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Abstract/sammanfattning  

”Ekologisk skuldbeläggning?” är en receptionsstudie författad av Erica Rohlin och 

Josefin Dahlqvist vid Stockholms Universitet på institutionen för mediestudier 

vårterminen 2016. Uppsatsen ämnade undersöka hur ett urval av en yngre generation 

(18-30 år) i Stockholm förhåller sig till Coops film Ekoeffekten, som utformats för att 

få människor att köpa mer ekologisk mat. Kritik har riktats mot Coops film 

Ekoeffekten och det står som grund för att utföra en kritisk granskning i form av en 

receptionsstudie. Det teoretiska ramverket utgår ifrån propaganda, 

hälsokommunikation, kampanjer och CSR. Teorierna är sedermera sammankopplade 

med resultat från en kvantitativ surveyundersökning samt två kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer. Resultatet visade att ämnet skuldbeläggning var något som 

framgick i fokusgruppsintervjuerna, vilket tyder på att detta var en aspekt 

respondenterna uppfattade mer än andra. Deltagarna ansåg att Coop genom 

Ekoeffekten placerar skuld på familjen Palmberg och sedermera på konsumenter som 

inte handlar ekologisk mat. Vidare visade en korrelationstabell på ett samband som 

kan styrka att Coop gör närmande mot skrämselpropaganda, då en del deltagare blev 

oroliga för sin hälsa baserat på Coops studie, gjord av IVL, som saknar vetenskaplig 

signifikans. Respondenterna från surveyundersökningen samt fokusgruppsintervjun 

visade att de uppfattar Ekoeffekten som en kombinerad informations- och 

reklamkampanj. Fokusgruppsintervjun visade respondenternas provocerande attityd 

gentemot detta, vilket inte gick att avläsa från surveyundersökningen. Detta eftersom 

Ekoeffekten troligtvis inte är provocerande vid en första anblick, utan det är vid 

vidare diskussioner som åsikter och attityder kom till tals. 
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Kapitel 1. Inledning 
_____________________________________________________________________ 

 

Coop har utfört en studie som de kallar Ekoeffekten. I denna låter de familjen 

Palmberg äta 100 procent ekologisk mat, istället för sin vanliga kost. Efter 

experimentet lanserade de förändrade värdena i familjens kroppar i filmen 

Ekoeffekten (Coop, 2016, “Ekoeffekten”). Filmen, som producerades av Forsman & 

Bodenfors samt Acne productions fick viral spridning och enligt Coops egna 

beräkningar har filmen 49 miljoner visningar över hela världen. Björn Larsson, som 

är Coops marknadsdirektör meddelade att de beslöt sig för att översätta filmen till 

flera språk eftersom det fanns ett internationellt intresse för filmen (Lundin 2016). 

Ekologisk mat syns alltmer frekvent i livsmedelsbutikerna, vilket bidrar till att 

reklamen för den också ökar. Under 2013 framförde Naturskyddsföreningen en 

kampanj där de lanserades hashtagen #Byttilleko. Kampanjen framfördes i samband 

med miljöveckan och Naturskyddsföreningen försökte i samband med denna, slå hål 

på många av de myter som finns kring ekologisk mat (Naturskyddsföreningen 2016).  
 

Med Coops Ekoeffektens stora genomslagskraft har den fått mycket kritik. Professor 

Torbjörn Fagerström, hävdar i sin debattartikel i Svenska dagbladet att Coop utför 

skrämselpropaganda (Fagerström 2015). Fagerström (2015) menar att filmen visar 

övertolkade, förvrängda och infantiliserade vetenskapliga resultat för att nå ut med sitt 

budskap kring ekologisk mat. Coop hävdar att filmen inte är ett nytt reklamkoncept, 

utan att de vill visa att de är ledande inom ekologi och hållbarhet (Gabrielsson 2016). 

Jörgen Magnér, forskare vid svenska miljöinstitutet (IVL) som har varit med och 

utfört studien menar att filmen kan uppfattas som skräckpropaganda eftersom Coop 

inte hänvisar till hela studien. Den publik som enbart ser reklamfilmen och inte läser 

hela rapporten, kan uppfatta filmen som missvisande eftersom en studie utförd på en 

familj inte kan stå för en hel befolknings hälsa. Helena Sandberg, docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, menar att rapportering kring 

hälsofrågor är problematisk i dagens samhälle i och med ett överflöd av information. 

Sociala- och etermedier har stort hälsofokus idag vilket gör att publiken inte alltid kan 

urskilja korrekt information mot falsk, propagerande marknadsföring. 

Informationsöverflödet leder till brister i budskapens kvalitet (Sandberg 2005).    
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Annelie Bylund, hållbarhetsstrateg på Coop håller inte med om att reklamen är 

skräckpropaganda eller missvisande. Bylund menar att det är upp till konsumenten att 

ta reda på mer om undersökningen efter att ha sett filmen (Jönsson, 2016). Martin 

Jönsson ifrågasätter Bylund i en intervju i Sveriges radio där han framför allt 

kritiserar Coop för att endast visa barnens urinprov och menar att de skuldbelägger 

familjer som inte äter ekologisk mat. Jönsson ställer sig även frågande till att Coop 

visar hälsofaror med icke-ekologisk mat, men att de fortfarande säljer denna mat i sin 

butik. Annelie Videnfalk, toxikolog och riskvärderare vid Livsmedelsverket säger att 

det är fel att fokusera på hälsan vid köp av ekologisk mat. Det spelar ingen roll hur 

saker och ting odlas, utan det viktigast är att äta frukt och grönt (Borgström, 2016).  
 

I Ekoeffekten har Coop valt att rikta sig mot hälsoaspekten för att få människor att 

köpa mer ekologisk mat. Coop använder en verklig familj, som de utför ett 

experiment på. Hälsokommunikation har visat tendenser till att lägga stort fokus på 

hur konsumenten ska förändra ett beteende, istället för att rikta ansvaret mot större 

organisationer (L’Etang 2008 145). Detta kan leda till att publiken i viss mån 

manipuleras via skuldbeläggning istället för att kritisera de företag som besprutar 

livsmedelsvarorna samt Coop som säljer dem. Som tidigare nämnt kritiseras Coop för 

att enbart visa barnens urinprover, detta menar kritiker är ett sätt för Coop att lägga 

över ansvaret på konsumenterna, i detta fall föräldrarna. Aspekterna gällande 

skuldbeläggning i Coops kampanj kommer att problematiseras i denna uppsats. 

Således är det framställningen samt presentationen av budskapet som kritiseras och 

inte budskapet med målet “att konsumera mer ekologisk mat”.   
 

De råder med andra ord delade meningar om filmen och därtill är en kritisk 

granskning motiverad, där publikens åsikter kommer studeras. Därtill ämnar 

uppsatsen att uföra en receptionsstudie kring respondenternas uppfattningar kring 

Ekoeffekten. Eftersom uppsatsen syftar undersöka publikens attityder samt hur de 

påverkas av ett medieinnehåll (Ekoeffekten) lämpar sig en receptionsstudie, då studien 

inte fokuserar på organisationen Coops perspektiv (Eriksson & Östman 2010: 305f).  
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1.1 Bakgrund om Coop och kampanjen Ekoeffekten 

Företaget Coop bildades 1895 och är ett kooperativ. Kooperativ eller kooperation 

betyder att företaget delvis ägs utav dess medlemmar. Idag har Coop 3,4 miljoner 

medlemmar. Syftet med att vara en kooperation är att medlemmarna ska få nytta samt 

möjligen ekonomiska fördelar. Coops vision är att vara “Den goda kraften i svensk 

dagligvaruhandel”. De har målet att vara i framkant av hållbarhet, vilket även syns i 

deras kunderbjudanden. Coop skriver att hållbarhet är en del av deras DNA (Coop 

2016 “hållbarhet”). Företaget har sedan ett tidigt stadie haft tydliga mål gällande 

hållbarhet vilket de ständigt kommunicerar med alla intressenter. Ägare/medlemmar, 

leverantörer, intresseorganisationer och myndigheter är ständigt involverade i deras 

samhällsansvar (Coop 2016 “kundlöfte, vision och värderingar”).  
 

IVL är det företag som anlitats av Coops för att genomföra en pilotstudie om hur olika 

bekämpningsmedel påverkar hälsan. På Coops hemsida förses publiken med en öppen 

tillgång till den fullständiga rapporten Human exponering av bekämpningsmedel i 

livsmedel av IVL. Filmen visar upp ett verkligt experiment där publiken får följa en 

familjs vardag under två veckor. Familjens matvanor byts ut till hundra procent 

ekologiskt och studien ämnar undersöka om familjens urinprover förändras. 

Rapporten redovisar hur familjemedlemmarnas urinprov innehåller 

bekämpningsmedel. Rapporten visar även en kort genomgång av vilken funktion de 

olika bekämpningsmedel fyller, dess möjliga konsekvenser för hälsan samt vilka 

medel som finns i olika produkter.  
 

Pilotstudien som IVL gjorde visade att nivåerna av bekämpningsmedel sjönk efter att 

familjen började äta ekologisk mat, detta redovisas i filmen Ekoeffekten med enkla 

stapeldiagram. Under avsnittet resultat och diskussion skriver de kritik och 

osäkerheter med resultat. De skriver att resultatet saknar vetenskaplig signifikans 

eftersom studien endast utförts på 5 personer, de skriver att det inte går att dra 

långsiktiga slutsatser utifrån deras “pilotstudie” (Magnér et. al. 2015).  

1.2 Syfte 

Uppsatsen ämnar studera hur ett urval av en yngre generation (18-30 år) i Stockholm 

mottager Ekoeffekten, som utformats för att få människor att köpa mer ekologisk mat. 

Genom att studera empirisk data från en enkätundersökning samt fokusgrupper, 
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ämnar vi att nå djupare förståelse för hur Ekoeffektens budskap uppfattas av 

respondenterna i denna studie. Med tanke på den kritik samt uppmärksamhet 

Ekoeffekten fått, är det av intresse att undersöka hur respondenterna faktiskt uppfattar 

filmen.  

1.3 Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig respondenterna till Coops sätt att förmedla sitt budskap i 

filmen Ekoeffekten?  

2. Hur förhåller sig respondenterna till hur Coop fördelar ansvar gällande 

utveckling inom ekologisk mat i filmen? Hur ser de på fördelningen av ansvar 

mellan exempelvis individer/konsumenter och företag utifrån filmen? 

3. Uppfattar respondenterna Ekoeffekten främst som en informations- eller 

reklamkampanj, eller som en kombination av dessa samt hur förhåller de sig 

till graden av inslag av dessa olika kommunikationsformer? 

 
 

Samtliga frågor kommer att besvaras med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden kommer huvudsakligen tillämpas för att besvara 

fråga ett och två. Fråga tre är av relevans för att undersöka om respondenterna i viss 

mån kan uppfatta reklam som information och därmed glömma bort att budskapet är 

vinklat med ett vinstdrivande intresse. Denna fråga kommer främst besvaras utifrån 

den kvantitativa surveyundersökningen samt kompletteras med svar från 

fokusgruppsintervjuer.  

 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats studerar hur publiken förhåller sig till filmen och därtill kommer inte 

filmen Ekoeffekten analyseras. En semiotisk analys skulle kunna användas som metod 

för att nå djupare förståelse för filmens textuella budskap. Däremot är det av intresse 

att granska respondenters uppfattningar och inte tolka filmens betydelse på grund av 

studiens tids- och ordbegränsning. Studiens omfattning belyser således 

respondenternas svar utifrån kvantiativ data samt fokusgruppsintervjuer.  
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1.5 Disposition  
I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket att presenteras samt hur de 

kommer att appliceras och diskuteras i denna uppsats. Teorierna kommer att 

tematiseras och stå som grund för analysen. Analysen utgår även efter uppsatsens 

tidigare forskning som presenteras nedan. Metodkapitlet kommer redovisa en 

kvantitativ surveyundersökning samt en kvalitativ fokusgruppsintervju. Det 

kombinerade metodvalet kommer sedermera tillämpas i analyskapitlet i två avsnitt. 

Först redovisas resultatet från surveyundersökning med tillhörande frekvenstabeller 

samt en korrelationstabell. Därefter följer avsnitt 2 där fokusgruppsintervjuernas 

resultat presenteras med hjälp av respondenternas uttalanden. De två analysavsnittet 

utgår från studiens teoretiska ramverk. Slutligen presenteras uppsatsen slutdiskussion 

där de två analysavsnittet kombineras för att besvara frågeställningarna.  

1.6 Tidigare forskning  
Helena Sandberg (2005) har författat artikeln “Medier som arena för 

hälsokommunikation” där hon argumenterar för att medier alltid har haft en central 

roll när det gäller att upplysa medborgaren om hälsofrågor och faror. Studier visar att 

dagspressen är det medium som främst förmedlar hälsorelaterade budskap. I artikeln 

lyfter Sandberg fram det flervetenskapliga forskningsfält inom vilket man intresserat 

sig för medierade budskap om hälsa och ohälsa.  
 

