågan på ekologiskt ökar samt att 

klimatfrågan engagerar allt fler människor. Bitzers modell passar bättre för min undersökning 

eftersom den retoriska publiken och de retoriska villkoren i Bitzers modell viktiga för att 

kunna situera både intervjumaterialet men framför allt textmaterialet, och det är tydligare och 

lättare att använda dem i hans teori.  

Bitzer menar att i en retorisk diskurs skapas de retoriska kännetecknen av situationen 

(Bitzer 1968 s. 3). Att en situation är retorisk innebär att retoriken blir ett gensvar på en 

situation, precis som ett svar är ett gensvar på en fråga, eller en lösning är ett gensvar på ett 
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problem. Talet får också betydelse genom att vara både svaret på frågan och lösningen på 

situationen. En retorisk situation måste finnas som ett nödvändigt villkor för att uttala sig 

retoriskt, precis som frågan innan svaret.  

Modellen som Bitzer presenterat består av tre delar: exigence, audience och 

constraints (Bitzer 1968 s. 6). Av enkelhetens skäl använder jag Jens Elmelund Kjeldsens 

översättningar: det påträngande problemet för exigence, retorisk publik för audience och 

retoriska villkor för constraints (Kjeldsen 2008 s. 85). Ett påträngande problem betyder en 

ofullkomlighet i en angelägen situation. Det är en defekt, ett hinder, någonting som väntar på 

att göras, något som borde vara något annat än vad det är. Det finns otaliga påträngande 

problem, men alla är inte retoriska. För att det ska vara det behöver det kunna ändras genom 

retoriska medel. Död, vinter och vissa naturkatastrofer är inte påträngande problem i retorisk 

mening. När den retoriska handlingen kan förändra situationen positivt är det ett påträngande 

problem enligt Bitzer (1968 s. 6-8).  

Modellens andra komponent är den retoriska publiken (audience). Eftersom det 

påträngande problemet handlar om att förändra en situation, så måste publiken vara kapabel 

att genom att bli påverkade av talet, ta på sig handlingen och förändra situationen. De är alltså 

inte endast lyssnare eller läsare (Bitzer 1968 s. 6-8). Till sist har vi retoriska villkor 

(constraints). Det är förhållanden som påverkar situationen. Det kan vara människor, 

händelser, objekt och relationer. Ytterligare villkor kan vara trosföreställningar, attityder, 

dokument, fakta, traditioner, bilder, intressen, motiv och så vidare.  

Tillsammans bildar dessa tre komponenter; det påträngande problemet, den retoriska 

publiken och de retoriska villkoren, alla relevanta delar i en retorisk situation (Bitzer 1968 s. 

6-8).  

 

3.2 Myter 

För att förstå bakgrunden till Coops argumentation och i vilken mån den speglar sig i 

konsumenternas uppfattning av varumärket är myter angelägna. Roland Barthes teori om 

myter kan enligt Eric Bengtson också användas i argumentationsanalys, och det är hans 

modell jag kommer att använda mig av. I Barthes modell menar han att myten skapas av 

världen och blir verklighet, där uppkomsten av myterna glöms bort och de blir diffusa. Därför 

är deras uppgift att avtäcka verkligheten. Barthes kallar myten för ett avpolitiserat yttrande. 
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Det är nära sammankopplat med politik och myten är renande. Genom den renande processen 

tar myten sönder människornas automatiska handlande genom att synliggöra myterna bakom 

dem. Myten blir avpolitiserad genom att den avtäcker vem som har den politiska makten 

(Barthes 1957 s. 236-237). Fokuset på politisk makt kan förklaras med att Barthes levde i ett 

borgerligt samhälle, och bourgeoisien återkommer ständigt i hans teorier (Barthes 1957 s. 

231).  

Erik Bengtson använder Barthes teori om myter inom argumentationsanalys, för att 

utläsa grunderna bakom en argumentation. Det gör han genom att se argumentation som 

mytisk snarare än logisk (Bengtson 2012 s. 38). Dessa grunder går att beskriva som de ämnen 

eller utgångspunkter en talare har innan hen börjar argumentera. För min undersökning tjänar 

argumentationsbaser syftet att ta reda på var varumärket står inom green marketing och hur 

det uppfattas av konsumenterna.  

Bengtson menar att Barthes ser myterna inte bara som mentala föreställningar utan som 

kommunikationssystem, och det är där värdet finns för att analysera argumentation. Alla 

ståndpunkter och argument kommer ifrån en argumentationsbas, en kunskapsgrund byggd på 

språk och sociala normer. Vi behöver förstå denna kunskapsgrund, menar Bengtson, för att 

förstå hela argumentationen, oavsett typ av argumentation eller vilka som debatterar 

(Bengtson 2012 s. 40-45). Bengtson gör en analys där han beskriver hur Moderaterna under 

valkampanjen 2006 skapar myten ”Nya Moderaterna” som det nya arbetarpartiet, genom 

valaffischer, annonser och t-shirts trycka med texten ”Sverige behöver ett nytt arbetarparti” 

(Bengtson 2012 s. 51). Bengtson menar att de ville skapa en mytisk idé där ett arbetarparti går 

från att vara en kamporganisation för arbetare till ett parti som genererar jobb (Bengtson 2012 

s.53).  

 

3.2.1 Hur är mytmodellen uppbyggd?  

Barthes myter kommer ifrån semiologin, eller semiotiken, vilket ursprungligen betyder 

teckenlära. Det är ett fält som analyserar meningar av saker snarare än objektiva sanningar. 

Semiotiken undersöker hur tecken och betydelser uppkommer och innebär. I semiologin ingår 

modeller vars syften är att bearbeta människans upplevda värld (Marner 1997 s. 1-2).  

I Barthes semiologiska modell tar han fasta på Ferdinand de Saussures begrepp det 

betecknade, det betecknande och tecknet. Det betecknande är själva ordet, det betecknade 
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är idén bakom det. Tecknet är resultatet av dessa två och är det som binder dem samman. 

Barthes tar upp exemplet rosor. Han ger rosor till sin älskade, och rosorna är rent 

språkmässigt betecknande. Det betecknade är passionen, det vill säga betydelsen och 

konnotationen till själva ordet. Tillsammans bildas tecknet, som är rosornas passion. Det 

betecknande är tomt, det är först tecknet som har en mening. Barthes tar däremot modellen ett 

steg längre. Han delar upp sin version i två steg, där Saussures begrepp utgör första systemet, 

som Barthes kallar för det ”språkliga systemet”. Det andra steget är mytens uppbyggnad, det 

”mytiska systemet”. Tecknet i det språkliga systemet blir den första komponenten i det 

mytiska steget, mer specifikt det betecknande. Det är alltså själva råmaterialet för myten 

(Barthes 1957 s. 205-207). Bengtson förklarar den resterande delen av modellen lite 

annorlunda från Barthes. Det andra stegets betecknade blir den mytiska idén som är kopplat 

till det mytiska betecknandet. Tillsammans blir dessa ett mytiskt meddelande i form av 

tecknet (Bengtson 2012 s. 41).  

 

 

Figur 1. Barthes modell om myter, Bengtsons version (2012 s. 41) 

 

Bengtson ger ett klart exempel på systemet genom begreppet träd. Skriften eller bilden av ett 

träd utgör det betecknande medan en idé om hur ett träd ser ut utgör det betecknade. 

