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Författare: Elin Jigenheim och Maria Johansson, Halmstad

Abstrakt 
 

Studien redogör för kommunikationsverktygen ICA använder i den externa kommunikationen 

av ICA I love eco-sortimentet. De studerade kommunikationskanalerna är reklamfilmer samt 

kundtidningen Buffé. Tidningar och reklamfilmer som innehöll information om ICA I love 

eco-sortimentet under perioden mars 2008 - oktober 2011 valdes ut för textanalys. I 

textanalysen utgick vi ifrån semiotiska och retoriska begrepp för att se meningen som texterna 

skapar. Resultat visar att ICA använder samhällsengagemang som ett kommunikationsverktyg 

och strategi. Resultat visar även att ICA använder fem olika dimensioner av nytta, positiv och 

negativ emotionell nytta, värde för pengarna, sociala livet samt funktionaliteten, i 

marknadsföringen av det ekologiska sortimentet. 

 

 

Nyckelord 
 

Hållbar utveckling, ekologisk mat, ICA I love eco, grön marknadsföring

 

 

Introduktion 

 

Avsikten med studien är att undersöka vilka kommunikationsverktyg ICA-koncernen 

använder då de förmedlar information om det ekologiska sortimentet, ICA I love eco. Vi 

undersöker även dess roll för varumärket ICA samt hur det kommuniceras i deras 

egenproducerade reklamfilmer och kundtidning Buffé. Vår uppfattning är att ICA skiljer sig 

från andra livsmedelsföretag i sin marknadsföring och därför finner vi vår studie relevant. 

 

Vi valde att studera Buffé samt reklamfilmerna som producerats under perioden mars 2008, då 

det var första gången dessa berörde eco-sortimentet, till och med oktober 2011. Det har 

producerats fyra reklamfilmer gällande eco-sortimentet och 23 av 40 tidningar berörde det 

samma. Reklamfilmerna är ICAs största kommunikationskanal för extern kommunikation och 

Buffé skickas i genomsnitt ut till två miljoner hushåll per gång (Fahlin, 2011). 

 

ICA-koncernen är en detaljhandelskoncern med fokus på livsmedel och har butiker i Sverige, 

Norge, Estland, Lettland och Litauen (http://www.ica.se). ICA har med sin 

marknadsföringsmodell byggt upp sitt varumärke med hjälp av reklamfilmer, vilket har varit 

en ekonomisk framgång. De investerar omkring en miljard kronor på reklaminköp per år och 

varje reklamfilm resulterar i snitt en ökning med 140 procent i försäljningssiffror för 

kampanjvarorna (http://www.svd.se). 

 

ICAs ekologiska sortiment, ICA I love eco, lanserades 2008 och ökade med 27 procent under 

första halvåret (http://www.market.se). 2010 uppgick försäljningen till nästan två miljarder 

kronor, en ökning med 5,2 procent jämfört med 2009 (http://www.ja.se). Sortimentets logotyp 

http://www.ja.se/?p=36956&pt=105&m=3433
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består av ett hjärta på vit bakgrund med texten ICA I love eco, där love inte är utskrivet utan 

ersatt av hjärtat. Enligt Ariella Rotstein, ansvarig för satsningen av eco-sortimentet, 

lanserades ICA I love eco när de uppmärksammade att genomsnittskonsumenten gjorde fler 

medvetna val i samband med sin matkonsumtion och de vill även bidra till en ekologisk 

livsstil med sortimentet (Buffé, 2008 nr 3). Enligt livsmedelsverket kännetecknas ekologisk 

mat med att lantbrukaren inte använder kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller 

genetiskt modifierade organismer. Djuren bör även vistas utomhus och fodret bör produceras 

på gården (http://www.slv.se). 

Sedan slutet av 1980-talet har intresset för konsumtionsaspekterna ökat. Kretsloppstänket 

introducerades i miljöpolitiken och ett miljövänligare konsumtionsmönster hamnade i fokus 

där förebyggande strategier mot miljöproblem eftersöktes. Politikerna såg en förändring i 

människors livsstil som en nödvändighet. Miljöproblemen betraktades inte längre som enbart 

samhällets eller politikers ansvar utan det blev nu den enskilda människans ansvar att leva sin 

vardag så miljövänligt som möjligt (Djerf Pierre, 1996). Bo Dahlgren, forskningschef på 

Sustainable Innovation, och Karin Allergren, varumärkesrådgivare, menar att under 2000-talet 

har det väckts ett intresse av att etablera relationer mellan kunden och företagen. 

Konsumenten vill veta företagets värderingar och om de tar ansvar för sina produkter och 

anställda samt miljön de verkar i. Företag som befinner sig inom konsumtionsmarknaden är 

idag beredda att ta ansvar för sitt agerande i media och vill bli uppmärksammade för sin 

samhällsinsats (Dahlgren, Allergren 2010), som till exempel engagemang för hållbar 

utveckling. 