Sandberg skriver om ett kunskapsglapp mellan sändare och mottagare. Ett glapp som 

skiljer de två grupperna från varandra beroende på olika förkunskaper kring ämnet 

som kommuniceras i budskapet. Således kan samma budskap uppfattas olika 

beroende av mottagaren. Hur målgruppen uppfattar och tar till sig budskapen samt hur 

pass benägen publiken är att förändra attityder och beteende påverkas av detta 

kunskapsglapp. Hälsokommunikation förkommer ofta i hälsokampanjer där syftet är 

att informera publiken. Sandberg skriver om att svensk hälsokommunikation    varit 

riktade till den stora allmänheten samt haft som mål att informera publiken om 

hälsofaror, exempelvis viruslarm och drogmissbruk. Kampanjerna har sällan haft ett 

vinstdrivande syfte eller haft som mål att öka konsumtion. Syftet med kampanjerna 

har snarare varit att informera individerna om hälsofaror samt försöka 

förändra/förhindra eller uppmana till ett beteende. 
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Rapporteringen kring hälsofrågor ser dock Sandberg som problematisk i dagens 

samhälle. Hälsofrågor ses ofta som kontroversiella och av den anledningen platsar de 

in i journalistikens marknadsdrivna logik. Problemet med detta är att hälsofaror som 

hamnar på medie-agendan ofta är ovanliga samt kopplade till en individnivå, således 

hamnar inte de största frågorna/farorna som gäller en större allmänhet på agendan. 

Denna bristfälliga information leder till att publiken söker sig till andra medier. Detta 

överflöd av information leder till att allmänheten inte alltid kan urskilja korrekt 

information från falsk samt propagerande marknadsföring. Informationsöverflödet 

leder således till brister i budskapens kvalitet.  
 

I studien analyseras rapporteringen i medier, framförallt i journalistik, kring 

hälsofaran; övervikt och fetma. Studien har granskat på fyra olika dagstidningar under 

en fem årsperiod och studerat på hur många artiklar vars innehåll handlar om 

hälsofaror. Efter att ha studerat artiklarna menar Sandberg att pressen ofta är 

motsägelsefull. Ena dagen rapporterar de om farorna med att vara överviktigt medan 

nästa dag skriver tidningarna att övervikt är bra för benskörhet. Kontentan blir 

paradoxal och läsarna blir förvirrade över de olika budskapen. Hur medier rapporterar 

om hälsofarorna blir väsentligt för hur mottagaren kommer att uppfatta budskapet. 

Sandberg drar slutsatsen om att medierna kan vara en betydande faktor till 

hälsoutveckling vilket betyder att medier måste ta sitt ansvar och förmedla korrekt 

information. Trots att Sandbergs studie i huvudsak utgår ifrån dagspressen är 

kontentan att medier av alla dess slag måste ta sitt ansvar gällande information i och 

med att de har en stor påverkningskraft. Coops film Ekoeffekten tar upp hälsofaran 

med ekologisk mat, de visar med hjälp av stapeldiagram hälsofarorna med att äta 

icke-ekologisk mat trots att det inte är vetenskapligt bevisat att det är farligt för 

kroppen. Vidare i denna uppsats kommer fokus ligga på hur Coop kommunicerar sina 

budskap, och hur respondenterna uppfattar Coops olika kommunikationsformer. 

Kritiken som riktats mot Coop går i linje med vad Helena Sandberg skriver om 

mediernas ansvar att redovisa korrekt och tydlig information.   
 

Gunilla Jarlbro har även hon studerat samspelet mellan mediernas rapportering och 

allmänhetens bedömning av hälsorisker i boken Hälsokommunikation från 2010. Hon 

menar att människors riskuppfattningar är kulturellt präglade. Hon betonar särskilt att 

människors uppfattning om hälsorisker förändras över tid beroende på vad medier 
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rapporterar. Det undersöktes hur stor andel av allmänheten som bedömde hälsorisker 

som höga för svenska folkets liv och hälsa. Där kunde en se att beträffande risker i 

kemikalier i livsmedel ansåg 20 % färre människor att det var en hög hälsorisk 1999, 

jämfört med 1993. Jarlbros (2010) egen hypotes är att bland annat kemikalier i 

livsmedel har lämnat medieagendan och istället nått den interpersonella agendan. 

Enligt Jarlbro (2010: 63) så upplever allmänheten hälsofaror som en lägre risk när den 

har funnits länge på den interpersonella agendan. I Ekoeffekten uppmärksammar Coop 

om besprutningsmedel i varorna som inte är ekologiska. Eftersom Jarlbros bok 

publicerades för sex år sedan, finns det en möjlighet att hälsorisken “kemikalier i 

livsmedel” skulle kunna nå medieagendan igen på grund av Ekoeffektens stora 

genomslagskraft. Jarlbro skriver att det är när budskapet hamnar på medieagendan 

som publiken anser att det finns en risk och eventuellt blir skrämda. Eftersom Coop 

visar en ny aspekt gällande ekologisk mat, nämligen hälsofaran, är det möjligt att 

publiken kan göra en ny riskbedömning.  
 

Roger Fowler (1991) tar även han upp problematiken med hälsokommunikation där 

han menar att publiken exploaterats på ett förnedrande sätt. 1988 rådde den välkända 

”the salmonella-in-eggs affair”, som är ett begrepp för att beskriva diskursen inom 

hälsokommunikationen i England vid den tiden. Äggindustrin blev hotad när det kom 

fram att det fanns risk att få salmonella om man inte tillagade äggen på rätt sätt. 

Konsumenter fick specifika direktiv i hur det skulle gå tillväga för att inte utsättas för 

hälsofaran. Fowler (1991: 181) menade att det problematiska med detta var skulden 

som placerades på konsumenten, snarare än hälsofaran. Detta är applicerbart på denna 

studie då en kan tolka det som att Coop anser att det är upp till familjen att börja 

konsumera ekologisk mat, när de fortfarande säljer icke-ekologisk mat i sin butik. I 

”the salmonella-in-eggs affair” kritiserades inte äggindustrin utan allt ansvar och 

skuld lämnades på kunden, framför allt hemmafrun. Hemmafrun blev ombedd att 

tvätta händerna ordentligt innan matlagning, koka äggen exakt i fem minuter och se 

till att kylskåpet fungerade som det skulle (Fowler1991: 186). Fowler (1991) ställer 

sig frågande till varför inte skulden läggs på äggproducenterna istället för att förvänta 

sig att hemmafrun ska ändra sina vanor hemma för att inte bli smittad. På liknande 

sätt som ”the salmonella-in-eggs affair”, ersätter Coop familjens (i filmen) varor med 

endast ekologiska och ställer i slutet av filmen frågan: Vill du köpa mer ekologisk 
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mat? Huruvida Coop lägger eventuell skuld på konsumenten i Ekoeffekten, kommer 

diskuteras vidare i analysen med hjälp av enkätsvaren och fokusgruppsintervjuerna.   

 

Samtliga tidigare studier problematiserar hur medier kommunicerar hälsorelaterade 

budskap. Sandberg menar att medier bidrar till att allmänheten kan ha svårt att 

urskilja budskap. Korrekt information och propagerande marknadsföring är ofta två 

budskap som kolliderar. Jarlbro menar att medier påverkar vilket förhållningssätt 

publiken har gentemot hälsofaror. Problematiken med hur hälsobudskap förmedlas 

menar Fowler är att medier manipulerar budskapet så att publiken skuldbeläggs. 

Studiernas relevans i denna uppsats är att Ekoeffekten är ett budskap som förmedlas 

via medier. Därtill undersöks huruvida uppsatsens deltagare uppfattar budskapet som 

skuldbeläggande samt hur de förhåller sig till hälsofarorna som presenteras i filmen.  

 Kapitel 2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Kampanjer 

2.1.1 Vad är en kampanj? 

Lars Palm (1994) problematiserar ordet kampanj, eftersom det sällan preciseras, utan 

innebörden tas ofta för given. Palm menar att en kampanj innebär en målstyrd, 

planmässig, samordnad verksamhet. I kommunikativa sammanhang innebär kampanj 

endast att en sändare har ett mål med sin kommunikation, att mottagarna utgör ett 

kollektiv och att kommunikationsprocessen är tidsbegränsat (Palm 1994: 39). 

Petersson (2009) menar att det som utmärker en kampanj är att öka försäljning av en 

materiell produkt eller att vara inriktad på att marknadsföra tjänster eller andra 

immateriella tillgångar. Reklamkampanjer kan vända sig till hela befolkningen, men 

vanligast är att marknadsföringen är specificerad mot särskilda grupper (Petersson 

2009: 85).  

Vidare menar Jarlbro att dagens kommunikationsforskare är ganska ense om att 

kampanjer är mest effektiva när det gäller att öka medvetenheten om ett problem. En 

annan funktion en kampanj kan ta sig an är interpersonell kommunikation. Det vill 

säga att sätta en fråga på agendan och öppna upp för diskussion människor emellan.  
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2.1.2 Hälsokampanjer  

Renata Schiavo (2007) menar att hälsokommunikation innebär att influera individer 

och samhällen med syftet att förbättra och påverka deras hälsobeteenden när han 

skriver:  
 

“Health communication can play in influencing and supporting individuals, 

communities, health care professionals, policymakers, or special groups to adpot and 

sustain a behavorial practice or a social or policy change that will ultimately improve 

health outcomes.” - (Schiavo 2007: 3).  
 

Jacquie L’Etang (2008) redogör för hur hälsokommunikation kan yttra sig. 

Hälsokommunikation kan härstamma utifrån ett undervisande närmande, vilket 

innebär att människor kommer anamma budskapet om det förstår sig på det. Syftet 

med ett undervisande närmande är det ska vara information utan värdering (L’Etang 

2008: 143). Ett annat förhållningsätt inom hälsokommunikation är “reality health 

programmes”, som bland annat kan visas i programmen “You are what you eat” och 

“Honey We’re killing the kids”. I dessa typer av program får publiken följa en familj 

och en “hälsosam ledare” som ska föra familjen mot rätt riktning. Programmen visar 

senare radikala förändringar och deltagaren i programmet får ofta genomgå kränkande 

kroppsundersökningar (L’Etang 2008:145).  
 

Jarlbro (2010) nämner några faktorer som har betydelse för utformning och 

mottagande av hälsobudskap. Dessa faktorer anses viktiga för hur 

allmänheten/publiken tar till sig budskapen. Genom att ta hänsyn till dem ökar även 

chansen för att mottagaren ska acceptera och ta till sig budskapet (80f). En av 

faktorerna är “Allmänheten personifierar ny information” vilket syftar till att 

människor är benägna att anpassa ett större samhällsproblem på sig själv. Publiken 

översätter således information från makronivå till mikronivå vilket kan resultera i att 

informationen misstolkas (Jarlbro 2010: 82). En annan punkt är att tillhandahålla 

publiken med enkla lösningar.  

Hur budskapet utformas är väsentligt, det finns olika faktorer som bör övervägas för 

att nå sin publik. Beroende på hur pass väl publiken känner till kampanjen eller 

budskapet bör man se till de olika omständigheterna. Det finns olika omständigheter, 

där den fösta handlar om att förmedla ett budskap som publiken inte är så bekanta 
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med. Monahan (1995) menar att när man ska presentera ett relativt nytt koncept till 

publiken bör känslomässiga, sakliga och demonstrativa kampanjer göras (Jarlbro 

2010: 87). 

2.1.3 Kommersiella och icke- kommersiella kampanjer  

Skillnaden på kommersiell och icke kommersiell marknadsföring handlar om att det 

tidigare oftast handlar om att sälja en produkt vid tillfälle och det sistnämnda handlar 

om att förändra ett beteende, exempelvis att få folk att sluta röka (Jarlbro 2010:106).  

 

En del forskare menar dock att teorin brister eftersom icke-kommersiella kampanjer 

också kan vara manipulativa då de associeras med kommersiella produkter och 

annonser (Jarlbro 2010: 18). Petersson (2009) menar att kampanjernas gemensamma 

drag är att taktiken ofta är densamma. Både kommersiella och icke-kommersiella 

kampanjer vill påverka, nå ut med ett visst budskap och sätta en specifik fråga på 

agendan (Petersson 2009: 90). Stora kommunikationskampanjer har vissa element 

som alltid är med i kommunikationsprocessen. Det finns alltid en sändare, det vill 

säga någon som vill säga något. Det finns alltid ett budskap som sändaren vill sända 

genom ett medium och sedan finns det en mottagare, som på något sätt kommer att 

reagera på meddelandet. Feedforward är ett begrepp som innebär att man skaffar sig 

information om mottagaren innan budskapet sänds ut (Jarlbro 2010: 14) 

 

Jarlbro skriver om problematiken kring budskap och sändare. Hon menar att det är 

högst väsentligt att göra en grundlig analys av målgrupp för att skapa möjligheten att 

förmedla ett budskap. När sändaren blir en så kallad negativ sändare finns det en risk 

att budskapet inte når fram till den tilltänkta målgruppen eller till och med ger motsatt 

effekt (Jarlbro 2010:73ff). Ytterligare en faktor som kan ha negativ inverkan på 

budskapet är språket. Hälsokommunikation förmedlas ofta till en grupp som inte är 

insatta i ämnet, det kan vara läkare som ska förklara hälsorisker för allmänheten. 