Tillsammans blir detta ett tecken, bokstäverna t,r,ä,d och idén av trädet. I nästa system blir 

trädet mytiskt. Vi går ifrån att ha ett enkelt träd, och ett enkelt tecken, till att ha ett 

grundmaterial för myten, det vill säga tecknet som blir det mytiska betecknande. Det 

betecknade blir en omfattad bild av mytiska träd, till exempel i sagor. Bengtson tar upp Sagan 

om ringen där träden är levande och att hugga ned dem är ett brott. Här finns idéerna om ont 

och gott. Därefter kombineras dessa två komponenter till det mytiska meddelandet, ungefär 
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som det betecknande och det betecknade i första systemet bildar en mening (Bengtson 2012 

s. 40-41).  

Barthes menar att de två första termerna i myten är synliga och ska kunna uppfattas av 

en mottagare. Myten gömmer ingenting, dess uppgift är att förändra och inte att få något att 

försvinna (Barthes 1957 s. 214). Den förklarar hur saker och ting är, och renar dem (Barthes 

1957 s. 237).  

 

4.0 Metod 

Jag använder mig av en jämförande metod för att kunna se på likheter och skillnader mellan 

varumärke och konsumentens perception av det. Därmed kan jag dra slutsatser kring hur ett 

varumärkes green marketing överensstämmer med konsumentens bild av det. Jag har som 

ovan nämnt två olika material: ett textmaterial som representerar Coops profil, och intervjuer 

som fångar in konsumenters uppfattning av varumärket. För att effektivt kunna jämföra 

varumärke och konsument, kommer jag att använda samma analysmetoder på båda 

materialen, det vill säga retorisk situation och myter.  

Inför intervjuerna gjorde jag först en testintervju och modifierade mina frågor efter 

denna. Därefter genomförde jag fyra intervjuer med totalt sex informanter. Tre av dem var 

individuella och en av dem var en gruppintervju med tre deltagare förutom jag själv. Under 

gruppintervjun var en av informanterna, Lars, tvungen att gå efter en stund, och han fick svara 

på de resterande frågorna skriftligt via e-mail. Alla informanters svar behandlas som separata 

intervjuer. Lars muntliga och skriftliga svar behandlas som en enhetlig intervju.  

När det gäller materialet för djupintervjuerna gick de till så att jag inledde med att ställa 

enkla frågor som ålder, andelen inköp av mat som de står för i hushållet och var de brukar 

handla. Detta dels för att få en övergripande bild av informanten, men också för att så att säga 

”värma upp” hen, då en intervju var en ovanlig situation för informanterna som kunde vara 

lite stela i början.  

När det gäller orsaken till att jag använder mig av intervjuer är det på grund av att det 

ger en förståelse för människors erfarenheter, åsikter, upplevelser attityder och känslor. Det 

finns svårigheter med den typen av materialinsamling. För att kunna samla det behövs 

kunskaper om dynamiken i en intervju och metodens för- och nackdelar (May 2001 s. 148). 

Jag som intervjuare behöver ha färdigheter om olika metoder inom intervjuforskning samt de 
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problem som finns med att använda det inom forskningsområdet. Det säger 

psykologiprofessorerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann (Kvale och Brinkmann 2009 s. 

32). Samtidigt menar dessa två att det är genom praktisk träning som en forskare lär sig att 

intervjua effektivt. Att lära sig hantverket kommer till stor del genom erfarenhet (Kvale och 

Brinkmann 2009 s. 105), men även ämneskunskaper är avgörande för att kunna ställa 

motfrågor och överhuvudtaget kunna hantera intervjun (Kvale och Brinkmann 2009 s. 98). 

Allt detta påverkar kvaliteten på intervjumaterialet.  

 

4.1 Analysmetoderna 

I detta avsnitt presenteras de analysmetoder som använts, tillsammans med motiveringar för 

dessa och de metoder som har valts bort.  

 

4.1.1 Textmaterial 

Textmaterialet kommer att analyseras utifrån den retoriska situationen och argumentation 

genom Bengtsons version utav Roland Barthes mytbegrepp. En annan argumentationsmodell, 

som jag har valt bort, är Stephen Toulmins modell. Den behandlar hur argument formas från 

data eller fakta, till slutledningar (Toulmin 1958 s. 12). Modellen innehåller elementen claim, 

data, warrant, backing, rebutting och qualifier. Claim är ett yrkande eller en tes. Data är ett 

faktatillstånd, det som ett argument tar stöd ifrån. Warrants är en grund av argumentet. 

Backing är grunden för warrant. Rebutting handlar om att bemöta argument. Slutligen finns 

qualifiers, som signalerar graden av säkerhet i ett argument (ord som mycket, någorlunda och 

så vidare) (Toulmin 1958 s. 90-96). Modellen ger en detaljerad förståelse av enskilda 

argument. För att kunna använda argumentation för att förstå ett varumärke anser jag att 

Toulmins modell inte är passande. Det jag behöver är en överblick av grunderna för 

argumentationen snarare än att gå in i detalj. På så sätt är mytanalysen mer lämplig då den tar 

reda på vilka bakomliggande föreställningar som finns bakom ett varumärke och 

konsumenters uppfattning av varumärket.  

Själva analysen av den retoriska situationen kommer gå till så att jag identifierar det 

påträngande problemet, eller de påträngande problemen om det finns flera, och de retoriska 

villkoren. Därefter jämför jag de två, och lyfter fram den retoriska publiken och vilken roll de 

spelar in i den retoriska situationen för varumärkets green marketing. Jag kommer att 
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analysera de två olika typerna av påträngande problem: det samhälleliga, med intresset för 

green marketing från samhället, samt det specifika för just Coop.  

Efter den retoriska situationen analyserar jag mytanalysen för att få en förståelse över 

vilka föreställningar som ligger bakom Coops argumentation för sitt gröna varumärke. Jag har 

valt att använda Barthes teori om myter efter Bengtsons modifikation eftersom Bengtson har 

gjort en argumentativ modell utav Barthes teori, och det är argumenten jag är ute efter.  

 För varje text kommer jag att identifiera det första ledet bestående av det betecknande, 

det betecknade och tecknet. Därefter går jag vidare till det andra ledet, där jag gör det första 

ledets tecken till det betecknande, finner det betecknade och till slut mytens tecken. Jag 

upprepar proceduren för de andra texterna. 

 

4.1.2 Intervjuer 

Efter mina analyser av textmaterialet behandlar jag intervjuerna. Analysen kommer att gå till 

på samma sätt som ovan, men jag anpassar den till intervjuformen. Jag kommer att analysera 

detta material i samma ordning, alltså retorisk analys först och därefter mytanalys. Jag väljer 

ut de frågor som är mest relevanta för min forskningsfråga. Vissa av dem har inte gett ett 

resultat som är relevant för mitt syfte så jag bortser från dessa. Jag samlar frågorna och 

analyserar de olika svaren från informanterna för varje punkt.  