Litteratur vi använt oss av för denna studie gällande marknadskommunikation och grön 

marknadsföring är Franzén (2002), Mårtensson (2009) Dahlgren och Allergren (2010) samt 

Peattie (1998), Olausson (2009) och Carruthers (2005). För Public relationsteorier har vi 

använt Wæraas (2009), Ihlen (2009), Ihlen och Verhoeven (2009), Tench och Yeomans 

(2009), McQuail (2010) och Hadenius Weibull och Wadbring (2008). Tillgång till ICAs 

kommunikationskanaler fick vi via Internet, reklamfilmerna är publicerade på Youtube
1
 och 

Buffé fick vi tillgång till via ICAs webbplats. 

 

Tidigare forskning 
 

Bhimrao Ghodeswar (2008) har i en fallstudie identifierat viktiga delar i varumärkesbyggande 

på konkurrensutsatta marknader. Utifrån litteratur och fallstudier av framgångsrika 

varumärken i Indien föreslår Ghodeswar en ram för att bygga varumärken. Först positionering 

av varumärket, sedan kommunicera dess budskap, vilket ger varumärket tyngd och till sist 

utnyttja dess värde. Resultat visar att alla avdelningar inom ett företag, inklusive 

mellanhänder och leverantörer, måste anpassa sina ansträngningar eftersom alla har en stor 

betydelse för kundens upplevelse med varumärket. 

 

Aseem Prakash (2002) har utfört en receptionsstudie om hur produkter kan främjas genom 

påståenden om miljömässiga attribut som företag innehar, producerar eller säljer. Resultatet 

visar att det inte enbart krävs manipulering av den traditionella marknadsmixen, produkt, pris, 

plats och marknadsföring, utan förståelse för konsumenten och politiska processer. Gröna 

attribut kan uppfattas som en ekonomisk konkurrensfördel då konsumenter kan välja bort 

företag genom att inte konsumera deras produkter, samt genom att visa uppskattning mot de 

miljömedvetna företagen som visar ett socialt ansvar. 

  

                                                             
1
 Youtube, en webbplats där användare kan publicera videoklipp. 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/
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Ulrich R. Orth, et al. (2004) har undersökt konsumenters preferenser angående produkters och 

varumärkens olika fördelar och identifierat fem dimensioner av nytta. Dessa är funktionalitet, 

värde för pengarna, sociala livet, samt positiv och negativ emotionell nytta, de är grunden för 

marknadssegmentering och varumärkespositionering. En kvantitativ datainsamling 

genomfördes för att mäta fördelar som bidrar till konsumtion av varumärket Craft Beer. 

Utifrån dessa mätningar kan företaget sedan skapa en anpassad kommunikationsstrategi. 

 

Roberto Biloslavo och Anita Trnavcˇevicˇ (2009) har utfört en diskursanalys av slovenska 

företags identitet, image och anseende angående deras ”gröna rykte” på deras webbplatser. 

Undersökningen visar att företagen presenterar sina värderingar om miljöskydd och socialt 

ansvar, som de även relaterar till hållbar utveckling, men är den gröna identiteten obearbetad 

kan det inte bidra tillräckligt för att generera konkurrensfördelar. 

 

Robert L, Underwood och Noreen M, Klein (2002) har utfört en empirisk studie gällande 

bilder på livsmedelsförpackningar och hur de kan ha effekter på konsumenterna i 

uppfattningen om varumärket. Dessa bilder kan kommunicera information om varumärket och 

med det förändra konsumentens uppfattningar kring det. De konsumenter som lägger stor vikt 

vid förpackningarna kan ge bra utvärderingar av varumärket. Denna forskning visar att 

konsumenterna utifrån förpackningen kan dra slutsatser om produktens kännetecken samt att 

konsumenternas inställning till produkten är mer positiv då den ingår i ett större koncept. 

 

Athanasios Krystallis och Georg Chryssohoidis (2005) har i en kvantitativ studie undersökt 

konsumenters betalningsvilja för ekologiska produkter. Studien visar att betalningsviljan 

varierar beroende på matkategori och faktorer som påverkar är kvalitén och säkerhet samt 

förtroende för certifiering, produkter och dess varumärke. 

Sigrid Stagl (2002) har studerat vad lokala livsmedelsmarknader kan ha för positiv inverkan 

på hållbar utveckling men även deras begränsningar. Konsumenterna har sett problem i 

livsmedelsproduktionen och känner oro och uppmanar producenter till omvärdering av deras 

produktionsmetoder. Resultatet visar att olika grupper har bildats till följd av detta och de 

syftar till att skydda den närproducerade ekologiska maten samt miljön. 