Jarlbro menar att experterna oftast förklarar och förankrar budskapen utifrån ett 

makroperspektiv medan publiken förväntar det sig det på en mikronivå. Detta gör att 

publiken inte alltid kan ta till sig de olika budskapen och där med inte heller förändra 

ett beteende eller attityd som ofta är målet (Jarlbro 2010: 80). 
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Jarlbro (2010) menar att många svenska hälsokampanjer misslyckas eftersom de låter 

reklambyråer ansvara för kampanjen. I de flesta fall besitter byråer inte den kunskap 

som krävs för att skapa en icke-kommersiell kampanj.  

2.1.4 Social marketing  

Social marketing (samhällskommunikation) kan definieras på olika sätt, L’Etang 

beskriver det som kommersiell marknadsföring med inriktning på hälsa (L’Etang 

2008: 149). Teorin har som mål att förändra populationens beteende med hjälp av 

propaganda snarare än information (L’Etang 2008: 152). Med stor kundfokus 

använder sig social marketing av kommersiella kampanjer som till och med kan skapa 

eller framkalla ett behov (L’Etang 2008: 149f). Social marketing är en teori som 

binder ihop kommersiella kampanjer med hälsokommunikation. Det är 

marknadsföring som har målet att generera konsumtion, vilket ger en ökad vinst för 

företaget. Tillvägagångsättet ger möjlighet att kommunicera hälsorelaterade 

frågor/faror till en allmänhet med hjälp av kommersiella kampanjer.  

 

Glenn Morgan riktar kritik mot teorin och menar att alla typer av marknadsföring 

syftar till att få kännedom om en publik för att kunna sälja en produkt, tjänst eller ide. 

Precis detta ser man i social marketing, det handlar om att få kunskap om publikens 

attityder och beteende samt introducera nya fenomen. Produkten kan vara en lösning 

på ett hälsoproblem, och därmed kan det även finnas en vinstdrivande aspekt av 

produktpresentationen. Den nya hälsosammare produkten kan även öka ett 

konsumentbeteende (L’Etang 2008: 151). Huruvida Social marketing kan återfinnas i 

Coops film kommer vi genom vårt urvals uppfattningar analysera.  

2.2 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility (CSR) syftar till hur företag och organisationer tar ett 

samhällsansvar för främst miljö, samhälle och ekonomiska områden. CSR används 

som en strategi för företag att bedriva en lönsammare verksamhet genom att visa upp 

sina goda sidor. I följande uppsats kommer CSR syfta på Coops samhällsansvar. 

L’Etang använder begreppet goodwill vilket syftar till hur organisationer och företag 

bygger upp ett kapital av samhällsansvar. CSR kan ses som en strategi inom Issue 

management, företagets tidigare ansvarstagande kan användas som en buffert för 

möjliga framtida kriser. Publiken kan ha mer överseende med misstag och snedsteg 
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om organisationen har ett stark och högt anseende som buffert. Organisationer och 

företag som har mycket goodwill kommer kunna använda det vid olika krissituationer 

(L’Etang 2008: 82). Syftet med att jobba med CSR är att få publiken att ha positiva 

associationer gentemot företaget. Christensen, Morsing och Cheney skriver följande;  

“External audiences rely on the reputation of an organization to judge the quality of 

its products, [...]” (Christensen, Morsing & Cheney 2008:98).  

 

Hur publiken uppfattar ett företag kommer således ha betydelse för hur de ser på 

företaget samt dess produkter. Med hjälp av ett högt förtroendekapital ökar 

benägenheten hos publiken att konsumera varor. Christensen, Morsing och Cheney 

(2008:99) definierar CSR som ett sätt att hålla intressenter nöjda samt involverade i 

organisationens arbete. Heide skriver om hur allt i ett samhälle är beroende av andra 

och hur viktigt det är med goda relationer till alla intressenter. De olika intressenterna 

är externaparter som finansiärer, konsumenter, leverantörer etc. Goda relationer 

menar Heide är en förutsättning för organisationens framtid. Genom ömsesidig 

kontakt samt med hjälp av god kommunikation kan förtroende, trovärdighet etc. 

etableras vilket är viktigt för företaget (Heide 2011:119ff). Är intressenterna nöjda 

kan ett fortsatt arbete fortlöpa, socialt ansvarstagande är viktigt att visa upp dels för 

att upprätthålla goda relationer med leverantörer samt för att ge kunden förtroende 

(Christensen, Morsing & Cheney 2008:98). Coop har länge strävat efter att bli 

ledande inom hållbarhet i livsmedelshandeln, detta kommunicerar de i Ekoeffekten 

genom att visa upp deras ekologiska sortiment. Coop uttalar sig även om att filmen är 

till för att visa intressenter att de är ledande inom ekologi (Gabrielsson 2016).  

2.3 Propaganda  

Propaganda är en form av kommunikation som försöker påverka människors åsikter 

och värderingar i en bestämd riktning. Det som skiljer propagandan från ett vanligt 

meningsutbyte är att avsändaren har ett specifikt mål: att påverka mottagarens åsikter 

och handlingar till sin egen fördel (Hellspong 2001). L’Etang (2008) skriver att 

propaganda är en teknik som ämnar influera människors åsikter och handlingar 

genom manipulation genom att olika kommunikationsstrategier. Olof Petersson 

(2009) definierar propaganda som organiserade försök att påverka människors tankar 

i enighet med propagandistens syften. Propagandistens syfte är att appellera 

människors känslor, med särskild betoning på fruktan och vrede (Petersson 2009: 
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213). Palm (1994) menar att känslomässiga budskap lämpar sig bäst för att nå en 

ointresserad publik. Om det är publik som redan är motiverad lämpar sig en saklig 

och rationell argumentering bäst. Gällande att argumentera med skrämsel, påpekar 

flera forskare att konsekvenser kan bli att publiken inte vill ta till sig budskapet alls på 

grund av förnekelse. Det är viktigt att sändaren inte agerar hotfullt i argumentering för 

då finns det en risk att råka ut för en bumerangeffekt, att mottagaren vänder sin 

motvilja mot sändaren (Jarlbro 2010: 89). Jarlbro (2010) tar upp Hale & Dillard 

(1995) som säger att ett skräckbudskap kan bli effektivt om den innehåller 

information om ett faktiskt hot samt att det finns rekommendationer hur målgrupper 

kan eliminera hotet. Vidare säger White (1995) att ett effektivt sätt att framföra 

skräckbudskap är budskapet ska kombineras med att publiken upplever att själva kan 

utföra handling som leder till förändring (Jarlbro 2010, 86).  

L’Etang (2008: 32) belyser problematiken gällande att propaganda och public 

relations (PR) kan i sammanhang vara nära relaterade. Vissa analytiker hävdar till och 

med att PR är propaganda. För vissa forskare är skillnaden mellan propaganda och PR 

huruvida budskapet är sant eller inte. Andra forskare, menar att propaganda kan 

översättas till övertalning (L’Etang 2008: 34). Eftersom vår studie ämnar studera hur 

vårt urval uppfattar filmens kommunicering blir det relevant att undersöka hur 

autentisk respondenterna uppfattar reklamen samt om de urskiljer propagandistiska 

drag eller inte.  
 

Hellspong (2001) beskriver fyra olika kategorier som propaganda kan delas in i: 

förenkling, förstärkning, förtätning, och förklädnad. Förenkling innebär att texten 

säger något på ett partiskt sätt, genom att utesluta ovälkomna argument och synsätt. 

Vid förstärkning kan avsändaren medvetet stärka de inslag i texten som talar för hens 

budskap. Genom förtätning förändrar avsändaren medvetet uttryck för att texten ska 

bli svårare att angripa. Förklädnad innebär att avsändaren försöker dölja det som talar 

mot hens budskap, genom till exempel lögner eller abstraktion (Hellspong, 2001: 126-

128).  

Kapitel 3. Metod 
_____________________________________________________________________ 
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3.1 Tillvägagångsätt: Kvantitativ metod 

3.1.1 Enkät utformning  

Surveyundersökningar syftar att genom datainsamling studera en mediepublik vilket 

motiverade det kvantitativa metodvalet (Johansson 2011: 87, Trost 2012: 18). 

Metoden slog igenom på 40-talet och har sedan dess använts för ta fram empiriska 

resultat och ge en representativ bild kring människors uppfattningar och åsikter 

(Johansson, 2011: 87). Valet av metod baseras även på möjligheten att nå många 

individer i målgruppen på ett tidseffektivt sätt. De aspekter som undersöks i denna 

studie lämpar sig för kvantifiering och därmed kunna dra relevanta slutsatser från 

resultatet av studien (Bryman, 2011). Enkäten utformas med hjälp av standardiserade 

frågor för att kunna uttala sig om en större population utifrån en mindre grupp vid en 

specifik tid (Johansson, 2011: 87f). Med kvantitativ metod får en oftast fram mindre 

djupgående fakta, dock från många tillfrågade (Backman 2008: 33). För att få mer 

djupgående svar kommer den kvantitativa studien göras fullständig med fokusgrupper 

av kvalitativ sort.   

 

Enkäten i denna studie tillverkades med hjälp av Googles verktyg, Google forms. 

Webbenkäten inleds med filmen Ekoeffekten som är huvudmaterial i denna forskning. 

Några utvalda frågor har direkt koppling till hur/om filmen påverkar respondentens 

beteende och attityder medan vissa frågor har mer fokus på generella inställningar. 

Enkäten består av 22 frågor med en ”likertsskala” utformad från 1-5, främst 

formulerad som 1=inte alls och 5=instämmer helt. De skalautformade 

svarsalternativen präglar hela enkäten med undantag från de demografiska frågorna 

(bakgrunds variabler) samt en fråga med svarsalternativen ”ja, vet ej och nej”. Den 

tilltänkta gruppen en vill uttala sig om, populationen, är alla som har möjlighet att se 

filmen samt handla matvaror. Denna enkät har en åldersgräns på 18 år. Urvalet ska 

kunna ses som en miniatyr av den större population som studien ämnar undersöka 

(Østbye et.al: 2003:250ff).  
 

Enkäten besvarades av 155 personer, varav 92 (59 %) var kvinnor och 63 (41 %) män. 

80 % av de tillfrågade ingick i åldersgruppen 18-30 vilket visar en liten del av hela 

tilltänka populationen. Då populationen är bred då den syftar till alla som har 

möjlighet att handla matvaror, bör således urvalet också vara brett för att en ska kunna 
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göra en rättvis generalisering (Østbye et.al: 2003:250ff). Däremot kommer vi främst 

kunna uttala oss om åldersgruppen 18-30 eftersom den utgör 80 % av våra 

respondenter. Webbenkäten ämnade undersöka människors attityder och inställning 

till ekologisk mat efter ha sett Coops film Ekoeffekten. På de 22 frågorna fick 

respondenterna bland annat besvara vad de tycker om ekologisk mat, om de brukar 

handla ekologiskt samt om dess attityder gentemot filmens innehåll och Coop som 

företag.  

3.1.2 Urval enkät 

Urvalet blev till genom att enkäten skickades ut i stängda chattgrupper till våra privata 

vänner på Facebook samt spreds på våra Facebook väggar. Enkäten spreds under en 

månads tid, 21 mars till 21 april. Urvalet är ett icke slumpmässigt urval och kan 

betecknas som ett bekvämlighetsurval (Trost 1994:28). Det kännetecknas av att 

respondenterna som väljs ut råkar vara på plats. Respondenterna valdes delvis ut för 

hand, när enkäten skickades ut i stängda chattgrupper, eftersom personlig och direkt 

kontakt kan leda till ökat engagemang från deltagarna (Larsson 2010:63). Urvalet i 

denna studie skulle även kunna liknas vid ett snöbollsurval då en i egenskap forskare 

inte kan styra spridningen helt och hållet. Uppsatsens urval är således en kombination 

av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval eftersom respondenterna har spridit 

enkäten vidare på deras egna Facebook-väggar. Detta resulterade i att antalet 

respondenter ökade, vilket var positivt för vår undersökning då fler deltagare styrker 

tillförlitligheten till vår studie.   

3.1.3 Bortfall 

I alla undersökningar förekommer det bortfall. Vad som förekommit i vår 

undersökning är det externa bortfallet som är en del av det naturliga bortfallet. Det 

innefattar personer som inte svarar på enkäten eller inte fått tillgång till den 

(Johansson, 2010: 94). Således innefattar vårt bortfall de personer som sett enkäten på 

Facebook som inte svarat av olika anledningar, men även de som missat att enkäten 

publicerats.  Internt bortfall innebär att en person hoppar över att svara på en eller 

flera frågor. I vår undersökning var alla frågor obligatoriska och därtill finns inget 

internt bortfall (Johansson, 2010: 95).  
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3.1.4 Analysera kvantiativ data  

Vid analys av bivariata korstabeller finns det några speciella värden som är viktigt att 

studera. Det är viktigt att läsa av Cramers V för att se om sambandet mellan 

variablerna är starkt eller svagt. Ett värde på 0.3 eller över visar ett samband. P-värdet 

visar om slumpen haft någon inverkan på sambandet. Är P-värdet lägre än 0.05 har 

slumpen litet/inget inflytande på resultatet. Visar P-värdet högre betyder det att 

slumpen har en viss påverkan på sambandets styrka (Ross 2015). 