Den retoriska situationen analyserar jag genom att få fram det/de påträngande 

problemet/problemen. Precis som i analysen av textmaterialet jämför jag dessa med de 

retoriska villkoren och lyfter fram den retoriska publiken i analysen och hur den påverkar 

utfallet. Konsumenterna, i form av av intervjuernas informanter, representerar den retoriska 

publiken. Utifrån det analyserar jag fram det påträngande problemet och de retoriska 

villkoren.  

I mytanalysen går jag tillväga till stor del som i textmaterialet. Jag analyserar fram det 

språkliga betecknandet, det betecknade och tecknet, och därefter det mytiska ledets 

betecknande, betecknade och tecken. Här är tanken att få fram de myter som finns hos 

konsumenterna gentemot Coops gröna varumärke.  
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5.0 Analys 
 

I analysavsnittet analyserar jag först textmaterialet och därefter intervjuerna. I båda materialen 

inleder jag med en analys av den retoriska situationen för att sedan gå vidare till mytanalysen.  

 

5.1 Textmaterial 

 

5.1.1 Den retoriska situationen  

I detta avsnitt analyserar jag den retoriska situationen utifrån Bitzers modell. Jag kommer att 

göra en analys på både samhällelig nivå och i fallstudien Coop. För det första finns det ett 

påträngande problem i vårt samhälle. Det är sammkopplat till klimatfrågan som blir alltmer 

aktuell. Klimatet i sig kan inte påverkas av kommunikation. Däremot kan ett företag genom 

green marketing signalera till konsumenter att de tar ställning i klimatfrågan. Det kan ske 

genom att de arbetar aktivt för att minska egna utsläpp av till exempel koldioxid och använda 

mer hållbara produktionsmetoder, genom bland annat ekologisk produktion. Klimatfrågan har 

gjort att ekologiskt hamnat i ropet mer och mer. I ”Änglamark är Sveriges grönaste 

varumärke 2013” skriver Coop att de utgår från kunders behov och önskemål gällande hållbar 

produktion. Livsmedelsföretagen måste alltså kommunicera till konsumenterna att de 

anpassar sin verksamhet efter deras krav på hållbara metoder. Det sker genom green 

marketing.  

När det gäller det påträngande problemet för Coop är det centrala att Coop vill 

marknadsföra sig själva som ett hållbart varumärke genom green marketing. De vill lyfta fram 

att ekologiskt är viktigt för dem, och att det inte bara är ett strategiskt, och populistiskt, 

ställningstagande. En del av det påträngande problemet är också att Coop behöver profilera 

sig eftersom företaget går med förlust.  

Utöver det finns även underliggande påträngande problem som att Coop vill informera 

konsumenter om vad ekologiskt innebär, vilket de gör i texterna ”Varför vi säljer ekologiskt” 

och ”Ekologiskt kött”. Detta hänger ihop med det centrala påträngande problemet, dels genom 

att de vill öka sin försäljning, och dels genom att den ökningen går hand i hand med att 

informera konsumenter om fördelar med ekologiska varor.  
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Retoriska villkor på samhällsnivå består bland annat av att livsmedelsföretag måste sälja 

sina varor och gå runt. Det gör att deras arbete för hållbarhet/ekologiskt blir begränsat till vad 

ekonomin inom företaget kan tillåta. Dessutom finns inte efterfrågan av ekologiskt hos alla 

kunder. Även om intresset generellt är stort finns det de som sällan eller aldrig köper 

ekologiska varor. Därtill behöver livsmedelsföretag förhålla sig till sina konkurrenter. 

Förutom hållbarhet behöver företaget konkurrera med priser, läge, fräschhet i butikerna, utbud 

av konventionellt och trender på marknaden. Pengar måste helt enkelt rulla in och de kan göra 

det på många olika sätt, av vilket ekologiskt endast är en del. Därmed utmanas det 

påträngande problemet med efterfrågan på ekologiskt av ekonomi och konkurrenter. Att köpa 

in och sälja och marknadsföra sig grönt kan inte ske obehindrat utan det finns aspekter som 

företagen måste ta ställning till. 

Retoriska villkor för fallstudien är också konkurrenterna och ekonomin inom företaget. 

Det som är ett påträngande problem på samhällsnivå, att intresset för ekologiskt ökar, blir ett 

retoriskt villkor när det gäller Coop. Coop var först med att introducera många ekologiska 

varor på marknaden (Hur gröna kan vi bli? s. 6-7) och intresset finns från deras sida att sälja 

ekologiskt. Eftersom deras handling kom innan själva intresset så blir inte efterfrågan på 

ekologiskt ett påträngande problem. Själva motivationen från konsumenterna blir istället ett 

retoriskt villkor, även om gränsen däremellan är hårfin. Utmaningen för Coop när de vill 

marknadsföra sitt gröna varumärke är alltså ekonomiskt. Även deras mål att informera om 

ekologiskt och sälja mer ekologiska produkter står mot det ekonomiska hindret. Möjligheterna 

finns dock i det retoriska villkoret att intresset för ekologiskt överlag är starkt och växer.  

När det kommer till den retoriska publiken så skiljer den sig markant mellan 

samhällsnivå och fallstudien. På samhällsnivå är den retoriska publiken mycket bred. Det 

handlar om alla som har möjlighet att påverka klimat till det bättre genom att handla hållbara 

varor. Det är framför allt de som försörjer sig själva eller sin familj. Green marketing går ut i 

många kanaler, såsom TV, sociala medier, medlemsblad- och tidningar, mun-till-mun-

metoden, affischer i lokaltrafiken och mycket, mycket mer. Alla dessa kanaler påverkar den 

retoriska publiken. Den retoriska publiken är betydligt smalare gällande denna undersöknings 

textmaterial. Teoretiskt sett kan det vara vem som helst av publiken ovan, men eftersom 

artiklarna har publicerats på det mycket specifika forum som Coops hemsida utgör, avgränsas 

den kraftigt. För att komma åt texterna behöver konsumenten göra ett aktivt val att leta upp 

hemsidan. Hen behöver också leta sig fram till de aktuella artiklarna. Ingen av dem finns på 

förstasidan utan för att komma åt dem behöver man klicka på flera länkar. Det krävs ett 
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intresse och engagemang i Coop för att följa den här vägen, vilket den generella konsumenten 

sällan har. De som kan tänkas gå in på sidorna kan vara anställda inom Coop, KF och 

konsumentföreningarna, konsumenter som är djupt insatta i ekologi, konkurrenter och andra 

grupper.  

 

5.1.2 Mytanalys 

I detta avsnitt gör jag mytanalyserna utav textmaterialet, där jag analyserar varje text för sig 

utifrån Bengtson och Barthes. Slutsatserna beskriver jag i diskussionen.  

 

Textmaterialet består av tre texter från Coops hemsida. ”Änglamark är Sveriges grönaste 

varumärke 2013” är en artikel som beskriver hur Coops egna ekologiska märke Änglamark år 

2013 fått en utmärkelse av varumärkesbyrån Differ. Priset går till Sveriges mest hållbara 

varumärke enligt landets konsumenter. I artikeln motiverar Differ varför Änglamark har 

vunnit och Coops chef för Egna Varumärken, Anna Hällöv, ger en kommentar. I nästa 

artefakt, ”Varför vi säljer ekologiskt”, finner vi en text som argumenterar över varför Coop 

säljer ekologiska produkter genom att förklara vad ekologisk produktion innebär och vilka 

fördelar det har. Detta görs i tio punkter där varje punkt tar upp ett argument för varför 

ekologiska produktion är något positivt. Slutligen är ”Ekologiskt kött” en artikel som 

beskriver vad ekologiskt kött innebär och hur det ser ut på gårdarna som framställer 

Änglamarks KRAV-märkta kött. Texten argumenterar för varför ekologiskt kött är att föredra.  