 

I förhållande till tidigare forskning kommer vi med vår studie visa på en utveckling inom grön 

marknadsföring och dess kommunikationsverktyg. 

 

Teoretiska ramar 

Marknadskommunikation 

Rita Mårtensson, professor i marknadsföring, menar att syftet med marknadskommunikation 

är att direkt eller indirekt uppmärksamma marknaden samt skapa efterfråga. 

Kommunikationen är ett verktyg för positionering på marknaden där reklamen tydliggör 

varumärkets ståndpunkter och kan kommunicera en persons identitet (Mårtensson, 2009). 

”Utvecklingen går från marknadsföring av produkter och tjänster till marknadsföring av 

företaget som projekt, med en uttalad personlighet och ambition” (Dahlbom, Allergren, 

2010:68), vilket karaktären Stig är för varumärket ICA (Mårtensson 2009). Peter Franzén, 

marknadsförare, anser att reklam ska fånga publikens uppmärksamhet, genom att vara trevlig 

att se på eller vara underhållande. Uppgiften är att förmedla ett trovärdigt och relevant 

budskap som innehåller en bra motivering till konsumtion av produkten (Franzén, 2002). 
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Grön marknadsföring 

Enligt Ken Peattie, universitetslektor i strategisk företagsledning, är grön marknadsföring; ”en 

holistisk managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa kundernas 

och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt” (Peattie, 1998:52). Inom 

miljömarknadsföring innebär holism ett externt och öppet system, företag uppfattas som en 

del av samhället, miljön och det ekologiska systemet. De ekologiska principerna innebär att 

miljön är som ett nät av liv där en förändring leder till följder i hela nätet. Allt är 

sammankopplat, kunder, företag och ekosystemet (Peattie, 1998). 

Grön marknadsföring bygger på tre principer: socialt ansvar, sökandet efter en hållbar framtid 

samt ett holistiskt tillvägagångssätt. En ohållbar ekonomisk tillväxt har under åren orsakat 

miljöskador och Peattie anser att näringslivets ansvar är större än att producera varor och 

tjänster i vinstsyfte, detta ansvar är del i lösningar på viktiga samhällsproblem, som den 

hållbara utvecklingen. Affärsverksamheter tjänar större mänskliga värden än de som uppfattas 

i förhållande till det ekonomiska värdet (Peattie, 1998). David Carruthers, författare till From 

opposition to orthodoxy: the remaking of sustainable development (2005), menar att 

människan har förmågan att göra utvecklingen hållbar, att kommande generationers behov 

inte riskeras. Hållbar utveckling innebär inga absoluta gränser, utan teknik och människans 

användning av naturresurser kan förbättras för att nå balans i det ekologiska systemet och 

behålla en ekonomisk tillväxt. Peattie menar att människan genom konsumtionen visar sin 

ökade oro för miljön och dess tillstånd (Peattie, 1998), vilket företag kan använda som en 

konkurrensfördel i positioneringen. Victoria Olausson (2009), författare till Grön 

kommunikation, diskuterar den ekologiska fördelen, en konkurrensfördel där fokusering ligger 

på hur det kommuniceras snarare än vad.  Enligt en omfattande studie av Tillväxtverket där 

14 000 företag deltog, fastställdes ett statistiskt säkerställt samband mellan lönsamhet och 

hållbar utveckling (Tillväxtverket 2004 se Olausson 2009:135). I dagsläget är det nästan 

omöjligt för ett företag att behålla ett starkt varumärke utan en trovärdig hållbarhetsstrategi. 

Lars Hassel, professor i redovisning, har genom forskning funnit bevis för att företag som 

arbetar hållbart når en högre värdeutveckling och lönsamhet. Detta beror på att kunder och 

investerare utesluter företag som har sämre gröna attribut och produkter och därmed lyfts de 

bättre företagen fram (Olausson, 2009). Peattie menar att de produkter vi konsumerar placeras 

på en ”inre karta” med flera dimensioner i form av produkternas egenskaper såsom hållbarhet 

(Peattie, 1998).  

Public Relations 

Public relations (PR) handlar om att skapa och bevara relationer mellan exempelvis ett företag 

och dess intressenter, detta genom att skapa positiva föreställningar och förhindra negativa 

associationer (Tench, Yeomans, 2009). Øyvind Ihlen och Piet Verhoeven, författare av 

Conclusions on the Domain, Context, Concepts, Issues, and Empirical Avenues of Public 

Relations, menar att viktiga grundbegreppen inom PR är förtroende, legitimitet, förståelse och 

reflektion. Frågor om makt, beteende och språk är i framkanten av PR-studier (Ihlen and 

Verhoeven, 2009). Detta studerar vi i ICAs positionering genom det ekologiska sortimentet 

samt genom kommunikationen. 