3.2 Tillvägagångssätt: Kvalitativ metod 

3.2.1 Fokusgrupper  

Eftersom vi vill studera djupgående uppfattningar och attitydyttringar som inte 

kommer fram via en enkät kommer en även en kvalitativ tillämpas studien. Detta för 

respondenterna får möjlighet att diskutera deras förhållningssätt till ekologisk mat 

innan de ser filmen, vilket gör att vi senare kan göra uttalande kring deras slutliga 

uppfattning om Ekoeffekten. Då vi både vill ha svar från många tillfrågade samt 

djupgående uppfattningar motiverar detta valet att använda en kvantitativ- och 

kvalitativ metod inför denna uppsats. Resultatet ifrån fokusgruppsintervjun kommer 

utgöra majoriteten av analysen då intervjuerna belyser mer djupgående svar och  

därmed är den kvalitativa metoden mest grundläggande. Således kommer resultatet av 

enkätundersökningen inte vara lika väsentligt och omfattande vid analysen.  

Resultatet från surveyundersökningen utgjorde däremot grunden för hur 

intervjuguiden utformades (Larsson 2010: 79).  

 

Fokusgruppintervju kan användas till att studera interaktion mellan samtalsdeltagarna, 

men den kan även användas för att studera deltagarnas attityder och uppfattningar 

kring ett specifikt ämne. I vårt fall kommer insamlingen bestå av analys av det 

sistnämnda (Larsson 2010: 80, Wibeck 2010:21). Fokusgrupper innebär att enskilda 

individer som tillhör samma kategori intervjuas samtidigt. Individerna intervjuas 

utifrån ett specifikt tema och data samlas från deras gruppinteraktion kring forskarens 

utvalda ämne (Larsson 2010: 79). Termen “fokus” innebär således att samtalet i 

gruppen är fokuserat på ett specifikt tema eller till en viss frågeställning (Larsson 

2010: 53).  
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När en ska använda sig utav en film eller bildmaterial bör den visas i 

introduktionsfasen av gruppsamtalet (Larsson 2010: 83). Vi har modifierat Larsson 

rekommendation då vi först ställde kortfattade bakgrundsfrågor gällande 

respondenternas attityd till ekologisk konsumtion innan filmen visades. Detta 

eftersom vi ville få en uppfattning kring deras inställning till ekologisk mat innan 

filmen visades. Dessa bakgrundsfrågor var inte en gruppdiskussion utan snarare 

enskilda faktabaserade uttalanden. Hur fokusgruppens samtal sedan fortlöper beror på 

om en tillämpar en strukturerad eller ostrukturerad intervju. Den tidigare strukturen 

innebär att samtalsledaren/moderator ingriper flera gånger för att styra samtalet samt 

gruppdynamiken och där den senare, den ostrukturerade syftar till att ledaren har en 

mer passivroll. Ledaren ställer ett antal frågor som sedan diskuteras fritt bland 

deltagarna (Larsson 2010: 82ff).  
 

Bryman (2002) skriver att intervjuguiden bör utformas utefter olika teman som sedan 

ska underlätta att ge svar på undersökningens frågeställning. Därmed utgår rådande 

intervjuguide ifrån tema: Hälsokommunikation, propaganda, CSR och kampanjer. 

Frågorna är utformade på ett öppet sätt där respondenterna ska få möjlighet att 

diskutera fritt utan att vi ställer ledande frågor (Bryman 2002: 421). Således kommer 

intervjun ta form i en ostrukturerad form. Den ostrukturerade formen igenkänns 

genom öppna frågor som leder deltagarna till fria diskussioner med liten inblandning 

av moderatorn (Wibeck 2010: 56f). Intervjuguiden stod som mall för hur intervjuerna 

fördes, men eftersom den ostrukterade intervjuns syfte var att skapa diskussion om 

ämnet, anpassades frågorna utefter vad respondenterna pratade om. Således följdes 

inte intervjuguiden ordagrannt eller i rätt ordning. Intervjun utfördes i observatorn 

hem, med båda uppsatsförfattarna närvarande. Grupperna delades in efter 

tillgänglighet där fokusgrupp 1 bestod av: Linus 22 år, Otto 27 år, Jonathan 23 år, 

Henrietta 28 år, Clara 24 år och fokusgrupp 2 bestod av: Sigge 27 år, Billy 20 år, 

Leah 24 år och Sally 23 år. Grupp 2 bestod således endast av 4 personer på grund av 

ett mindre bortfall på 1 respondent. Värt att poängtera är att respondenterna inte hade 

egna barn samt att namnen är fiktiva för att respektera deltagarnas anonymitet.  

 

Genomgående för intervjuerna var att samtalet fungerade smidigt mellan deltagarna. 

Vid tillfällen tog specifika respondenter större utrymme än andra, detta försökte vi 

åtgärda genom att ställa följdfrågor till deltagare som inte fått uttrycka sin åsikt ännu. 
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Vid fokusgrupp 1 blev vi avbrutna av ett telefonsamtal, vilket gjorde att inspelningen 

stoppades. Problemet åtgärdades genom att ställa telefonen på ”flygplansläge” och 

således fortsatte intervjun ostört. ”Flygplansläge” ställdes in vid start vid den andra 

fokusgruppsintervjun. 

3.2.2 Urval fokusgrupper 

Urvalet för fokusgrupperna, är liksom urvalet för enkäten, ett bekvämlighetsurval. 

Detta beror för det första på att deltagarna i fokusgrupperna ska likna urvalet från 

enkätundersökningen. Det beror för det andra på att intervjuns mål är att göra en 

ingående analys och frågor om representativitet inte lika viktigt vid en kvalitativ 

undersökning (Bryman 2011, 433).  Larsson (2010) skriver om hur urvalet är 

beroende av praktiska aspekter. En bekvämlighetsteknik används således ofta 

eftersom insamling av deltagare är beroende av resurser samt tidsbegränsningar. 

Således blir grupperna ofta sammansatta utefter tillgänglighet samt de som är positiva 

till intervjun. Detta resulterade i att fokusgruppsdeltagarna utgjorde människor någon 

av moderatorn eller observatören kände (Larsson 2010: 63).  
 

Bryman (2011) menar att fokusgruppens deltagare bör väljas utefter relevans och 

lämplighet. Ibland har en frågeställningar som inte kräver någon bestämd kategori av 

deltagare, och det motiverar valet av respondenter för vår studie. Eftersom vi vill 

studera ett urval som ser Ekoeffekten, utgör det en stor allmänhet där vem som helst 

kan vara deltagare. Däremot, var det 80 % av respondenterna från enkätstudien 

mellan 18-30, vilket utgör en majoritet av unga människor. Vi valde därför att ha 

samma typ av urval i fokusgrupperna, men att inkludera både män och kvinnor. 

Wibeck (2010) menar att en fokusgrupp inte bör vara färre än 4 personer och inte fler 

än 5. Således bestod fokusgrupp 1 bestod av 5 deltagare, 3 kvinnor och 2 män. På 

grund av bortfall bestod Fokusgrupp 2 av 4 deltagare, 2 kvinnor och 2 män. Bryman 

(2011: 453) argumenterar för att stora grupper inte nödvändigtvis behöver vara bra, 

för att engagemanget från deltagarna kan bli lågt. Det kan leda till att visa deltagare 

drar sig för att prata och att andra får större plats.  
 

Larsåke Larsson (2010: 81) argumenterar för att homogena grupper är att föredra 

snarare än heterogena grupper vid fokusgruppsintervjuer. Morgan (1997) säger att 

grupperna bör vara homogena deltagare som inte känner varandra. Detta eftersom en 
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nackdel med att använda individer som känner varandra är att existerande 

samspelsmönster och statusskillnader kan påverka gruppdiskussionen (Bryman 2011: 

455f). Därtill bestod våra fokusgrupper av deltagare som kände antingen observatören 

eller moderatorn, men inte de andra deltagarna. Bryman (2011) skriver att en bra 

fokusgrupp behöver olika slags deltagare i gruppen. Grupperna bör fördelas med kön, 

ålder, utbildning, yrke och efter erfarenhet. I vårt fall handlade erfarenhet om 

deltagarens kunskap kring ekologisk mat. Vissa deltagare hade arbetat med 

rengöringsprodukter, andra studerade till läkare och en annan hade studerat kemi i 6 

år och besatt därmed stor kunskap kring ämnet. Vad som gjorde grupperna homogena 

var att de bodde i samma stad, samma åldersgrupp (18-30) och att de flesta hade 

studerat vid Universitet.  

 

Morgan (1997) säger att en positiv aspekt med homogena grupper är att liknande 

referensramar skapar närhet och leder till att deltagarna har lättare att dela med sig av 

personliga åsikter (Larsson 2010: 82). Eftersom undersökningen syftar till att nå 

förståelse för urvalets attityder kring ett någorlunda komplicerat ämne vill vi att 

deltagarna ska känna sig bekväma med varandra för att nå en självständig diskussion 

(Bryman 2002: 457). Om studien skulle ämna jämföra två olika publikers uppfattning 

kring Ekoeffekten hade vi med fördel kunnat göra två olika sammansättningar av 

grupper genom att exempelvis skilja på ålder. Eftersom syftet inte är att jämföra olika 

publikers förhållningssätt utan att undersöka hur en yngre generation i Stockholm 

uppfattar filmen, utgörs fokusgrupperna av två homogena grupper som inte känner 

varandra (Larsson 2010: 82). Utfallet av att studiens två fokusgrupper är likartade kan 

ses som positivt. Grupperna är oberoende av varandra, men visar liknande reaktioner, 

vilket tyder på att enskilda individer inte styr gruppdiskussionen. Detta innebär att 

resultateten inte är styrda av engångsföreteelser och således kan mönster generaliseras 

och slutsatser från vårt urval kan tala för en större population. Detta leder i sin tur till 

högre reliabilitet då olika forskare kan studera samma material och få samma resultat 

(Wibeck 2010: 143). 

3.2.3. Transkribering  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram via 

Iphone. Vid transkriberingen användes InqScribe som är ett program designat för att 

förenkla processen. Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare kan vid 
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transkribering intressera sig för vad deltagarna säger, men även hur de säger det. När 

en ska studera hur deltagare säger något är det oftast vid analys av 

samtalsinteraktioner. Vår studie ämnade främst undersöka vad respondenterna sa, och 

där ställs inte lika hårda krav vid transkribering. Studien utgörs av en förkortad 

transkriberingsvariant, vilket innebär att skriva ner det mest väsentliga citat 

respondenterna framför (Wibeck 2010). Wibeck (2010) beskriver denna variant som 

nivå 3 där huvudsakliga syftet är att redogöra för innehållet av vad som sägs och 

således hur det sägs.  

 

Transkriberingen utformades utifrån uppsatsens teorier; kampanjer, propaganda, CSR 

och hälsokommunikation. Vi identifierade sedan citat som härrörde till respektive 

tema (Wibeck 2010: 103f). Utifrån dessa teman utfördes en analys av respondenternas 

citat kombinerat med uppsatsens teoretiska ramverk.  

3.3 Metodkritik  

3.3.1 Kritik mot kvantitativ metod 

Det går att rikta en del kritik mot den kvantitativa metoden. Eftersom enkäten är 

utformad utav en individ men ska besvaras av andra individer finns det en chans att 

missförstånd uppstår. Det finns alltid en möjlighet att de olika respondenterna tolkar 

frågor och ord olika vilket kan leda till missvisade resultat. Enkäten ger lätt subjektiva 

svar eftersom olika uppfattningar leder till olika svar (Johansson 2010:88). 
 

Urvalet är utformat som ett bekvämlighetsurval, dock finns det en möjlighet att det 

blivit ett snöbollsurval eftersom respondenter kan ha spridit enkäten vidare till 

personer i deras digitala nätverk. Troligen har enkäten inte spridits till så många 

okända respondenter men att uppmärksamma en möjlig snöbollseffekt är viktigt för 

att kunna analysera urvalet. Snöbollseffekten är gynnsam i den mån att enkäten 

således sprids till fler respondenter och fler svar gynnar undersökningens signifikans. 

Dock kan snöbollsurvalet ses som en kritik mot bekvämlighetsurvalet eftersom en i 

egenskap forskare inte kan kontrollera urvalet (Larsson 2010:63). Detta är inte ett 

problem i vår studie eftersom vi ämnade få in många svar samt att i vår 

surveyundersökning är det obligatoriskt att ange sin ålder och därmed kan vi urskilja 

åldersgrupper i analysen.  
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3.3.2 Kritik mot kvalitativ metod  

Den kritik som kan riktas mot fokusgrupper är också det som kan ses som dess 

fördelar. Målet med fokusgrupperna är att ett fritt samtal ska ta form. Däremot, 

uppstår det alltid en dynamik i grupper kan underlätta eller försvåra öppen 

kommunikation. Deltagarna kan känna press att tycka lika och kan därmed begränsas 

av gruppen. Wibeck (2010) skriver att redan existerande grupper kan leda till att 

deltagarna hamnar i invanda mönster. Detta åtgärda vi genom att forma homogena 

grupper som inte känner varandra. Däremot kände moderatorn och observatören 

någon i gruppen, och kunde således uppfatta stämningar, attityder samt tillföra 

deltagarna en bekväm miljö. En annan negativ aspekt gällande relationen mellan 

deltagare-moderator är att chansen är stor att respondenten försöker interagera 

moderatorn i samtalet. Detta förhindrades genom gruppen informerades innan 

intervjun om att syftet är att interaktionen ska ske mellan deltagaren och att 

moderatorns syfte är att observera.  