 

”Änglamark är Sveriges grönaste varumärke 2013”  

I det språkliga systemet blir det betecknande i artikeln uttrycket, alltså själva grunden av vad 

artefakten handlar om. Detta blir Änglamark, det tomma ordet med de svarta bokstäverna på 

ett vitt papper. Artikeln använder detta uttryck som utgångspunkt för myten. Idén bakom 

Änglamark, det vill säga det betecknade, är de direkta konnotationer som Coop ger 

Änglamark i denna artefakt. De kopplar Änglamark till ett varumärke, mer specifikt ett 

varumärke som går hand i hand med hållbarhet. Det är tydligt genom att artikeln cirkulerar 

kring Änglamark som ett hållbart varumärke. Tillsammans blir dessa två tecknet, det vill säga 

varumärket Änglamark som är nära förbundet med hållbarhet.  
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I det mytiska systemet flyttas tecknet ovan till att bli den mytiska formen i form av ett 

nytt betecknande. Detta är alltså det hållbara varumärket Änglamark. Den mytiska idén 

bakom artefakten, det vill säga det betecknade, är de idéer som är kopplade till tecknet ovan. 

De tankar som kopplas till tecknet ”det hållbara varumärket Änglamark” är föreställningar 

kring just hållbarhet och deras kopplingar till Änglamark. Coop som en förkämpe för 

hållbarhet syns i Differs VD:s, Ulrika Burlings, uttalande om Änglamarks utmärkelse. Hon 

berättar att ett företag måste införliva hållbarhet i sin dagliga verksamhet för att få den 

position som utmärkelsen har gett. Det blir en del av den mytiska idén genom att Änglamark, 

och därmed Coop eftersom det är Coops egna varumärke, tar detta ansvar för att införliva 

hållbarhet i sin verksamhet. De blir därmed inte bara en viktig spelare inom hållbarhet, utan 

också en engagerad part i miljöfrågor.  

Tillsammans mynnar det betecknande Änglamark som ett hållbart varumärke och det 

betecknade Coop som en förkämpe för hållbarhet ut i det mytiska meddelandet (tecknet) att 

Coop, genom Änglamark, går i framkant för en hållbar utveckling och har hållbarhet som en 

central värdering som de arbetar efter.  

 

”Varför vi säljer ekologiskt” 

I det språkliga systemet kan det betecknande tänkas vara ekologisk produktion. Detta är det 

centrala begreppet i artefakten och är själva orden som systemen bygger på. Idén, det vill säga 

det betecknade, är föreställningarna bakom ekologisk produktion. Det handlar om vad det 

innebär. Dessa idéer är många. Det är bland annat mat utan kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel, bättre förhållanden för jordbrukare, mer välmående djur, hönor och grisar får 

vara utomhus, kalvar får dricka riktig mjölk och inte mjölk gjort på mjölkpulver, naturligt 

odlade produkter och minskad klimatpåverkan. För enkelhetens skull sammanfattas detta som 

mer välmående djur, människor och bevarad miljö. Tillsammans formar dessa tecknet 

ekologisk produktion som ett sätt att bevara miljön och få mer välmående människor och djur. 

Detta blir då den mytiska formen i det mytiska systemets betecknande. De mytiska idéerna 

som ligger bakom detta tecken är de föreställningar som finns bakom ekologisk produktion 

och varför det är något positivt. Argumenten kring varför ekologiskt är något att föredra 

hamnar under de mytiska idéerna. I texten är det bilden av det naturliga jordbruket och den 

naturliga miljön.  
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Många jämförelser görs mellan konventionell odling och hur den bryter ned naturen och 

gör djur olyckliga, och ekologisk odling där människan samarbetar med naturen. I artefakten 

kan detta ses genom att ekologiska bönder använder många bondegenerationers kunskap 

tillsammans med moderna brukningsmetoder för att uppnå en hållbar produktion. Många 

exempel på hur ekologiskt är naturligt finns, till exempel genom att kalvar får riktig mjölk 

istället för mjölk från mjölkpulver.  Tillsammans skapar detta tecknet, det mytiska 

meddelande, i att ekologisk produktion genom att bevara natur och tar hand om människor 

och djur, står för ett naturligt och ursprungligt sätt att använda sig av våra resurser. Det sätts 

emot det mytiska meddelandet om hur konventionell odling ofta skadar naturen.   

 

”Ekologiskt kött”  

Det grundläggande tomma uttrycket i artefakten, det vill säga det betecknande, är ekologiskt 

kött. Idéerna bakom ekologiskt kött är vad det innebär rent informationsmässigt. 

Värderingarna kring det kommer in i det mytiska systemet. Det betecknade fokuserar på 

fördelarna ekologisk köttproduktion har för djuren. De får alla gå ute när vädret tillåter, utgå 

efter sina naturliga beteenden till exempel genom att grisar får böka och djuren får vara i 

avskildhet när de ska föda och har fri tillgång till grovfoder dygnet runt. Tillsammans bildar 

dessa två tecknet att ekologiskt kött står för djur som lever under bättre förhållanden än 

konventionella. Det tecknet återkommer i det mytiska systemet och den mytiska idén, det 

betecknande, handlar om människans omsorg av naturen. Det syns i förklaringarna till varför 

ekologiskt kött är dyrare. Där beskriver Coop bland annat att de extra pengarna går till ”den 

extra omsorgen om djurens välfärd och miljö”. Det liknar det betecknade i det språkliga 

systemet ovan men mer fokus ligger på själva omsorgen och mellan raderna kan det finnas 

föreställningar av människors ansvar för djurens välmående och vår miljö. Det slutliga 

tecknet blir då att ekologiskt kött är ett bevis på människans ansvar för natur och djur och 

vilka positiva konsekvenser ekologisk köttproduktion får för djuren.  

 

5.2 Intervjuer 

Fyra intervjuer har gjorts med sammanlagt sex informanter. I detta avsnitt behandlas för den 

retoriska situationen gemensamt för alla intervjuer, och därefter mytanalysen, en informant i 

taget.  
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5.2.1 Den retoriska situationen 

Informanterna i undersökningen representerar den generelle konsumenten och det är i sig den 

retoriska publiken. Det handlar om vuxna män och kvinnor som står för åtminstone hälften av 

inköpen av matvaror i sitt hushåll. Det är singlar, par och par med barn, vissa gifta, andra 

samboende. Samtliga informanter visar ett intresse för hållbara och/eller etiska varor 

matvaror, det vill säga ekologiskt och/eller fair trade-varor (rättvis handel), vilket indikerar att 

intresset av dessa typer av varor är stort hos allmänna konsumenter. Den retoriska publiken 

består av människor i olika åldrar med olika prioriteringar i livet. Till exempel sade 

informanten Hanna att rabatter är viktiga för henne som student, medan arbetsvillkoren för de 

som producerar maten är betydelsefulla för Ulrika. Ekonomi är något som påverkar den 

retoriska publiken. Det finns många olika grupper med olika ekonomiska tillgångar.  