Ihlen tolkar Bourdieus fält, vilket kan liknas vid ett socialt rum bestående av maktrelationer 

aktörer emellan där aktörer konkurrerar om positioneringen med hjälp av olika kapital med 

varierande värde och fördelning. De olika kapitalen är funktioner inom positioneringen och 

PR är ett verktyg i kampen för positioneringen mellan aktörerna. Ihlen (2009) menar att 

genom denna applicering av Bourdieus sociologi inom PR kan ett verklighetstroget perspektiv 
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uppnås. Med detta konfliktperspektiv menar Ihlen att det uppstår en förståelse för PR-

användningen i samhället. Han anser även att olika former av maktpositioner som är 

konstruerade med hjälp av PR och kapital kan analyseras (Ihlen, 2009). 

Ihlen benämner Bourdieus kulturella kapital som kunskapskapital och anser att kunskap är att 

veta hur media fungerar. Det måste finnas ett nyhetsvärde, vilket exempelvis kan innebära 

aktuella och dramatiska händelser. Det handlar om att få access i media, att vara på agendan 

och påverka publiken (Ihlen, 2009). Denis McQuail, massmedieforskare, menar att ju mer 

publicitet en händelse får i media, desto större betydelse får det för publiken och på så sätt för 

medierna upp ämnen på agendan (McQuail, 2010). Journalisten Walter Lippman menade 

redan 1924 att kravet på en nyhet var att den skulle väcka känslor hos mottagaren samt 

erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation (Hadenius et al., 2008). I vårt material studerar 

vi hur ICA legitimerar det ekologiska sortimentet genom att väcka känslor med hjälp av 

aktuella och igenkännbara kampanjer som är på agendan. 

Arild Wæraas, författare av On Weber: Legitimacy and legitimation in public relations, 

diskuterar Webers tankar angående organisatorisk legitimitet och dess innebörd om att 

förvärva och bevara den genom emotionellt stöd från allmänheten och därmed rättfärdiga och 

bevara en legitim status i samhället (Wæraas, 2009). Genom att exempelvis informera och 

vädja om stöd gällande en hållbar utveckling. Wæraas citerar Metzler, författare till The 

centrality of organizational legitimacy to public relations practice, handbook of public 

relations, som menar att det viktiga inom legitimitet är; “Establishing organizational 

legitimacy is at the core of most, if not all, public relations activities” (Wæraas, 2009:310). 

Syftet är att nå och upprätthålla organisatorisk legitimitet genom aktiviteter, till exempel 

genom reklamfilmerna och artiklarna i Buffé angående hållbar utveckling eller ekologisk mat. 

Genom att skapa en tro på legitimiteten bildas ett systems existens. Wæraas diskuterar även 

begreppet karismatisk legitimering som handlar om att förse organisationer med attraktiva 

personliga egenskaper. Enligt Wæraas är attraktiva och karismatiska drag centralt för 

legitimitet inom PR. Ett företag med karismatisk legitimitet kan uppfattas som en super-

person. Ett förtroende behövs då en karaktär symboliserar ett företag, det är en social 

konstruktion som kan manipuleras och ändras och helt ligger i publikens ögon (Wæraas, 

2009). 

 

Material och Metodologi 

Vi har utfört en kvalitativ studie av ICAs reklamfilmer samt kundtidning, Buffé, som berör 

ICA I love eco-sortimentet. De studerade kommunikationskanalerna är producerade under 

perioden mars 2008, då ICA I love eco först publicerades, till och med oktober 2011. Dessa 

medier valdes då reklamfilmerna är ICAs största kommunikationskanal för extern 

kommunikation samt att Buffé i genomsnitt skickas till två miljoner hushåll (Fahlin, 2011). 

Reklamfilmerna utspelar sig i en ICA-butik där huvudkaraktärer är butikschefen Stig och 

medarbetarna Ulf, Cindy, Sebastian och Bella. Buffé består bland annat av recept, 

information, annonser och reportage. 

 

Vi fick tillgång till det empiriska materialet via Internet, reklamfilmerna via Youtube, samt 

Buffé via ICAs webbplats. Materialet valdes ut för textanalys där vi utgick från semiotiska och 

retoriska begrepp. De semiotiska begreppen vi använt är denotation, konnotation, förankring, 

relä och metonym. De retoriska begrepp vi använde var pathos, ethos och logos (Ekström, 

2009). Vi började med att studera i vilket sammanhang ICA I love eco-sortimentet syntes och 



Elin Jigenheim och Maria Johansson 

 
 

6 
 

kategoriserade detta. Därefter undersökte vi utifrån de semiotiska begreppen vilka ord, bild 

och ljud som användes och vilka associationer de framkallade. Vi tittade även på 

reklamkaraktärernas olika personligheter och hur de används för att gestalta ICA och lyfta 

fram ICA I love eco-sortimentet. Detta gav oss möjlighet att studera underliggande betydelser, 

till exempel vilka implicita argument som används för att övertyga publiken och läsaren. 