 

En kritik mot en ostrukturerad intervjuform kan vara att vissa ämnen som är av 

intresse för analysen inte kommer upp på samtalsagendan. Detta eftersom moderatorn 

inte styr samtalet som i en strukturerad form (Wibeck 2010:58). Detta kan leda till att 

mycket irrelevant spörsmål kan förekomma vilket kan styra bort fokus från studien. 

För att i största mån motverka detta informerades deltagarna innan intervjun om att 

låta alla tala till punkt samt hålla sig till ämnet och frågorna som ställs.  

3.3.3 Reliabilitet och validitet 

Østbye (2003: 40f) menar att surveyundersökningar brukar generellt ge en hög 

reliabilitet dvs. en hög tillförlitlighet. Bryman (2011) och Wibeck (2010) skriver att 

reliabiliteten innebär att studien som genomförts inte är beroende av slumpen och en 

liknande studie med samma urval bör ge liknande resultat. Bryman (2011) poängterar 

även vikten av att använda godkända vetenskapliga källor. Studiens teorier har 

därmed kritiskt granskat för att öka tillförlitligheten. För att öka reliabiliteten har vi 

varit noggranna med att referera till flera källor då en del av källorna är skrivna för 

flera år sedan.  

 

Utformning av enkätfrågor är viktigt för att nå hög reliabilitet. Det är till exempel 

viktigt att använda enkla och lättförståeliga formuleringar så att alla respondenter 
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uppfattar frågan på liknande sätt. Detta leder till ett mer rättvisande resultat och går 

således att applicera på en större population (Trost 2012:61ff). För att öka 

reliabiliteten i den kvantitativa metoden utfördes en pilotstudie för att säkerhetsställa 

att respondenterna uppfattade frågorna på ett begripligt sett. Efter pilotstudien 

reviderades enkäten för att sedan skickas ut i sin slutgiltiga form. För att nå hög 

reliabilitet vid den kvalitativa metoden utfördes de båda fokusgruppsintervjuerna på 

ett likartat sätt, utifrån samma intervjumall. Vid intervjuerna användes samma 

moderator, då Wibeck (2010) argumenterar för att det leder till hög reliabilitet.   

 

Validitet innebär tolkningen av det som har observerats. Validitet bedömer hur väl de 

slutsatser som dragits i en studie hänger samman med det uppsatsen ämnar undersöka 

(Bryman 2011:50). En fara för validiteten vid kvalitativ forskning kan vara att 

deltagarna i fokusgrupper befinner sig i en miljö de inte är bekväma i, vilket kan 

resultera i att respondenterna inte pratar fritt (Wibeck 2010: 144). Intervjuerna 

genomfördes i observatörens hem, vilket kan öka chanserna för deltagarnas trygghet 

och därmed stärka validiteten. Bryman och Bell (2013) skriver om den externa 

validiteten och att den påverkas av studiens urval. Därtill kan uppsatsens externa 

validitet sjunka i och med ett bekvämlighetsurval eftersom populationen 

generaliserats och resultatet representerar ett mindre urval. För att öka validiteten i 

denna studie utformades frågorna utefter det teoretiska ramverket samt utefter syfte 

och frågeställningar.  

Kapitel 4. Resultat och analys 
 

Under detta kapitel redovisas resultatet från den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen som gjordes i form av en enkät samt fokusgruppsintervju. Efter 

resultatet presenteras vår analys som ämnar ge svar på våra frågeställningar.  

Resultatet ifrån fokusgrupperna kommer att redovisas genom en tematisering utifrån 

teorierna. Analysen är således indelad i fyra teman, där teorier sammankopplas med 

deltagarnas egna uttalanden. Notera: Analysen innehåller fingerade namn för våra 

respondenter. Detta för att anonymitet utlovades vid intervjuerna.  

_____________________________________________________________________ 
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4.1 Resultat surveyundersökning  
I avsnittet kommer en korrelationstabell samt fyra frekvenstabeller att redovisas. 

Frekvenstabellerna ger ett resultat av en enstaka variabel, till skillnad från 

korrelationstabellen som visar hur två variabler samspelar med varandra.  

Frekvenstabell 1: Vad är din uppfattning om Coop?  

Följande stapeldiagram visualiserar frekvenstabell 1 (se bilaga 1) och visar att 

majoriteten av respondenterna har en positiv uppfattning om Coop efter att ha sett 

filmen Ekoeffekten. ”Likertskalan” gick från 1-5, där 5 är positiv och 1 är negativ. Om 

vi slår ihop 1 och 2, visar den att 19 % (30 personer) har en negativ bild av Coop. Om 

vi kombinerar 4 och 5, visar det att 54 % (84 personer) har en positiv bild av Coop. 27 

% (41 personer) har svarat 3, vilket vi tolkar som en neutral inställning till 

kooperationen.  

 

Frekvenstabell 2: Tycker du Coop ligger i framkant gällande ekologisk mat?  

Utifrån frekvenstabell 2 (se bilaga 2) kan vi se att majoriteten av vår urvalsgrupp, 36 

% (57 personer) svarat den neutrala siffran 3 på denna fråga, detta presenteras i 

stapeldiagrammet nedan. 19 % (30 personer) har svarat 1 eller 2 och anser således att 

Coop inte ligger i framkant gällande ekologisk mat. Slutligen, visar tabellen att fler än 

dubbelt så många, 44 % (68 personer), anser att Coop är ledande inom ekologisk mat.  



	   24	  

 

Frekvenstabell 3: Uppfattar du filmen som reklam?  

Följande stapeldiagram utgår från frekvenstabell 3 (se bilaga 3) och visar att 

majoriteten av deltagarna anser att filmen är reklam. Det är endast 1 % (13 personer) 

som har svarat 1 eller 2 på frågan. 70 % (123 personer) har svarat att de uppfattar 

filmen som reklam.  

 

Frekvenstabell 4: Tycker du filmen är informativ?  

13 % (20 personer) har svarat 1 eller 2 och tycker således inte att filmen är särskilt 

informativ. 66 % (103 personer) har svarat 4 och 5 på frågan, och därmed tycker 

majoriteten av urvalet, som ingick i undersökningen, att filmen bidrar med 
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information gällande ekologisk mat. Diagrammet nedan utgår från frekvenstabell 4 

(se bilaga 4). 

 
 

Korrelationstabell 1: Personer som är oroliga för att det ska finnas 

bekämpningsmedel i sin kropp är också oroliga för sin hälsa efter att ha sett filmen.  
 

Korrelationstabell 1 (se bilaga 5) visar att det finns ett samband gällande att personer 

som är oroliga för att det ska finnas bekämpningsmedel i sina kroppar också är 

oroliga för sin hälsa. Korrelationstabellens effektvariabel blir “Blir du orolig för att 

det ska finnas bekämpningsmedel i din kropp.”, orsaksvariabeln blir således “ Blir du 

orolig för din egen hälsa efter att ha sett filmen.” Den mest signifikanta siffran (MSB) 

är 67 %. Vilket visar på sambandet mellan de som är oroliga för att det ska finnas 

bekämpningsmedel i sin kropp är således även oroliga för sin hälsa. Det näst starkaste 

sambandet är 65 % och visar ett motsatt samband. Personer som inte är oroliga för 

bekämpningsmedel i sin kropp är heller inte oroliga för sin hälsa. Enligt Cramérs V 

som visar 0.46 är sambandet starkt. Enligt Bryman (2011) är detta dock ett relativt 

svagt samband, då han anser att samband visas vid 0.5. Däremot är Bryman (2011) 

kritiserad för att ha höga krav på Cramér’s V. Enligt många forskare är ett Cramér’s 

V-värde på 0.31 ett starkt samband. Korrelationstabellen visar att sambandet är p = 

0,000, det vill säga p < 0,001, vilket innebär klart signifikant. Detta innebär att det 
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inte finns någon statistisk osäkerhet att sambandet beror på slumpen. Sambandet kan 

ses som “verkligt”. 

4.2 Reflektion surveyundersökning 

Två frågor ställdes till respondenterna i enkätundersökningen för att nå förståelse 

kring Coops anseende. Frågan “vad är din uppfattning om Coop?” ställde vi till 

respondenterna för att få en uppfattning huruvida urvalet har positiva associationer 

med Coop. Detta för att vi har använt oss av teorier för att nå en förståelse kring hur 

Coop jobbar med socialt ansvarstagande. Utifrån frekvenstabell 1 (se bilaga 1) kan vi 

avläsa att en majoritet har positiva uppfattningar om Coop efter att ha sett filmen. 

Detta menar L’Etang (2008) kan ses som goodwill, vilket innebär ett företags 

förtroendekapital. Ett företags sociala ansvarstagande kan sedermera bidra till ett högt 

anseende, vilket resulterar i att konsumenterna blir benägna att se Coops produkter 

utifrån en positiv synvinkel (Christensen, Morsing & Cheney 2008: 98). Eftersom 

Coop är en kooperation, det vill säga att den ägs av medlemmarna blir således 

konsumenterna ägare. Detta gör det ännu viktigare för Coop att visa upp en bra sida 

så att företaget kan fortsätta växa som en kooperation (Heide 2011: 119ff). Eftersom 

54 % (84 respondenter) har positiva associationer till Coop kan detta ha betydelse för 

hur de uppfattar Ekoeffekten och det budskap den förmedlar. Den andra frågan vi 

ställde respondenterna var “tycker du Coop ligger i framkant gällande ekologisk 

mat?” Som tidigare nämnt, menade Coop att Ekoeffekten var ett sätt att visa att de är 

ledande inom ekologi och hållbarhet. Därtill ställdes frågan för att se om detta var 

något respondenterna i enkätundersökningen höll med om. Resultatet visar att trots att 

Ekoeffekten kan anses provocerande av kritiker är det inget respondenterna i 

surveyundersökningen har uppfattat. De har positiva associationer med Coop, vilket 

kan tyda på att filmen varit lyckad i att höja Coops anseende och förtroendekapital 

samt förmedla att de är ledande inom ekologisk mat.  
 

Utifrån frekvenstabell 3 (se bilaga 3), kan vi dra slutsatsen kring att respondenterna 

uppfattar filmen som reklam. Frågan ställdes eftersom Coop själva hävdar att 

Ekoeffekten inte är ett nytt reklamkoncept. Frekvenstabell 4 visar att en majoritet 

tycker att filmen är informativ. De två olika tabellerna visar att deltagarna tycker att 

filmen är informerande samtidigt som de ser den som reklam. Jarlbro menar att icke-

kommersiella kampanjer kan ses som vinklade eftersom de säljer kommersiella 
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produkter. Dock har både kommersiella och icke-kommersiella kampanjer som syfte 

att nå ut med ett budskap samt sätta en specifik fråga på agendan (Petersson 2009), 

vilket vi kan se i Ekoeffekten. Eftersom Coop avslutar filmen med att exponera 

ekologiska varor till ett rabatterat pris kan det antas ha betydelse för att 

respondenterna kan uppfatta filmen som både icke-kommersiell och kommersiell. Om 

vi utgår från att deltagarna tolkar frågan som att reklam är vinstdrivande, strider det 

emot det forskare menar är hälsokommunikation (Schiavo 2008; L’Etang 2008; 

Jarlbro 2010). Utifrån detta antagande skulle kampanjen ses kunna gå i linje med 

social marketing, vilket L’Etang (2008) definierar som kommersiell marknadsföring 

med hälsorelaterade budskap. Utifrån denna förståelse torde respondenterna i 

enkätundersökningen uppfatta Ekoeffekten som social marketing, då de ser filmen 

som informerande och reklam med ett kommersiellt syfte.  
 

Korrelationstabell 1 (se bilaga 5) utfördes för att undersöka om respondenterna som är 

oroliga för sin hälsa har blivit det på grund av att de är oroliga för att ha 

besprutningsmedel i sina kroppar. De två enkätfrågorna korsades eftersom Coop blivit 

anklagad för att utföra skrämselpropaganda, då vissa anser att de skrämmer publiken 

utan vetenskapligt underlag. En kan tänka sig att Coops publik blir orolig för 

besprutningsmedel efter att ha sett Ekoeffekten, trots att budskapet inte förmedlar 

hälsofarorna som följer av att ha besprutningsmedel i kroppen. Därtill kan publiken 

vara orolig för besprutningsmedel, men inte för sin hälsa. Ekoeffektens publik kan 

snarare finna det psykiskt obehagligt att de skulle ha insektsmedel i kroppen, men 

detta behöver inte stå i relation till att publiken oroar sig för den fysiska hälsan. 

Likväl som att Ekoeffekten inte presenterar negativa effekter av hur 

besprutningsmedel faktiskt påverkar hälsan, torde inte publiken oroa sig för sin hälsa 

eftersom detta inte är något Coop framför i filmen.  

 

Utifrån korrelationstabellens samband kan vi dra slutsatsen om att respondenternas 

oro för att de ska finnas besprutningsmedel i deras kropp påverkar om de är oroliga 

för sin hälsa. De respondenter som inte är oroliga för besprutningsmedel är heller inte 

oroliga för sin hälsa. Flera forskare hävdar att en konsekvens av att argumentera med 

skrämsel är att publiken inte vill ta till sig budskapet på grund av förnekelse (Jarlbro 

2010). Det finns en risk att respondenterna uppfattar stapeldiagrammen som ett för 

hårt angreppssätt och inte tar till sig budskapet alls. Det är viktigt att sändaren inte 
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agerar hotfullt i argumentering för då finns det en risk att råka ut för en 

bumerangeffekt, att mottagaren vänder sin motvilja mot sändaren (Jarlbro 2010: 89). 