Det påträngande problemet för konsumenterna är tvådelat. Det första består av valet av 

livsmedelsbutik att handla sina matvaror i. Det är ett problem som kan lösas med 

marknadsföring från kedjornas sida, och därmed är det ett påträngande problem som kan lösas 

med kommunikation. Livsmedelskedjorna går ut med information via TV, sociala medier, 

tidningar och mycket annat för att locka konsumenterna till deras butiker. Det andra retoriska 

problemet som också kan lösas av kedjornas marknadsföring är de värderingar och kriterier 

som påverkar konsumenternas val av butik. Etiska varor som producerats av arbete med bra 

förhållanden, ekologiska varor som inte blivit besprutade eller andra typer av produkter som 

ger ett mervärde utöver själva innehållet av produktion. Det är här green marketing kommer 

in. Det är den vägen företag tar för att övertyga konsumenterna att de uppfyller dessa etiska 

kriterier för matvaror.  

De retoriska villkoren är många. Konsumentens ekonomi påverkar hur mycken hen kan 

handla och vilka varor som hen har råd med. Närheten till en affär kan vara avgörande för 

vilken butik man väljer. Om konsumenten har barn kan påverka det retoriska problemet och 

marknadsföring från konkurrerande kedjor till Coop är ett annat viktigt retoriskt villkor. 

Konsumenterna kan också välja butik utifrån deras allmänna utbud och service.  

Det största retoriska villkoret från konsumenternas sida är kanske intresset för hållbar 

konsumtion. Samtliga informanter visar engagemang för ekologiska och/eller rättvisemärkta 

varor. Tina, Filippa och Ellinor handlar alla mycket ekologiskt. Hanna säger: 
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Tror att [mina inköp av] ägg beror på att jag blir väldigt mycket matad med reklam för burhöns 

och så, och känner väldigt, blir väldigt illa berörd av det. Så därför försöker jag leta efter 

ekologiskt och frigående höns. 

 

Även Ulrika handlar mycket ekologiskt och motiverar det på följande sätt:  

 

Även om jag till viss del vill ju inte att mina barn ska äta, och kanske inte jag själv heller av, 

besprutade frukt och grönsaker till exempel. Men i första hand så tänker jag ändå att det är de som 

arbetar, att det är de som utsätts i mycket större doser, så. Så då det är det såna grödor eller 

livsmedel som jag i första hand prioriterar. Att köpa KRAV eller Fairtrade1. 

 

5.2.2  Mytanalys 

I detta avsnitt kommer jag att analysera konsumenternas konnotationer till Coop genom att 

göra en analys enligt Barthes mytmodell. Jag kommer att analysera varje informant för sig. I 

detta avsnitt analyserar jag endast hur Coop uppfattas av informanterna, och inte hur de tycker 

att Coop borde vara eller hur företaget skulle kunna förbättras. Detta för att jag endast är ute 

efter hur de ser på företaget som det faktiskt är idag. Uppfattningen av hur Coop ser ut i 

dagsläget är avgörande för att komma åt myterna bakom konsumenternas uppfattning av 

Coops varumärke. Om jag skulle ta in frågor kring hur de önskade att företaget skulle se ut 

kommer jag inte åt myterna bakom hur de faktiskt uppfattar varumärket.  

Syftet med intervjuerna är alltså att ta reda på hur konsumenterna uppfattar varumärket 

Coop. För att lättast komma det låter jag ”varumärket Coop” vara det betecknande i varje 

analys av intervjuernas myter. Därefter letar jag efter de övriga komponenterna i de två 

systemen i den semiologiska modellen. Vi börjar med informanten ”Hanna”.  

 

”Hanna” 

25 år 

 

                                                           
1 Fairtrade är en märkning som garanterar goda villkor för arbetare av livsmedel som kommer från 

utvecklingsländer.  
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Det betecknande för Hanna är varumärket Coop. Hennes allmänna konnotationer till det 

utgör hennes idéer av varumärket. Det tar sig form i svaren på frågorna kring hur hon 

uppfattar Coop och vilka konsumenter som handlar på Coop. Det senare är relevant eftersom 

ett varumärke speglar sig delvis i hur en konsument uppfattar varumärkets målgrupp. Det 

betecknade i det språkliga systemet är att Coop är dyrt och att de mer högre inkomst handlar 

där, associationer till gamla Konsum samt ekologiskt. Tillsammans bildar det betecknande 

och det betecknade tecknet huvudsakligen att varumärket Coop kommer ifrån gamla 

Konsum, det är dyrt och att de säljer mycket ekologiska varor. När det gäller det mytiska 

systemet är det svårare att hitta mytiska idéer och meddelanden. Hannas uppfattning av Coop 

är till stor del rakt på sak och hon tar inte upp några märkbara bakomliggande mytologiska 

föreställningar kring varumärket. Därför verkar det mytiska systemet inte finnas till i denna 

del av materialet.  

 

”Filippa” 

 23 år 

 

Det betecknande för Filippa är varumärket Coop. Återigen består det betecknade av hennes 

direkta konnotationer till varumärket Coop. Dessa idéer är Coop som ”en lite grön butik”, 

deras gröna logga, miljötänk och ett bra utbud av ekologiska produkter. Filippa tar också upp 

dyrt som en idé om Coop samt att kunder får tillbaka pengar genom återbäring2. Tillsammans 

bildar det betecknande och det betecknade tecknet, det vill säga meningen att varumärket 

Coop är en kedja med miljötänk och många ekologiska produkter, som ger tillbaka vinst till 

kunderna i form av återbäring. När det gäller det mytiska systemet verkar det inte finnas några 

underliggande mytiska idéer som formar ett mytiskt meddelande. Precis som i intervjun med 

Hanna saknas en djupare föreställning kring själva tecknet i det språkliga systemet.  

 

”Lars” 

31 år 

                                                           
2 Återbäringssystemet avskaffades under undersökningens gång.  
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I Lars språkliga system är det betecknande Coop. Konnotationerna som skapar det 

betecknade består av en livsmedelskedja som är ägda av kunderna men stänger ute icke-

medlemmar och har dåliga ekologiska produkter. Han tar också upp miljötänk som en 

koppling (det vill säga det betecknade) till Coop. Det är Lars allmänna bild utav hur Coop 

varumärke är. Kombinerat blir tecknet att Coop som ett företag som vill vara, eller vill 

uppfattas som att vara, miljötänkande. Utöver det ägs de av kunderna men som stänger ute 

icke-medlemmar och har dåliga ekologiska produkter. 