Pathos, ethos och logos var begrepp vi hade till hands när vi analyserade den explicita och 

implicita argumentationen. 

 

Resultat  

ICAs grepp i marknadsföringen 

ICA använder grön marknadsföring för ICA I love eco-sortimentet och relaterar det 

kontinuerligt till sitt arbete för en hållbar utveckling. Våra främsta resultat är att de lutar sig 

mot ansvarstagande och socialt engagerade organisationer samt använder ekonomiska 

argument som kommunikationsverktyg. I de studerade kommunikationskanalerna nyttjas 

aktuella händelser, situationer samt kända svenska och världsorganisationer, där de 

ekologiska varorna visas upp. ICA använder sig av olika tillvägagångssätt i avsikt att föra 

fram sitt budskap och övertala sin publik, både på ett humoristiskt sätt och med 

faktaargumentation. 

Ett holistiskt perspektiv 
 

Utifrån ett holistiskt perspektiv är företag en del av samhället, miljön och det ekologiska 

systemet - allt hänger samman. Det kan uppfattas som att ICA är medvetna om detta då de 

både publicerar artiklar samt producerar reklamfilmer som berör deras miljöarbete som 

kontinuerligt kopplas samman med ICA I love eco. 

 

I en artikel informeras läsaren till exempel om att: ”ICA I love eco blir ännu bättre” (Buffé, 

2010 nr 2:34). I ett projekt ställer ICA krav på leverantörers arbete att bli mer energieffektiva 

och minska svinnet samt införa system för att minska miljöpåverkan, till exempel genom att 

byta till förnybar el från sol, vind och vatten. Genom en förbättrad produktionsprocess kan de 

även utvinna mer juice ur bären, resterna av skivad gurka kan bli hackad gurka och pallar kan 

packas så färre produkter förstörs (Buffé, 2010 nr 2). ICAs information om hur viktigt det är 

att deras leverantörer arbetar för en minskad miljöpåverkan samt deras kontinuerliga 

uppvisande av arbetet för en hållbar utveckling menar vi är en legitimering av ICA I love eco-

sortimentet då produkterna tydligt visas i bilder i artikeln. 

 

Förutom att engagera sig i hållbar utveckling visar ICA även att de är engagerade i att 

konsumenten ska äta bra produkter. “Först städar vi framför >>egen dörr<<. Ställer vi krav på 

andras varor vill vi också ha gjort något åt våra egna. Vi är nästan klara med att fasa ut 

glutamat först från ICAs charkprodukter, och har börjat ta itu med resten av sortimentet. Det 

här är något vi har fokus på oavbrutet” (Buffé, 2009 nr 4:34). Kerstin Lindvall, ICAs 

miljöchef, lyfter fram att de använder Kravmärkning och inte EU:s kravmärkning när det 

kommer till de animaliska produkterna, på grund av att den är mer sträng och lyhörd gentemot 

djuren (Buffé, 2009 nr 3). Påvisandet av att ICA använder hårdare krav ser vi som ett försök 

till förtroendeskapande samt återigen en legitimering av det ekologiska sortimentet då det står 

i fokus i dessa artiklar.  
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ICA har ett holistiskt perspektiv, de visar att de tar ansvar och engagerar sig för miljön, 

människan och djuren, allt hänger samman. 

 

Förtroendeskapande genom samarbeten 

 

I de studerade kommunikationskanalerna var det främst i Buffé som ICA använder välkända 

svenska och världsorganisationer i kommunikationen av ICA I love eco-sortimentet. De 

påvisar att kunden tillsammans med ICA kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att 

konsumera ICA I love eco-produkter. Vi har sett att ICA samarbetar med organisationer som 

Världsnaturfonden, WWF,
2
 Rosa Bandet,

3
 World Childhood Foundation,

4
 Earth Hour,

5
 samt 

Fair Trade,
6
 Rain Forest Alliance

7
 och UTZ Certified.

8
  Genom att samarbeta med, samt 

referera till, dessa organisationer framstår ICA som trovärdiga i sitt engagemang för en 

hållbar utveckling och samarbetet kan uppfattas som genuint och inte enbart som ett 

kommunikationsverktyg. Ytterligare ett argument för att använda dessa organisationer som 

källor är att ICA inte blir ifrågasatta, vilket kunde varit möjligt om de valt att samarbeta med 

organisationer som upplevs vara mindre pålitliga. 

 

ICA använder ovan nämnda organisationer för en legitimering av ICA I love eco-sortimentet. 