Det är möjligt att det är så respondenterna som inte är oroliga för varken sin hälsa 

eller besprutningsmedel har reagerat efter att ha sett Ekoeffekten. Slutligen, visar 

resultaten att det finns respondenter som blivit oroliga för sin hälsa efter att ha sett 

filmen. Detta går i linje med kritiken som riktas mot Ekoeffekten där vissa anser att de 

utför skrämselpropaganda.  

4.3 Analys fokusgruppintervjuer  

4.3.1 Tema 1: Hälsokommunikation  

Jarlbro (2010:80) menar att en viktig punkt inom framgångsrik hälsokommunikation 

är att tillhandahålla publiken enkla lösningar på problemet som presenteras. Detta är 

något som deltagarna i fokusgruppen diskuterar när de bland annat sa:  

“[...] Du behöver inte ändra ditt liv, du behöver bara förbättra det, så är dina barn 

trygga" - Sigge   

“[...]Vi är inte jättemiljöinsatta, men vi vill ändå bry oss, ”och gud vilken lösning och 

så kommer våra barn må jättebra” - Linus   
 

Här kan vi tolka det som att deltagarna har uppfattat att Coop vill genom Ekoeffekten 

visa en enkel lösning på hur en kan börja konsumera ekologisk mat. Att familjen 

endast behöver byta ut deras ursprungliga varor till ekologisk. Inom 

hälsokommunikation brukar även kommunikationen handla om att följa en familj som 

tar hjälp av en “hälsosam ledare” som ska föra familjen mot rätt riktning. Där visas 

radikala förändringar och exploatering av deltagarnas kroppar (L’Etang 2008: 145). 

Detta är något fokusgruppsdeltagarna lägger märke till i Ekoeffekten när de säger:   
 

“[...] Coop ger sig själva rollen som “räddaren”, att det blir såhär “det här är jättebra 

vi kommer bara in och fixar det här åt er”, och familjen är “ovetandes”, och lite “Oj, 

vad har vi gjort, och Coop bah: “Nu är det lugnt” - Linus 

 

Enligt respondentens svar gör Ekoeffekten starka närmande mot traditionell 

hälsokommunikation då Coop kan betraktas som den hälsosamma ledaren och 

familjen Palmberg blir objektet som ska föras mot rätt riktning. L’Etang (2008) 

skriver att hälsokommunikation ofta kommuniceras med en undervisande ton. 
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Människor kommer anamma budskapet om det förstår sig på det och där är syftet att 

kommunikationen ska vara informativ utan värdering. Fokusgruppsdeltagarna 

diskuterade huruvida de förstod budskapet som Coop ville förmedla och där rådde det 

delade meningar. Främst pratade deltagarna om att Coop skuldbelägger föräldrarna 

och påpekade att det bara var barnens förändrade värden som visades i Ekoeffekten. 

De flesta deltagare tyckte inte att de lärt sig något nytt efter att ha sett filmen, utan att 

deras kunskap kring ekologisk mat var densamma. Däremot ansåg de att 

stapeldiagrammen var ett pedagogiskt sätt att visa förändrade värden. Vad samtliga 

deltagare var överens om var att Ekoeffekten använde känslomässiga budskap. 

Monahan (1995) menar att när en ska presentera ett relativt nytt koncept till publiken 

bör känslomässig och sakliga kampanjer göras (Jarlbro 2010: 87). Detta åskådliggörs 

när deltagarna bland annat sa följande:  

“De vill bara påverka genom känslor. Föräldrarnas känslor. Skuldkänslor. “Oj shit, 

vad gör vi mot våra barn? Kolla på statistiken Coop har tagit fram” - Linus.  

“Jag tror också många kan bli arga på reklamen, eftersom den visar “såhär dåligt mår 

barnen när de äter bekämpningsmedel”, utan att egentligen visa vad som är 

effekterna. Och skuldbelägger föräldrarna!” - Henrietta  

“[...] Men detta är ju ren skuldbeläggning, ett skuldspel hela vägen.” - Sigge  
 

Fowler (1991: 181) kritiserade rapporteringen kring ”the salmonella-in-eggs affair” 

och menade att skulden placerades på konsumenten, snarare än hälsofaran och 

äggproducenterna. På liknande sätt uppfattar respondenterna det som att allt ansvar 

placeras på föräldrarna och på sig själva som konsumenter snarare än Coops och 

övriga organisationers ansvar. Deltagarna diskuterade även att Coop höll sig passiva i 

filmen, och det som respondenterna främst mindes var familjen och 

stapeldiagrammen.  
 

Jarlbro (2010) refererar till Hale & Dillard (1995) som säger att ett skräckbudskap kan 

bli effektivt om den innehåller information om ett faktiskt hot samt att det finns 

rekommendationer för hur målgruppen kan eliminera hotet. Vidare säger White 

(1995) att ett effektivt sätt att framföra skräckbudskap är när budskapet kombineras 

med att publiken upplever att de själva kan utföra handlingar som leder till förändring 

(Jarlbro 2010, 86). Fokusgruppsdeltagarna kritiserar Ekoeffektens budskap då de 
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menar att de försöker väcka oro utan att förklara vad som är hotet. De visar mängden 

besprutningsmedel i barnens kroppar via stapeldiagrammen, men det förklarar inte 

vad ämnena har för konsekvenser. En respondent sa: “Man vet inte vad ämnena gör 

med kroppen. Det låter som att det är farligt, men vem har sagt att det är farligt med 

besprutningsmedel i kroppen egentligen? Jag skulle vilja veta mer vad det har för 

negativ verkan på människans hälsa” - Jonathan. En annan deltagare sa: “Bara visa att 

man har besprutningsmedel bara för att, det ser jag ingen nytta i. Då ska det vara 

påvisat vad de har för effekter på människan” - Otto.  Utifrån White’s (1995) 

beskrivning av skräckbudskap påvisar Ekoeffekten ett hot, men respondenterna 

uppfattar inte vad hotet innebär. Däremot erbjuder Coop en enkel lösning för att få 

bort besprutningsmedlen - att äta ekologisk mat.  
 

4.3.2 Tema 2: Propaganda  

Olof Petersson (2009) definierar propaganda som organiserade försök att påverka 

människors tankar i enighet med propagandistens syften. Propagandistens syfte är att 

appellera människors känslor, med särskild betoning på fruktan och vrede (Petersson, 

2009: 213). I enighet med deltagarnas svar kan vi utgå från att känslor väcktes när de 

såg Ekoeffekten. Även om deltagarna inte själva hade barn, kunde de sätta sig in i 

föräldrars situation och menade att de förstod att filmen kunde väcka ilska. Utifrån 

denna förståelse kan vi uppfatta respondenternas svar som att Ekoeffekten närmar sig 

propagandistiska drag. Palm (1994) menar att känslomässiga budskap lämpar sig bäst 

för att nå en ointresserad publik. Samtliga deltagare i fokusgrupperna var relativt 

insatta inom ekologisk mat och hade därmed ett högt intresse för ämnet. Däremot 

diskuterade deltagarna att Coop förmodligen riktar sig till en ny publik med 

Ekoeffekten. En respondent sa: “Vi är kanske inte målgruppen för just den här filmen, 

vi är inte stressade barnfamiljer. Jag tror också att ungdomar idag är mer medvetna 

om allt, samt att vi bor i en storstad, så är vi extra medvetna också” - Sally. 

Deltagarna i fokusgrupper är således medvetna om att de inte är den ultimata 

målgruppen att påverkas av reklamfilmen. En annan deltagare sa: 
 

“När jag ser den tänker jag att detta påverkar mer om man är förälder, för det var inte 

så att jag bah: Wow, jag måste börja käka mer ekologiskt. För jag tycker inte 



	   31	  

personligen om att de visar statistik på detta sätt i reklamfilmer. Främst tänkte jag på 

föräldrar. För jag vet att Coops målgrupp främst är barnfamiljer” – Linus 
 

Ännu en gång kommenterar en deltagare att den tilltänkta målgruppen troligtvis inte 

är deltagarna i fokusgruppen. Däremot kan deltagarna åskådliggöra att Coop visar en 

vinklad sida av ekologisk mat och inte alla aspekter. Respondenterna är alla positiva 

till att konsumera ekologisk mat, däremot är de kritiska till hur Coop framför detta 

budskap. De menar även att Coop inte presenterar alla väsentliga aspekter med 

ekologisk mat, utan att filmen är vinklad.  

 

Hellspong (2001) beskriver begreppet förenkling, som ett propagandist drag vilket 

innebär att texten säger något på ett partiskt sätt, genom att utesluta ovälkomna 

argument och synsätt. En deltagare påpekade: “Sen tog de inte upp miljöaspekten med 

ekologisk mat heller” - Clara. Deltagarna diskuterade även att ekonomiska aspekter 

utesluts samt diskursen kring köttindustrin som är väsentlig vid diskussioner om 

ekologisk mat. Hellspong (2001) nämner även förstärkning som innebär att 

avsändaren medvetet stärker de inslag i texten som talar för hens budskap. En 

deltagare sa: “De väljer urin bara för att de vill visa en stor skillnad. Det är bara 

marknadsföring. Skulle de kolla på blod, så skulle de se väldigt annorlunda ut” - 

Henrietta.  
 

L’Etang (2008: 32) belyser problematiken gällande att propaganda och public 

relations (PR) ofta liknar varandra. En del forskare hävdar att den främsta skillnaden 

mellan PR och propaganda är huruvida budskapet är sant eller inte. Andra forskare, 

menar att propaganda kan översättas till övertalning (L’Etang 2008: 34). Utifrån 

denna förståelse kan vi uppfatta respondenternas svar som att de är medvetna om att 

Coop vill övertyga genom Ekoeffekten, snarare än att informera på ett opartiskt sätt 

som är ett huvudsakligt särdrag inom hälsokommunikation (Schiavo 2008; L’Etang 

2008; Jarlbro 2010). I linje med vad Henrietta sa så ser vi en medvetenhet kring att 

Ekoeffekten använder medel för att stärka sitt budskap på ett vinklat sätt.  
 

Genom förtätning förändrar avsändaren medvetet uttryck för att texten ska bli svårare 

att begripa (Hellspong 2001). När Ekoeffekten spelades upp för fokusgrupperna 

stannade vi filmen för att läsa vilka ämnen som presenteras i stapeldiagrammen. Trots 
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att flera av deltagarna är utbildade inom naturvetenskap var det ingen som kände till 

ämnena som visades i filmen. Ekoeffekten kan därmed uppfattas använda sig av 

förtätning för att publiken inte ska uppfatta hälsofarorna på ett begripligt sätt. 
 

Förklädnad innebär att avsändaren försöker dölja det som talar mot hens budskap, 

genom exempelvis lögner eller abstraktion (Hellspong, 2001: 126-128). Deltagarna 

kritiserade att endast barnens värden visades samt att Coop inte förklarade på vilket 

sätt ämnena i kropparna var farliga. Det finns ingen studie som berättar vad 

långtidseffekten av besprutningsmedel gör med människors kroppar och i det 

avseendet kan det tolkas som att Coop i viss mån använder sig av förklädnad genom 

abstrakta påståenden som egentligen inte är grundade i vetenskaplig fakta.  

4.3.3 Tema 3: Kampanjer 

Petersson (2009) skiljer kommersiella och icke-kommersiella kampanjer åt eftersom 

målet med reklamen ofta är olika. Han menar att kommersiella kampanjers mål är att 

öka konsumtion samt följa den rådande marknaden medan icke-kommersiella 

kampanjers syfte är att förändra ett beteende. Sandberg (2005) menar att 

hälsokampanjerna sällan haft ett vinstdrivande syfte eller haft som mål att öka 

konsumtion. Syftet med kampanjerna har snarare varit att informera individerna om 

hälsofaror samt försöka förändra/förhindra eller uppmana till ett beteende. Deltagarna 

uppfattade Ekoeffekten som en kombination av en kommersiell och en hälsokampanj 

(som ofta beskrivs som icke-kommersiell). Deltagarna i fokusgrupperna var alla 

överens om att filmen främst vill uppmana till konsumtion av ekologisk mat vilket i 

sin tur leder till ekonomisk vinning för Coop.  Frågan “Vad tycker ni om familjen 

som visas i filmen?” ställdes till deltagarna och de diskuterade hur Coop förmedlar 

budskapet samt vilket syfte filmen har. Linus ser en genuinitet i familjen, samt att det 

är en smart reklamfilm, de vill förändra familjers beteende gällande ekologisk mat 

samtidigt som de vill öka konsumtion. Linus säger “ [...] de vill ju bara öka sina 

marknadsandelar”.  
 

Både Jarlbro (2010) och Petersson (2009) menar att teorin som skiljer de två 

kampanjerna åt faller i vissa anseenden. Båda kampanjerna vill påverka en publik och 

nå ut med ett bestämt budskap så kan de två även ses i kombination, precis som 

fokusdeltagarna påpekar. Sally anser att syftet är att få folk att ändra ett beteende, då 
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hon säger “Syftet med den här reklamen är väl ändå att skrämma upp publiken, så att 

man ska handla mer och med det tycker jag de lyckas. En lyckad reklam, vad får man 

ut mest utav, hur får man fler att äta ekologiskt? Det kanske är på det här sättet.”. 