I det mytiska systemet är det betecknade Coop ett företag som ägs av kunderna men 

som stänger ute icke-medlemmar och har dåliga ekologiska produkter. I det betecknade 

kommer det fram en bakomliggande föreställning kring hur Coop stänger ute icke-

medlemmar och säljer dåliga produkter. Lars beskriver detta som ”en vacker tanke som blivit 

en sämre tanke”. Det är något som från början var fint, tryggt och stabilt men som förändrats 

till att bli dyrt och provocerande. Detta är mytiskt eftersom det är en mytisk uppfattning kring 

tecknet. Det mytiska meddelandet i form av tecknet blir i sin tur en kombination av det 

betecknande och det betecknade. Coop blir då en fin tanke från början som förändrades till att 

bli provocerande idé. Lars beskriver själv Coop som en ursprungligen romantisk tanke. Man 

har gått ifrån att vara en kedja som inkluderar människor till att stänga ute medlemmar och ta 

ut höga priser för sina varor, som i fallet ekologiska varor, dessutom är av dålig kvalitet. De är 

enligt Lars inte lika trygga och stabila som de vill utge sig från att vara.  

 

”Tina” 

36 år 

 

Tinas betecknande i det språkliga systemet är varumärket Coop. Hennes betecknade blir få 

eftersom hon inte har många konnotationer till varumärket. Hon beskriver gamla Konsum och 

miljötänk som hon tar stöd i Coops gröna logga. Tillsammans bildar dessa tecknet att 

varumärket Coop är ett grönt varumärke med miljötänk. Här verkar dock det ta stopp då Tina 

inte uttrycker någon mer detaljerad uppfattning av Coop. Hon beskriver inga mytiska idéer 

kring varumärket utan tar endast upp några konnotationer vilket mynnar ut i det språkliga 

tecknet.  
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”Ellinor” 

30 år 

Ellinors betecknande i det språkliga systemet är varumärket Coop. De grundläggande 

konnotationerna hon har till varumärket blir till de betecknade att Coop var först med 

ekologiska varor, att de har många av de ekologiska varor som Ellinor efterfrågar och ett 

allmänt miljötänk. Kombinerat bildar dessa tecknet att Coop är ett grönt varumärke som 

tänker på miljön och var först med ekologiska produkter. Återigen verkar det saknas ett 

mytiskt system i och med att Ellinor inte beskriver några myter i sin intervju. Hon har några 

allmänna konnotationer till varumärket men förankrar inte dessa i övergripande mytiska idéer.  

 

”Ulrika” 

41 år 

 

Ulrikas betecknande i det språkliga systemet är varumärket Coop. Hennes betecknade 

konnotationer till det är ett stort ekologiskt sortiment och ett kooperativ där vinsten går 

tillbaka till kunderna/ägarna. Andra betecknade delar består av den gröna färgen [i loggan 

antar jag], bra frukt- och grönsaksavdelning, miljötänk och socialt arbete. Socialt arbete 

exemplifierar hon med att vid pantstationerna på Coop går det att skänka pengarna från 

panten till Vi-skogen (en biståndsorganisation som motverkar fattigdom genom att plantera 

träd). Sammanfattningsvis blir det kombinerade tecknet det gröna varumärket Coop som har 

ekologiskt och socialt arbete i fokus. Det är svårt att gå vidare till det mytiska systemet av 

samma anledning som många av intervjuerna ovan. Ulrika förefaller inte beskriva några myter 

i sin intervju.  

 

6.0 Diskussion   
 

I följande avsnitt kommer jag först att presentera mina slutsatser av analyserna. Därefter 

kommer jag att reflektera över dem i bland annat ett samhälleligt perspektiv, samt återknyta 

till den retoriska situationen. Sedan kommer några tankar kring vad jag hade kunnat göra 

annorlunda i studien och förslag på vidare forskning.  
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6.1 Slutsatser 

I den här undersökningen har jag forskat kring vilka likheter och skillnader som kan finnas 

mellan ett varumärkes myter i green marketing och konsumenters uppfattning av det i form av 

egna myter, och hur detta ser ut i fallet Coop. Genom analyserna av myterna i artefakterna går 

det att se att i fallet Coop har företaget myter både kring sig själva och kring ekologiskt. I 

”Änglamark är Sveriges mest hållbara varumärke 2013” (2014) finns myten att Änglamark 

och därmed Coop är ett företag som tar ett ställningstagande för en hållbar värld som ska hålla 

i många generationer framåt. Meddelandet är att Coop är marknadsledande inom hållbarhet, 

en kämpe för djur och natur. Det kompletteras med myterna kring ekologiskt i de två andra 

texterna. Dessa myter baseras på det ursprungliga sättet att arbeta med naturen, snarare än att 

förstöra den. I ”Ekologiskt kött” (2014) beskrivs ansvaret som människan har för att djuren i 

vår värld ska må bra. Dessa två texter handlar i sig om ekologi och inte om själva företaget, 

men de motiverar varför Coop säljer ekologiska varor och därmed står Coop för dessa myter, 

och blir agenten bakom dem.  

I analysen av konsumenternas myter var dessa få. Av sex informanter var det bara en 

som tydligt visade på en myt, och den var inte kopplad till Coop som en ledare inom 

hållbarhet, utan beskrev företaget som en vacker idé från början men som tappat bort sina 

goda ideal. Konsumenterna hade i allmänhet några grundläggande idéer kring varumärket och 

i många fall var dessa kopplade till miljötänk, men myter kring Coop och Änglamark verkar 

helt enkelt saknas. I ett större perspektiv är detta en viktig slutsats. Det är av stor vikt att ha 

förståelse för hur ett företag argumenterar för sitt varumärke och hur de själva ser på det, för 

det behöver inte nödvändigtvis speglas i konsumenternas uppfattning. I fallet Coop visas att 

ekologi är viktigt för båda parter, men på olika sätt och konsumenterna verkar inte uppfatta 

varumärket som marknadsledande inom området. Inte minst styrker andra undersökningar 

denna slutsats. I avsnittet Tidigare forskning tog jag upp Abrahamsson och Anderssons 

kandidatuppsats (2010) där de undersöker gap mellan klädföretag och dess kunder. 

Andersson, Nordblom och Tjernström (2006) gjorde en liknande undersökning av ett sådant 

gap i hemförsköningskedjan Inspiration. Detta är alltså ett aktuellt ämne som är värt att 

utforska. Det finns redan inom företagsekonomi och nu har jag visat på ett sätt att göra en 

receptionsstudie inom retorikvetenskapen.  

Ekologi kopplar även ihop min undersökning med Inceefes doktorsavhandling (2012) 

där han diskuterar kring huruvida ekologi endast är en nisch i Norge. Mina analyser tyder på 

att det är en marknad som växer och om ekologiska produkter är en nisch nu så kommer det 
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nog lämna den positionen längre fram. Axelson, Hult och Strömqvist (1996) tar upp saker 

som påverkar inköp av miljömärkta tvättmedel och kommer fram till att skuldkänslor, 

miljömedvetenhet och attityder som motivationer till att handla miljömärkt. Det är en 

undersökning som angränsar, men inte helt sammanfaller, med min, men attityder kring 

hållbara varor är definitivt något som är relevant och viktigt utifrån min undersökning. Dessa 

undersökningar tillsammans med min egen kan visa på att ett minskat glapp mellan ett grönt 

varumärke och dess konsumenter kan ha en positiv inverkan på hur vårt samhälle utvecklas på 

ett hållbart sätt. Om green marketing till stor del går ut på att införliva hållbarhet i vår kultur 

så spelar varumärkena en otroligt stor roll. Genom att ta ställning och arbeta för en värld som 

kommer att klara sig genom kommande generationer, kan ett varumärke bidra till att påverka 

övriga delar i samhället åt samma håll. Vi människor konsumerar varje dag och ju mer vi tar 

ansvar genom att konsumenter och ju mer producenter runtom oss tar ställning kan en 

förändring skapas på lång sikt.  