Till exempel hänvisar ICA till WWF i en artikel då de informerar om att fiskebeståndet är 

hotat av överfiskning samt vad konsumenterna kan äta i avsikt att vara klimatsmarta. “ICA 

sprider WWFs fiskguide via ICA-butikerna. WWFs råd är också vägledande i det centrala 

inköpsarbetet” (Buffé, 2009 nr 2:34). Vid ett annat tillfälle nyttjar ICA det aktuella fenomenet 

Earth Hour genom en helsidesannons där rubriken lyder, ”hjälp oss stödja Earth Hour!” 

(Buffé, 2011 nr 3:34). Genom bild och språk förstärks budskapet; bakgrunden är svart och 

syftar till att släcka alla lampor under en bestämd timme.  Bilden och rubriken är i fokus i 

annonsen och budskapet är att tio procent av försäljningen av ICA I love eco-sortimentet går 

till Världsnaturfondens klimatarbete. De visar även på samarbete mellan ICA, WWF och 

Earth Hour genom att ha med logotyperna bredvid varandra längst ner i annonsen (Buffé, 

2011 nr 3). Även detta kan söka till att stärka konsumentens bild av det ekologiska 

sortimentet. 

 

ICA nyttjar även olika tidpunkter och händelser i sin marknadsföring. I artikeln ”Gör en god 

handling” (Buffé, 2008 nr 11:34) informerar ICA kunden om en julkampanj och samarbete 

med World Childhood Foundation. De upplyser att en procent av försäljningen av eco-

produkterna går till organisationen och att konsumenten tillsammans med ICA kan bidra till 

Childhoods arbete för utsatta barn genom ett uppsatt mål på fem miljoner kronor. ICA nyttjar 

tidpunkten för kampanjen väl och försöker även här inge konsumenten ett förtroende då de 

påvisar sitt samarbete med denna organisation. I Buffé informeras läsaren också om 

kampanjen Rosa Gärningar, ett samarbete med Cancerfonden där en viss summa från varje 

såld kampanjvara går till Rosa Bandet. Bilder på ett antal eco-produkter visas tillsammans 

                                                             
2
 Världsnaturfonden, en naturvårdsorganisation som arbetar för att hindra förstörelsen av jordens ekosystem. 

3
 Rosa Bandet, en årlig kampanj där bröstcancer uppmärksammas. 

4
 World Childhood foundation, arbetar för barn rättigheter till en trygg barndom. 

5
 Earth Hour, internationell årlig kampanj som uppmärksammar klimatfrågan genom nedsläckning av lampor samt elektriska 

apparter under en timme.    
6
 Fairtrade, genom att köpa dessa produkter bidrar konsumenten till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och 

anställda i utvecklingsländer. 
7
 Rain Forest Alliance, en ideell naturskyddsorganisation vars mål är att bevara den biologiska mångfalden och skapa 

hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. 
8
 UTZ Certified utbildar bönder för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och minska miljöpåverkan, kostnader samt 

öka avkastningen, det är etiskt framställda produkter. 
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med informationen. Eco-sortimentets logotyp, hjärtat, samt delar av produktförpackningen är i 

samma färg som det Rosa Bandet (Buffé, 2008 nr 10). ICA nyttjar återigen en välkänd 

organisation och aktuell händelse. 

 

ICA I love ecos logotyp utnyttjas i rubriken ”Handla med hjärtat” (Buffé, 2011 nr 2:36), en 

artikel där ICA kopplar samman eco-sortimentet med satsningarna på de etiska varorna som 

är Fair Trade, Rain Forest Alliance och UTZ Certified. ICA förtydligar att kunden genom 

konsumering av dessa varor bidrar ”till bättre villkor för arbetare och bönder i mindre 

ekonomiskt utvecklade länder samt främjar en hållbar användning av naturens resurser” 

(Buffé, 2011 nr 2:36). Artikelns rubrik säger indirekt till konsumenten att; handlar du med 

hjärtat handlar du ekologiskt, dessutom syns ekologiska varor tydligt i artikeln. 
 

Ekologisk mat - både ekonomisk och funktionell 

 

ICA använder ekonomiska argument som kommunikationsverktyg för ICA I love eco-

sortimentet för att locka till konsumtion. De informerar att eco-produkterna är prisvärda och 

konsumenten kan: ”Få gott samvete till bra pris” (Buffé 2009 nr 3:34). Eco-produkterna visas 

även i konceptet Billiga veckan som består av prisvärda recept. I tre av de fyra studerade 

reklamfilmerna använder ICA det ekonomiska argumentet av det ekologiska sortimentet 

genom dialoger som “tio procent på det nya ICA I love eco sortimentet, vilken succé!” 

(http://www.youtube.com). 

ICA vill även visa funktionaliteten i produkten. De informerar till exempel om färsk 

färdigmat och färdigskurna grönsaker ur eco-sortimentet samt ger även tips på snabbt, lätt och 

matnyttigt som understryker produkternas funktionalitet.  