Respondenterna urskiljer således att Ekoeffekten vill utifrån en ny aspekt påverka 

människors konsumtionsbeteende gällande ekologisk mat.  
 

Coops film Ekoeffekten kan i många avseenden uppfattas som både en kommersiell- 

och informerande kampanj. Denna kombination går i linje med begreppet Social 

Marketing eftersom Coop kommunicerar ett hälsorelaterat budskap med hjälp av en 

kommersiell kampanj (L’Etang 2008). De presenterar varor till ett rabatterat pris i 

slutet av filmen, samtidigt som de genomfört en verklig studie som ska få människor 

att reflektera över deras konsumtionsbeteende av ekologisk mat som Sandberg (2005) 

påpekar är ett särdrag inom hälsokommunikation. Under gruppintervjun diskuterade 

deltagarna filmen och de var överens om att Ekoeffekten är en reklamfilm med syfte 

att öka konsumtion av ekologisk mat. Två av deltagarna säger [...]Ja det är reklam, det 

är marknadsföring. Allt som vi ser är uppbyggt för att påverka. [...]” Jonathan. “Ja det 

är ju en matbutik å de vill väl gå med vinst.” säger Lea.  
 

L’Etang (2008) belyser kundfokus i social marketing och detta tycker deltagarna syns 

tydligt i Coops film. Linus säger “Sen tror jag också att det är en perfekt reklamfilm 

för Coop med tanke på hur de vill inrikta sig. För om vi tar den typen av familj som 

visas i reklamen, om ett par liknande föräldrar i Sverige ser filmen så kanske de 

tänker: men gud sådär är vi också, vi tänker inte så mycket på ekologiska produkter 

[...]” Kundfokus samt hur de vill placera sig på marknaden är centralt i filmen. 

Kundfokus, vinstintresse, kommersiell kampanj med ett hälsorelaterat budskap tycker 

deltagarna återfinns i filmen.  
 

Filmen har anpassat sitt språk till mottagaren med hjälp av förenklade stapeldiagram 

samt miljöer publiken kan relatera till. Två utav deltagarna uttrycker tydligt att 

budskapets framställning är anpassad och utformad för att publiken ska kunna 

relatera. Sigge svarar kort på frågan “Varför visar de den typen av mat tror ni (i 

filmen)?” “relaterbart.”. Billy svara strax efter “Det är för alla, man behöver inte byta 

ut nått.”. Jarlbro (2010) skriver om hur viktigt det är att avsändaren “pratar” samma 
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språk som mottagaren. För att publiken ska kunna relatera till filmen samt ta till sig 

ett budskap är det viktigt hur språket används. 

Jarlbro (2010) skriver om problematiken över hur hälsobudskap bör kommuniceras. 

Publiken förväntar sig ett budskap på en mikronivå vilket leder till en djupare 

förståelse från publiken. Dock menar Jarlbro att det kan vara svårt eftersom mottagare 

och sändare inte är på samma nivå. Budskap inom hälsokommunikation förmedlas 

ofta på en makronivå, trotts att användandet av ett mikroperspektiv ger mottagaren 

större chans att känna samhörighet. Detta menar deltagarna i fokusgruppsintervjun att 

Coop har lyckats med. En respondent sa: “[...] Sen när de kommer med falukorven 

känns det som att de vill förmedla att det inte bara är chiapudding som är eko utan att 

det är precis den vanliga mat du brukar köpa.” - Sigge. Deltagarna förstod budskapet 

och tyckte det var väl anpassat till målgruppen med hjälp av framställningen på en 

mikronivå.  

Jarlbro (2010) skriver att det kan vara svårt att förmedla hälsorelaterade budskap utan 

att de missuppfattas av publiken. Detta dels för att de som skapar budskapet, 

exempelvis en reklambyrå, inte alltid besitter rätt kunskap om ämnet. I detta fall 

menar deltagarna att budskapet framkommer men att trovärdigheten sjunker på grund 

av att det känns konstlat och vinklat. Detta åskådliggörs när respondenterna sa 

följande:  

“Det är lite för snyggt gjort, Coop kommer in, byter ut alla varor vilket gör att 

trovärdigheten sjunker, det känns som att det är en reklambyrås version av det. Jag 

tycker det blir svårt att reflektera över det, svårt att landa i det.” säger Sigge. 

“[...]vissa reklamer kan ju vara väldigt grova, men detta är lagom nivå för att de ska få 

igenom sitt budskap för skulle det vara alldeles för dramatiska grejer, så skulle 

publiken ha svårare att ta till sig budskapet” - Linus  

Citatet ovan går i linje med det som Gunilla Jarlbro (2010) problematiserar, sändare-

budskap-mottagare. Jarlbro menar att det kan vara svårt att tilltala målgruppen på ett 

sätt som leder till att gruppen tar till sig budskapet. Om sändaren misslyckas med 

detta, leder det till att sändaren blir negativ (negativ-sändare). Deltagarna är enade om 

att Coop skulle kunnat presentera filmen på ett annorlunda sätt. De menar att 

budskapet förmedlas förståeligt, trots att det poängteras att filmen är vinklad. Språket 
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(förenkling) samt sändaren (Coop), som Jarlbro och Petersson poängterar är viktiga, 

uppfattar deltagarna som lyckad.  

4.3.4 Tema 4: Corporate Social Responsibility   

Christensen, Morsing och Cheney (2008) skriver att publiken kommer att döma 

företaget samt dess produkters kvalitet beroende på dess rykte. Detta speglar vikten av 

att jobba med CSR samt att ständigt bygga förtroendekapital. L’Etang (2008:82) 

kallar förtroendekapitalet för goodwill och deltagarna tycker att Coop förmedlar en 

bild av att de tar ett samhällsansvar för hälsa och miljö i och med uppmanandet till att 

konsumera mer ekologisk mat. Coop är, enligt fokusgruppsdeltagarna ledande inom 

ekologi.  

“Coop försöker positionera sig som väldigt ledande inom ekologisk mat, om man 

jämför med Ica och sådär. Sen jag tänker mycket på Änglamark, det har dem fått 

massa priser för, sen är det andra smågrejer som att Coop har grön logga” - Linus  

“Det har ju jobbat länge på den här imagen, om att vara stora inom ekologiskt. Och 

tidigast och först med det. Nu fattar man att de ändå har fått igång den här imagen och 

kan lite anonymt göra den här reklamfilmen och ändå får det till att ekologisk och 

Coop får tankarna tillsammans ” - Otto  
 

“De (Coop) var väl väldigt tidiga med miljö grejer, svanen.” - Billy   
 

Deltagarna i de två grupperna var alla överens om att Coop strävar efter att vara 

ledande inom ekologisk mat samt att de också har lyckats med det. Även Sigge uttalar 

sig om hur Coop positionerat sig på marknaden. Sigge säger, “Men faktiskt så är 

Coop bättre än många andra på just kraven gällande eko, svanen osv. [...]”. Coop 

säger själva att syftet med Ekoeffekten är att visa intressenter att de är ledande på 

marknaden (Gabrielsson 2016). Detta håller deltagarna med om. Dock så ser de en 

problematik med hur de förmedlar sitt budskap eftersom många aspekter saknas. 

Sigge säger att eftersom filmen har fokus på hälsa och inte miljö eller produktion kan 

det leda till att andra intressenter som exempelvis deras producenter blir upprörda.  

“Skulle man vara leverantör, så skulle man ju bli skogstokig över en sådan här grej. 

Coop största grej är ju att de faktiskt kan påverka sina leverantörer eftersom de har en 

jäkla massa butiker. Men det dem gör är att skilja dem åt, här är vi och här e dem. 
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Istället för att göra leverantörerna nöjda å samarbete med dem, “om ni gör så här så 

kan vi fixa bra villkor”.  Men istället skapar de nästan som två olika läger, det 

ekologiska och de som skiter i. Kommunicerar du det för hårt, så kommer de lära sig 

det.”  Sigge. Det är en fin balansgång i hur hårt företag kan kommunicera budskap. 

Även om syftet troligtvis inte är att uppröra någon, kan det vara svårt att styra. 

Deltagarna diskuterade hur Coop positioneras sig i Ekoeffekten och tycker att Coop 

intar en passiv roll. Dessa slutsatser drar dem ifrån att det är inte är specifika varor 

som syns i filmen, vilket kan tolkas som att Coop vill förmedla en helhets bild av 

företaget. En bild av Coop som visar på deras ansvar. Deltagarna menar att filmen 

anspelar på att Coop är ledande inom ekologi när de säger:  

“Jag tror att man efter filmen kan generalisera hela Coop och tänka att de har olika 

produkter i olika prisnivåer och detta är väl deras mest påkostade sortiment. Men då 

tror jag många tänker att hela Coop är bra, de får ett gott anseende genom filmen” - 

Linus  

Christensen, Morsing och Cheney (2008) skriver om det goda anseendet och hur 

viktigt det är med ett högt förtroendekapital för företagets framtid. Författarna menar 

att ett företags CSR arbete är viktigt för att behålla goda relationer med intressenter. 

Gällande detta är deltagarna lite oense om de faktiskt gör det i denna film. Linus säger 

som citerat ovan att han tror att denna film får konsumenterna att se hela Coop som 

ekologiskt, trotts att de har andra icke-ekologiska varor. Dock menar Sigge att denna 

film kan skapa ett glapp mellan intressenter, dels ekologiska och icke-ekologiska 

producenter men även skada Coops relation till producenter vilket kan resultera i en 

negation av anseendet. En nackdel som en respondent påpekar är att Coop kan falla 

för mycket i glömska, då deras roll är anonym. Clara säger, “Jag tycker egentligen 

Coop får en ganska liten roll i filmen. Väldigt liten roll. Nu när jag tänker tillbaka på 

filmen så är det familjen jag tänker på, jag ser inte Coop. Det är familjen och 

stapeldiagrammen man minns [...]. I efterhand vet jag knappt om det var Coop eller 

Ica jag såg på”. Detta kan även bidra till Coops goda anseende, eftersom det kan ses 

gå i linje med det som Coop säger, att syftet med filmen är att visa att de är ledande 

inom ekologi och inte en ny reklamkampanj (Gabrielsson 2016). Deltagarna kan tolka 

det som att Coop tar sitt samhällsansvar genom att informera allmänheten om 

ekologisk mat samt möjliga risker, snarare än att göra reklam för deras företag.  
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Kapitel 5. Slutdiskussion 
_____________________________________________________________________ 

 

Rådande studie ämnade undersöka hur ett urval förhåller sig till Coops film 

Ekoeffekten med hjälp av kvantitativ data och kvalitativa intervjuer. Den kvantitativa 

enkätens resultat utgjorde riktningen till intervjuguiden som användes vid 

fokusgruppsintervjun. Således kompletterar de två metoderna varandra väl, eftersom 

kombinationen ledde till många samt djupgående svar. Vid början av studien såg vi 

målgruppen för Ekoeffekten som den stora allmänheten på grund av dess stora 

spridning på 49 miljoner visningar samt att den sändes på TV. Resultatet visade dock 

att fokusgruppsdeltagarna inte såg sig som den ultimata målgruppen för Ekoeffekten, 

utan att den främst riktade sig till barnfamiljen som inte är insatta inom ekologisk 

mat. Däremot kunde deltagarna resonera kring målgruppen och deras potentiella 

reaktioner. Även om fokusgruppsdeltagarna inte blev oroliga för sin hälsa genom 

stapeldiagrammen, kunde det ändå förhålla sig till en potenitell målgrupp som hade 

kunnat bli påverkad genom skuldbeläggningen Coop kommunicerar. 

 

Vår första frågeställning syftade till att besvara hur respondenterna förhåller sig till 

Coops sätt att förmedla sitt budskap i filmen Ekoeffekten. Ämnet skuldbeläggning var 

något deltagarna själva lyfte fram i båda intervjuerna, vilket torde betyda att det är en 

aspekt av Ekoeffekten respondenterna uppfattar mer än andra. Vad intervjuerna visade 

var att deltagarna ansåg att Coop placerar stor skuld på familjen samt att ansvaret 

placerades på dem själva som konsument. För att publiken ska känna skuld använder 

Coop sig av känsloladdad argumentering, när de bland annat exploaterar barnens 

värden via stapeldiagram. Enligt fokusgruppen och enkätundersökningens data kan vi 

tolka det som att det finns propagandistiska drag i Ekoeffekten. Fokusgruppen 

diskuterade bland annat trovärdigheten i stapeldiagrammen och att de var framställda 

på ett vinklat sätt. Deltagarna var inte oroliga över sin hälsa, men kunde relatera till en 

förälders oro över att sina barn skulle ha besprutningsmedel i kroppen.  

 

De kvantitativa data visade att samband mellan de respondenter som var oroliga för 

att det skulle finnas besprutningsmedel i deras kroppar, även var oroliga för sin hälsa. 