 

6.2 Övriga reflektioner  

I slutsatserna har det kommit fram att ett varumärkes myter inte alltid delas av 

konsumenterna. Jag vill verkligen lyfta fram att det behöver i sig inte vara någonting negativt. 

Myterna kan ses som ett råmaterial för fortsatt grön marknadsföring. Om det finns 

föreställningar kring hur ett företag arbetar och vilka värderingar de har, finns det möjlighet 

att göra så att detta speglas i konsumenternas uppfattning på längre sikt. Till exempel skulle 

Coops myter kring varumärket kunna etableras genom marknadsföring i form av storytelling. 

Berättelser är ett kraftfullt medel att övertyga människor med och det skulle kunna fungera 

mycket väl för att förmedla myter.  

Jag vill återigen återkoppla till ett av grön marknadsföringens uppdrag: att införliva 

hållbarhet i samhällskulturen. Det finns en betydande koppling mellan det och myter. Myter 

är något som är införlivat i en kultur, och det finns olika kulturer. Denna studie visar att 

hållbarhet är inkorporerat i Coops kultur, men inte i konsumenternas. För att någonting ska bli 

självklart, både i samhället och i mer specifika sammanhang, behöver det finnas myter kring 

det. Barthes menade att myter avtäcker sanningen och strukturer. Om det finns myter i 

samhället om att ekologi cirkulerar kring att vi människor har ett ansvar att ta hand djur och 

natur, och att vi behöver ta inspiration från ursprungligt jordbruk, innan giftig besprutning 

fanns tillgänglig, då har vi kommit långt för ett hållbart samhälle som kommer att finnas kvar. 
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Det kommer bevaras, även för våra barn och barnbarn, och deras barnbarnsbarn. Myter 

påverkar hur vi ser på saker, och hur vi ser på världen. Barthes använde dem för att avtäcka 

samhällsstrukturer – men de kan också användas för att bygga nya. Ett samhälle där jorden 

kommer före våra egna behov. Det kanske låter som en utopi, men myter kan mycket väl 

handla om den ideala världen och hur den borde vara. 

Det finns viktiga fakta som kanske borde vara myter i vårt samhälle. Ett av världens 

farligaste gifter används i besprutning av många, många kaffeplantager världen över. 

Skadedjur på banan- och vindruvsplantage bekämpas med medel som ger arbetarna – och 

deras barn – nervskador. Här på hemmaplan så hamnar bekämpningsmedel i vårt vatten (5 

viktiga varor att byta till eko, 2012). Vad skulle hända om alla dessa fakta var myter i vårt 

samhälle, sådant som vi tar för givet? Myter finns alltid i våra bakhuvuden, även om vi inte 

tänker aktivt på dem. Om det skulle finnas en myt om arbetaren på bananplantagen, som blir 

sjuk av besprutningen, vars barn blir sjuk av den - skulle vi köpa hans bananer? Skulle vi 

köpa konventionellt kaffe? Inceefe (2012) undersöker om ekologiskt är dömt till att vara en 

nisch. För att komma ur den nischen kanske ekologiskt behöver utvecklas till myter. Och det 

är där som green marketing kommer in. Om företag tar sitt ansvar och förmedlar till 

konsumenterna varför de anpassar sig efter hållbarhet, bortsett från de ekonomiska skälen 

förstås, så kommer samhället ett steg längre till ett samhälle där myterna dominerar. Vi är 

människor, och jag tror det är mänskligt att skapa myter, och däri ligger möjligheterna.  

 

6.3 Återkoppling till den retoriska situationen   

När det gäller textmaterialet markerade jag tidigare i rapporten klimatfrågan som ett 

påträngande problem i vårt samhälle tillsammans med Coops strategiska val att visa upp sig 

som ett hållbart varumärke. I samtliga tre texter lyfter Coop fram vikten av en hållbar 

utveckling, och i ”Varför vi säljer ekologiskt” (2014) samt ”Ekologiskt kött” (2014) visar de 

praktiskt på hur ekologisk produktion påverkar miljö och natur positivt. Coop anpassar sig 

efter att klimatet är en aktuell fråga. Här kan man fråga sig om de gör det för att kunderna 

förväntar sig det, eller om de genuint tror på en grönare marknadsföring. En livsmedelskedja, 

och företag överhuvudtaget, måste gå med vinst och vara lyhörda för konsumenterna för att 

överleva. Samtidigt visar Coop ett engagemang i hållbarhetsfrågan genom att ha skapat myter 

om ekologiskt och deras ställningstagande i det. Faktumet att det också var tidiga med att 

införa ekologiskt i sortimentet styrker att de har ett genuint engagemang, men samtidigt finns 

det ingenting som säger att dessa två motiveringar inte kan samexistera. Martins och 
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Schoutens (2012) dygd inom green marketing, att införliva hållbarhet i samhällskulturen, är 

intressant i diskussionen om den retoriska situationen. Coop argumenterar kring varför de 

säljer ekologiskt och varför ekologiskt är att föredra framför konventionellt. Det kan mycket 

väl ses som ett försök att inkorporera hållbarhet hos konsumenterna. Genom att informera 

dem och upplysa om vad ekologiskt innebär skapar de en ökad kunskap som bidrar till 

kulturen. Det är någonting som alla företag och/eller organisationer som använder sig av 

green marketing bör hålla i åtanke när det gäller det påträngande problemet. Det handlar om 

något större än att få in pengar eller ens ge kunderna vad de vill ha. Att göra en förändring i 

samhället så att det går åt rätt håll är en hörnsten i grön marknadsföring och ett bevis på att 

man menar det man säger.  

Den retoriska publiken är som nämnt tidigare begränsad eftersom forumet är så 

specifikt. De som går in på hemsidan och läser dessa texter är säkerligen på någon nivå i alla 

fall intresserad av Coops hållbarhetsarbete. Jag vill ändå dra en mindre generalisering genom 

att säga att Coop införlivar hållbarhet på fler sätt och i fler sammanhang än på just hemsidan 

(inte minst har jag upplevt det själv som ekoambassadör). Här har Coop en stor möjlighet att 

nå ut till många konsumenter om de förmedlar sina myter i andra forum än just hemsidan. Det 

kan också säga någonting om green marketing i allmänhet, i det att vikten av att få 

marknadsföringen att nå ut till sina konsumenter. 

När det gäller intervjuerna visar informanterna på hur mångfacetterat det kan vara att 

handla mat. Det handlar till stor del om vilka behov som bemöts genom rätt green marketing. 

En informant kan lägga stor vikt på att de livsmedel hen inhandlar ska vara ekologiska eller 

Fairtrademärkta. Det syns tydliga i intervjuerna där fem av sex informanter handlar ekologiskt 

och alla har ett intresse för etisk konsumtion. Green marketing fyller därför en djup och inte 

helt onyanserad funktion för konsumenter. Behoven vi som konsumenter har är många och ju 

fler som uppfylls genom grön marknadsföring, desto större chans blir det att vi väljer en viss 

kedja. Informanterna har berättat om olika behov; ekonomiska, sociala, etiska. För 

konsumenten verkar det vara viktigt att ett företag faktiskt införlivar hållbarhet i 

samhällskulturen.  