Teknisk dramaturgiska element 
 

I reklamfilmerna använder ICA sig genomgående av humor. Detta kan vara ett verktyg för att 

fånga publikens uppmärksamhet och förmedla fakta vilket är viktigt för att reklamens 

budskap ska nå mottagaren. Vi ser detta i en reklamfilm där Ulf uppfattar begreppet rättvist 

på sitt vis och börjar sortera bland kundernas varor och förtydligar att alla måste köpa lika 

många varor för att det ska vara rättvist. Han väljer även att en dag bära klänningen, “får Bella 

ha klänning får jag också ha det, det skulle väl vara rättvist” (http://www.youtube.com). ICA 

relaterar här till det ekologiska sortimentet genom att framhäva den ekologiska 

chokladdrycken som dessutom är rättvisemärkt. 

 

Genom en grön marknadsföring kan ICA förse varumärket, ICA I love eco, med attraktiva 

egenskaper och därmed legitimera sortimentet. De kan även genom karismatiska egenskaper 

få varumärket att uppfattas som en super-person. Karaktärerna i ICAs reklamfilmer har olika 

egenskaper och Stig porträtteras som en observant och föredömlig ledare, en super-person 

som symboliserar ICA. Exempel på hur ICA utnyttjar Stigs personlighet för att visa sitt 

engagemang för en hållbar utveckling är då Stig håller tal angående hur viktig miljön är för 

planetens fortlevnad (http://www.youtube.com). Ett annat exempel på hur ICA använder sig 

av sina karismatiska rollkaraktärers personligheter är då Ulf försöker imponera på 

medarbetaren Cindy. Hon uttrycker att samhällsengagemang är sexigt, vilket leder till att Ulf 

vill visa sitt engagemang genom att kedja fast sig i fruktdisken för en prissänkning av det 

ekologiska sortimentet (http://www.youtube.com). Genom att karaktärerna visar ett hjältemod 

odlar ICA bilden av sitt engagemang för en hållbar utveckling. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dZKldGYA6c0
http://www.youtube.com/watch?v=42XduyLLi5k&NR=1
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ICA använder sig kontinuerligt av en grön inramning när de kommunicerar det ekologiska 

sortimentet och det binds hela tiden samman med hållbar utveckling samt engagemang. I en 

reklamfilm där karaktären Stig håller tal hörs lugn musik och han talar med stark, allvarlig 

stämma för att få konsumenten att se det allvarliga i situationen. För att budskapet ska framstå 

som trovärdigt samt övertyga publiken används Stigs personlighet och han betonar ord som 

naturen, träden, bäckarna, åkrarna och inse. Andra ljud som förekommer i reklamfilmerna är 

det traditionella butikssorlet, detta hörs i bakgrunden i samtliga filmer, vilket kan förstärka 

publikens känsla av butiksmiljön (http://www.youtube.com). Allt i syfte att ge djupare 

betydelse av det bilderna kommunicerar. 

 

 

Slutdiskussion 

 
Enligt Lars Hassel finns ett säkerställt samband mellan företag som arbetar med hållbar 

utveckling och en högre lönsamhet. Grön marknadsföring är med andra ord en 

konkurrensfördel. ICAs lansering av ICA I love eco är en ekologisk fördel som hjälper 

varumärket ICA att positionera sig. Enligt Peattie bygger grön marknadsföring på tre 

principer, socialt ansvar, sökandet efter en hållbar framtid samt ett holistiskt tillvägagångssätt. 

I vår analys har vi sett att kommunikationen av ICA I love eco bygger på dessa principer. 

Genomgående i de studerade kommunikationskanalerna har ICA ett holistiskt 

tillvägagångssätt och tar ett uttalat ansvar för en hållbar utveckling. Olausson menar att fokus 

ligger på hur något kommuniceras, snarare än vad. ICA kommunicerar med 

faktaargumentation och humor samt tar stöd av förtroendeingivande organisationer för att 

legitimera sitt ekologiska sortiment. Kommunikationen bör enligt Franzén (2002) fånga 

publikens uppmärksamhet genom att till exempel vara underhållande. Detta anser vi 

genomsyrar reklamfilmerna. Det måste även finnas en trovärdighet och en bra motivering till 

konsumtion av produkten. Detta genomsyrar artiklarna i Buffé som berör det ekologiska 

sortimentet och ICA lutar sig kontinuerligt på motiveringen att de ekologiska produkterna 

främjar en hållbar utveckling. 