 

6.4 Kritisk reflektion över studien 

När det gäller den kritiska reflektionen över studien är det viktigt att poängtera är att alla 

analyser som jag har gjort är baserade på mina egna tolkningar. Detta gäller i synnerhet 
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mytanalyserna. Det är möjligt att andra forskare skulle komma till andra slutsatser, om de har 

andra glasögon på sig. Med det sagt står jag för mina resultat och anser att validiteten av dem 

är hög, men det är förstås ett tolkningsarbete som jag har gjort.  

Förutom det så finns det alltid saker som hade kunnat göras annorlunda i en 

vetenskaplig undersökning. Jag har valt två olika analysmetoder, retorisk situation och myter, 

som har fungerat väl. Ytterligare argumentationsmodeller skulle kunna tillföra givande 

analyser för framtida forskning. Maria Wolrath Söderbergs toposmodell skulle kunna ge en 

detaljerad bild över hur inte bara ett varumärke argumenterar rent praktiskt, utan även hur 

konsumenterna gör det.  

Materialmässigt skulle stoffet från Coops sida kunnat varieras. En intervju med Coops 

ledning hade kunnat ge en annan typ av bild över varumärket. Även reklamfilmer och annan 

typ av marknadsföring skulle kunna vara värdefullt. När det gäller informanter är det möjligt 

att resultatet hade blivit mer nyanserat om undersökningen tagit in mer spridda åldersgrupper. 

Alla informanter var under 42 år, och konsumenter från en generation över hade kanske haft 

andra svar på intervjufrågorna. Det är en fråga om reliabilitet som kan vara ett problem vid 

intervjuundersökningar, i synnerhet med få informanter.  

För att resonera kring mitt användande av intervjuer som forskningsmetod utgår jag 

ifrån sju stadier som Steinar Kvale och Svend Brinkmann delat upp intervjuundersökningar i. 

Dessa är tematisering, där syftet och ämnet för intervjuerna fastslås innan själva metoden 

formas, planering som görs utifrån de sju stadierna och den kunskap som ska insamlas, 

intervjun där intervjuaren ska reflektera över svaren under själva intervjun, utskriften av 

intervjun där materialet förbereds för analys, analysen av materialet baserat på 

undersökningens syfte samt analysmetoder och intervjukaraktär, verifiering utifrån 

intervjuernas validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och till sist undersökningens 

rapportering där intervjuerna omvandlas till en läsbar produkt (Kvale och Brinkmann 2009 

s. 118).  

Jag ger nu några kommentarer om min undersökning utifrån dessa stadier. 

Tematiseringsfasen har en del problem i och med att en del av mina intervjufrågor inte var 

direkt kopplade till syftet. Därmed blev en stor del av materialet svårt att använda för själva 

mytanalysen. Från början använde jag mig av en toposanalys som fångade in en del 

information som mytanalysen inte tog upp, men jag släppte denna analysmetod för 

läsvänlighetens skull. Därmed blev det vissa problem i planeringsstadiet men jag genomförde 
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ändå intervjuerna som planerat. Under intervjufasen gjorde jag mitt bästa för att vara objektiv 

och ställa följdfrågor, men bättre kunskap kring teorin kring intervjufrågor hade gynnat 

undersökningen, vilket jag återkommer till strax. Utskriften av materialet skedde genom 

transkriberingar vilket var ett effektivt sätt att analysera materialet då det gav mig en 

detaljerad bild utav svaren jag fick. Analysen blev något kortfattad, vilket beror på problemen 

i den tematiska fasen. Mer fokuserade frågor hade gett ett större material att gå på i analyserna 

av informanterna. Jag anser dock att jag fick ett resultat som jag gott kunde dra slutsatser 

kring, men med delvis andra frågor hade jag kunnat ge analyserna mer kött på benen. 

Verifieringen kopplas återigen tillbaka till tematiseringen. Intervjuernas verifiering anser jag 

är god, men däremot hade den ökat genom mer relevanta frågor för mitt syfte. Reliabiliteten 

kan diskuteras i och med att jag endast använde mig av sex informanter. Trots det låga antalet 

respondenter såg jag klara mönster genom analyserna, men det är klart att reliabiliteten hade 

blivit högre med ett större antal intervjuer. Det fanns däremot inte plats för det i omfånget av 

en kandidatuppsats, men om en forskare skulle ta denna undersökning ett steg längre så kan 

det vara bra att hålla detta i åtanke. Rapporteringen hade kunnat få större omfång med tanke 

på problemen ovan men som sagt fick jag ändå tillräckligt mycket material för att kunna göra 

en god rapport.  

Nu återkommer jag till intervjufrågorna. Kvale och Brinkmann skriver om olika typer 

av dem. Inledande frågor kan starta ett resonemang hos respondenten och sonderande (”kan 

du utveckla det”, ”kan du ge ett annat exempel?”) och specificerande frågor samt 

uppföljningsfrågor kan utveckla det. Tolkande frågor kan bekräfta eller tydliggöra vad 

informanten menar och strukturerande frågor kan hålla samtalet till ämnet (Kvale och 

Brinkmann 2009 s. 150-152). Det finns med andra ord många olika sätt att föra en intervju på 

och dessa är kunskaper som jag borde ha haft innan jag genomförde mina intervjuer. På så 

sätt hade jag kunnat få mer utvecklade svar som stärkt undersökningens validitet. Enligt 

Kvale och Brinkmann finns det också problem med ledande frågor, även om just dessa 

forskare lägger låg vikt vid dem och att det till och med kan bidra till intervjuns kvalitet 

(Kvale och Brinkmann 2009 s. 187-188). Ett par av mina frågor var omedvetet ledande vilket 

gjorde det svårt att använda sig av dem i själva analysen för validitetens skull. Kvale och 

Brinkmann menar att det till viss del är genom praktiskt lärande som man som forskare lär sig 

att använda intervjuer, och faktumet att detta var första gången för mig kan förklara en del av 

bristerna.  
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6.5 Framtida forskning  

Att göra en receptionsstudie har visat sig vara givande inom både retorikfältet och i en 

undersökning kring varumärken. Att jämföra ett varumärke med konsumenters uppfattning 

utav det kan appliceras på alla möjliga fall beroende på vart intresset finns. Myter och den 

retoriska situationen som denna studie använt sig av är ett sätt, men många olika metoder 

skulle kunna användas för att komma fram till intressanta resultat. Ett fält som mycket väl 

skulle kunna utforskas mer är hållbarhets plats i samhället. Jag har tagit upp hur varumärken 

behandlar hållbarhetsfrågor. Detta är ett ämne som spänner över hela vår värld och många 

olika ämnesområden kan göra studier av hur hållbarhet påverkar samhället. Det finns många 

olika aktörer förutom företag och det skulle också kunna undersökas. Att göra en mer 

detaljerad studie över vad som får konsumenter att välja vissa varumärken, eller att välja 

miljömärkta varor kontra konventionella, är också intressanta ämnen att forska kring, för att 

få en djupare förståelse över det som motiverar kunderna.  
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