 

ICA har även andra kommunikationsverktyg bakom försäljningssuccén ICA I love eco, som 

gör att konsumenten kan placera de ekologiska produkterna på en ”inre karta”. Dessa är en 

kombination av de fem dimensioner av nytta som nämns i tidigare forskning, vilka är positiv 

och negativ emotionell nytta, värde för pengarna, sociala livet samt funktionaliteten för 

sortimentet ICA I love eco. Positiv och negativ emotionell nytta ser vi genomgående i ICAs 

kommunikation. De försöker väcka samvetskänslor och skapa en medvetenhet hos 

konsumenten i syfte att de kan påverka den hållbara utvecklingen genom konsumtionen av det 

ekologiska sortimentet. Vi menar att ICA vill kommunicera att konsumenten speglas ”bra” i 

det sociala livet då den engagerar sig i ”nyttosaker”. Vi anser att ICA använder sig av eco 

sortimentets logotyp i avsikt att vädja till konsumenten, som i artikeln: ”handla med hjärtat” 

(Buffé 2011 nr 2:36). Negativ emotionell nytta ser vi i marknadsföringen då vi anser att ICA 

kan framkalla ett dåligt samvete hos konsumenten om den inte bidrar till en hållbar 

utveckling. Marknadsföringen skapar samvetet som blir motivet till konsumtionen. 

Konsumtion kan leda till en positiv känsla och gott samvete, som ICA förtydligar i artikeln: 

”Gott samvete till ett bra pris” (Buffé 2009 nr 3:34). 

 

Vi har sett att ICA kontinuerligt kopplar samman varumärket ICA I love eco med socialt 

engagerade organisationer, vilket är ICAs starkaste kommunikationsverktyg. ICA vill visa att 

de tar ett socialt ansvar och de ställer inte enbart krav på de lokala leverantörerna utan arbetar 
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även för att främja bättre levnadsvillkor i mindre ekonomiskt utvecklade länder. Detta visar 

de genom samarbeten med organisationer som har sådana mål. Vi anser att ICA innehar det 

som Ihlen benämner som kunskapskapital: de vet hur media fungerar och de utnyttjar den 

ekologiska fördelen genom sitt lanserande av ICA I love eco. Som Dahlgren och Allergren 

(2010) poängterar så är företag idag beredda att ta ansvar för sitt agerande i media, de vill bli 

uppmärksammade för sin samhällsinsats, exempelvis för sitt engagemang för en hållbar 

utveckling. Det handlar om att få access i media, vilket ICA kan få genom samarbeten med 

organisationer som är på agendan.  

Utifrån Wæraas erhåller en organisation legitimitet genom stöd från allmänheten. Vi menar att 

ICAs I love eco-sortiment når legitimitet genom förtroendeingivande samarbeten med 

organisationer som tar ett socialt ansvar. Syftet är att upprätthålla organisatorisk legitimitet 

genom aktiviteter som ICA gör i de studerade kommunikationskanalerna. Wæraas menar 

också att attraktiva och karismatiska drag är centralt för legitimitet inom PR, genom att en 

organisation förses med attraktiva och personliga egenskaper kan företaget uppfattas som en 

super-person. När en karaktär ska symbolisera ett företag krävs ett förtroende, ICA-Stig är en 

föredömlig ledare som i reklamfilmerna inger förtroende och symboliserar varumärket ICA. 

Ytterligare ett starkt kommunikationsverktyg ICA använder i avsikt att motivera till 

konsumtion är den ekonomiska argumentationen, värdet för pengarna. I tre av de fyra 

reklamfilmer kommuniceras prissänkningen på tio procent på det ekologiska sortimentet och i 

Buffé återfinns konceptet Billiga veckan där de ekologiska produkterna visas. ICA förmedlar 

ett budskap om att de ekologiska produkterna är prisvärda och därmed är det inte kostsamt att 

främja en hållbar utveckling. ICA framhäver även att konsumenterna kan stödja kampen mot 

bröstcancer genom att en viss procent av försäljningspriset på ett antal varor går till Rosa 

Bandet. Andra argument som produkternas funktionalitet används också i kommunikationen. 

ICA vill påvisa att de ekologiska produkterna är funktionella genom att till exempel visa 

färdigskuren samt färsk ekologisk färdigmat. 

 

Som Peattie uttryckt tjänar affärsverksamheter ett större mänskligt värde än att gå med vinst. 

Vi anser att ICA använder detta som ett kommunikationsverktyg då de genomgående i de 

studerade kommunikationskanalerna förmedlar ICA I love eco tillsammans med en 

ansvarstagande organisation, händelse eller perspektiv. ICAs marknadsföring är enligt oss en 

utveckling av den gröna marknadsföringen. Genom att understryka sitt engagemang för 

mindre ekonomiskt utvecklade länder och för hur arbetare och producenter kan bli utnyttjade 

och dessutom koppla det till eco-sortimentet, med uppmaningen att ”handla med hjärtat”, ser 

vi som en stor konkurrensfördel där ICA nyttjar hela världen som kommunikationsverktyg. 

Detta är ett tillvägagångssätt för ICA att förstärka varumärket ICA I love eco, precis som de 

förstärker det genom nämnda samarbeten. 
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