Utifrån detta resultat, torde respondenterna uppfatta Coops hälsobudskap som 
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vetenskapligt korrekt, eftersom respondenterna blir oroliga på falska premisser. Detta 

går i linje med vad många forskare menar är skillnaden mellan propaganda och PR, 

om budskapet är sant eller inte. I Ekoeffekten är gränsen hårfin enligt respondenterna. 

Eftersom Ekoeffekten inte visar på de negativa konsekvenser besprutningsmedel har 

på hälsan samt att rapporten filmen bygger på saknar vetenskaplig signifikans, gör 

Coop närmande mot att argumentera med skräck.  

 

Resultatet visade en positiv aspekt av att använda sig av två likartade homogena 

grupper, då svaren inte grundar sig i engångsföreteelser. Detta stärker i sin tur 

validiteten för undersökningen då respondenterna svarar liknande varandra oberoende 

av gruppkonstellationen. Detta kan utge ett mönster som således kan gälla för fler 

grupper av samma urval. 
 

Ekoeffekten förmedlar budskapet med hjälp av skräck samt lägger ansvar på 

konsumenten att handla mer ekologisk mat, menar respondenterna. Studiens andra 

frågeställning ”hur förhåller sig respondenterna till hur Coop fördelar ansvar gällande 

utveckling inom ekologisk mat i filmen? Hur ser de på fördelningen av ansvar mellan 

exempelvis individer/konsumenter och företag utifrån filmen?” hade deltagarna i 

fokusgruppen tydliga uppfattningar kring. Ansvaret läggs, enligt deltagarna, på 

konsumenten. Detta var samtliga deltagare överens om i fokusgruppen. Att ansvaret 

läggs på kunden är ett signifikant drag inom hälsokommunikation vilket är en strategi 

som tidigare kampanjer använt sig av: att placera skuld på konsumenten istället för att 

rikta fokus mot organisationer.  Vidare diskuterade några deltagare att Coop har en 

tydlig roll i filmen där de positioner sig som “räddaren” till en ovetandes familj. Detta 

går i linje med särdrag inom hälsokommunikation där en hälsosam ledare leder en 

familj mot rätt riktning. Bilden av Coop som “räddaren” kan gynna Coops 

förtroendekapital som i sin tur leder till gott anseende, vilket är viktigt för företagets 

framtid. En majoritet av deltagarna ansåg dock att Coop var anonyma i filmen och såg 

en problematik kring Coops passiva roll. En del deltagare tyckte detta var positivt då 

fokus riktas på ekologisk mat istället för mot Coops som företag.  

 

Resultatet av de kvantitativa data visade att respondenterna hade en positiv 

uppfattning om Coop samt att majoriteten ansåg att de var ledande inom ekologi och 

hållbarhet efter de hade sett Ekoeffekten. I linje med de kvantitativa data visade de 
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kvalitativa intervjuerna på samma resultat. Däremot ansåg deltagarna i fokusgruppen 

att Coop framställer budskapet på ett vinklat sätt i Ekoeffekten. Coop glömmer viktiga 

aspekter kring ekologisk mat så som ekonomi, miljö samt köttindustrin.  

 

Ekoeffektens sista ord lyder: Vill du handla mer ekologisk mat? Vilket anspelar på en 

uppmaning om att konsumenten ska förändra ett beteende och börja handla mer 

ekologisk mat. Denna aspekt diskuterades under gruppintervjuerna, när deltagarna 

poängterade att Coop genom skuldbeläggning antydde att konsumentens rådande 

handlande var dåligt. Slutligen kan vi tolka respondenternas svar som att Coop har ett 

högt anseende samt är ledande inom ekologisk mat, däremot kritiserar deltagarna 

Ekoeffektens framställning och presentation av argument för konsumtion av ekologisk 

mat. Detta kan tyda på att Coop menar att det är upp till konsumenten att värna om 

hälsa och miljö, snarare än att de riktar fokus mot organisationer som producerar 

varorna med besprutningsmedel. Coops passiva roll samt uteslutande argument 

resulterar i att respondenterna uppfattar att ansvaret läggs på konsumenten.   

 

Respondenterna anser således att ansvaret ligger på individen, samt att detta 

förmedlas i Ekoeffekten. Detta tyder på att filmen presenteras ur ett mikroperspektiv, 

det vill säga att filmens perspektiv utgår ifrån familjen Palmberg som individer 

snarare än ur ett bredare miljöperspektiv. Ekoeffekten fokuserar på familjens hälsa, 

vilket vi inte tidigare setts i ekologiska kampanjer. Mikroperspektivet lyckas Coop 

förmedla vilket gynnar respondenternas förmåga att ta till sig budskapet. Trots att 

receptionsstudiens respondenter inte var Coops huvudsakliga målgrupp visade 

gruppintervjuerna att deltagarna förstod sig på det budskapet i filmen.  

 

Studiens sista frågeställning ”uppfattar respondenterna Ekoeffekten främst som en 

informations- eller reklamkampanj, eller som en kombination av dessa samt hur 

förhåller de sig till graden av inslag av dessa olika kommunikationsformer? 

besvaras med både med hjälp av den empiriska data samt den kvalitativa intervjun. 

Resultatet från enkätstudien visade att majoriteten uppfattade filmen som reklam samt 

informerande. Problematiken med dem som exponeras för filmen är att det förbises att 

informationen reklamen förmedlar kan vara vinklad. I Ekoeffekten ser en detta 

eftersom budskapet respondenterna uppfattar inte har vetenskaplig signifikans.  
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Att respondenterna uppfattar filmen som vinklad kunde vi tydligare urskilja från 

resultatet av fokusgrupperna. Detta kan bero på att deltagarna i enkätundersökningen 

såg filmen en gång och att filmen inte är provocerande vid en första anblick. Det var 

när deltagarna i fokusgruppen började diskutera filmens budskap och vinkling som 

deltagarnas attityder gestaltades. Resultatet av respondenternas uppfattningar skulle 

kunna sammanfatta filmen som en kommersiell kampanj med ett hälsorelaterat 

budskap. Därtill följer inte Ekoeffekten hälsokommunikations traditionella riktning 

som handlar om att förmedla information utan ekonomiskt vinstintresse. Således kan 

Coops kampanjfilm gå i linje med social marketing, kommersiell kampanj med ett 

hälsorelaterat budskap.  

 

Avslutningsvis visar resultatet att de olika metoderna var väsentliga då de visar på 

olika nivåer av resultat. Den kvantitativa data visar endast att respondenterna 

uppfattar filmen som informativ och reklam. Eftersom vi inte har tillgång till 

deltagarna från surveyundersökningens attityder kring detta, kan vi heller inte uttala 

oss om deras förhållninsgssätt till dessa två kommunikationsformer. Däremot kunde 

vi med hjälp av fokusgruppsdeltagarna urskilja provocerande attityder kring att filmen 

informerar på ett vinklat sätt samt att Ekoeffektens syfte är att öka konsumtion. Filmen 

är inte provocerande vid en första anblick, utan det är först vid respondenternas 

djupare diskussion som Coops tvetydliga syfte kommer till tals. Troligtvis hade 

urvalet för undersökningen stor påverkan för resultatet då respondenterna visade en 

stor medvetenhet till Ekoeffektens framställning. Utan gruppintervjun och 

diskussionen som uppstod hade resultatet sett annorlunda ut eftersom enkätstudien 

endast visar urvalets första spontana uppfattning.   
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Kapitel 6. Förslag till vidare forskning 
_____________________________________________________________________ 

 

Eftersom studien var en receptionsstudie gällande respondenternas uppfattning om 

Ekoeffekten hade det varit av intresse att rikta fokus på Coops perspektiv. Därtill 

skulle en hel orienterad kvalitativ metod vara lämplig där intervjuer med människor 

verksamma inom kooperationen Coop stå för det empiriska materialet. En sådan 

framtida studie skulle även kunna kombineras med en kvantitativ studie och således 

kunna besvara om Coops uttalade budskap uppfattas av publiken. Uppsatsen urval 

bestod av en ung generation i Stockholm, vilket troligtvis inte är Coops huvudsakliga 

målgrupp i Ekoeffekten. Därmed skulle det vara av relevans att utföra 

fokusgruppsintervjuer med föräldrar utifrån olika demografiska egenskaper, som 

exempelvis städer. Vår studie undersökte publikens uppfattning snarare än filmen 

Ekoeffekten. Således skulle en semiotisk analys av Ekoeffekten kunna bidra till 

djupare förståelse för vad medietexten förmedlar.  
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Kapitel 8. Bilagor  
_____________________________________________________________________________________________	  
 

8.1 Frekvenstabeller  

8.2 Bilaga 1: Frekvenstabell 1 

 
Vad är din uppfattning om Coop? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 9 5,1 5,8 5,8 
2,0 21 11,9 13,5 19,4 
3,0 41 23,3 26,5 45,8 
4,0 57 32,4 36,8 82,6 
5,0 27 15,3 17,4 100,0 
Total 155 88,1 100,0  

Missing System 21 11,9   
Total 176 100,0   
 

8.3 Bilaga 2: Frekvenstabell 2 

 
Tycker du Coop ligger i framkant gällande ekologisk mat? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 4 2,3 2,6 2,6 
2,0 26 14,8 16,8 19,4 
3,0 57 32,4 36,8 56,1 
4,0 47 26,7 30,3 86,5 
5,0 21 11,9 13,5 100,0 
Total 155 88,1 100,0  

Missing System 21 11,9   
Total 176 100,0   
 

8.4 Bilaga 3: Frekvenstabell 3 

 
Uppattar du filmen som reklam? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1 ,6 ,6 ,6 
2,0 12 6,8 7,7 8,4 
3,0 19 10,8 12,3 20,6 
4,0 58 33,0 37,4 58,1 
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5,0 65 36,9 41,9 100,0 
Total 155 88,1 100,0  

Missing System 21 11,9   
Total 176 100,0   
 
 

8.5 Bilaga 4: Frekvenstabell 4 

Tycker du att filmen är informativ? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 4 2,3 2,6 2,6 
2,0 16 9,1 10,3 12,9 
3,0 32 18,2 20,6 33,5 
4,0 58 33,0 37,4 71,0 
5,0 45 25,6 29,0 100,0 
Total 155 88,1 100,0  

Missing System 21 11,9   
Total 176 100,0   
 
 

8.6 Bilaga 5: Korrelationstabell 1 

Blir du orolig att det ska finnas bekämpningsmedel i din kropp?  * Blir du orolig 
för din egen hälsa efter att ha sett filmen?  

 

Blir du orolig för din egen hälsa 
efter att ha sett filmen? Total 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

Blir du orolig att det  
ska finnas 
bekämpningsmedel  
i din kropp? 

1,0 Count 22 1 0 0 0 23 
% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

64,7
% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,8% 

2,0 Count 7 17 8 0 0 32 
% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

20,6
% 41,5% 15,7% 0,0% 0,0% 20,6% 

3,0 Count 3 12 15 2 0 32 
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% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

8,8% 29,3% 29,4% 7,7% 0,0% 20,6% 

4,0 Count 2 9 15 12 1 39 
% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

5,9% 22,0% 29,4% 46,2% 33,3% 25,2% 

5,0 Count 0 2 13 12 2 29 
% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

0,0% 4,9% 25,5% 46,2% 66,7% 18,7% 

Total Count 34 41 51 26 3 155 
% within 
Blir du 
orolig för 
din egen 
hälsa efter 
att ha sett 
filmen? 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 
 

Symmetric Measures 
 Value Approximate Significance (p-värde) 
Nominal by 
Nominal 

Phi ,926 ,000 
Cramer's 
V 

,463 ,000 

N of Valid Cases 155  
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8.7 Bilaga 6: Enkät 

 

Publikens uppfattning om “Ekoeffekten” 
 

Hej där!  
Vi är två studenter vid Stockholms Universitet som tar kandidat i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Vi utför en undersökning om publikens uppfattning om Coops film 
“Ekoeffekten”.  

 
Vänligen titta på Coops film “Ekoeffekten”  (1.5 minut lång) innan du besvarar enkäten.  

 
Vi tackar ödmjukast för din tid och medverkan!  

/ Josefin & Erica 
 

(Respondenterna får tillgång till filmen Ekoeffekten)  
 
Kön?  
Man  
Kvinna  
 
Ålder? 
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-99 
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning?  
Grundskola 
Gymnasium 
Folkhögskola 
Universitet kandidatutbildning 
Universitet masterutbildning 
Doktorand 
Övrigt 
 
Handlar du ekologisk mat? 
Aldrig 1  2  3  4  5  Alltid  
 
Jag tror ekologisk mat är bra för miljön  
Instämmer ej 1  2  3  4  5 Instämmer helt  
 
Har du lärt dig något nytt om ekologisk mat efter att ha sett filmen?  
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt mycket  
 
Tycker du att filmen är informativ?  
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt informativ  
 
Vad är din uppfattning om Coop?  
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Negativ 1  2  3  4  5 Positiv  
 
Tycker du Coop ligger i framkant gällande ekologisk mat?  
Inte alls 1  2  3  4  5 Instämmer helt  
 
Blir du orolig för din egen hälsa efter att ha sett filmen? 
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt orolig  
 
Blir du orolig att det ska finnas bekämpningsmedel i din kropp?  
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt orolig  
 
Blir du orolig för miljön efter att ha sett filmen? 
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt orolig 
 
Tror du filmen visar en rättvisande bild gällande hälsofaror? 
Inte alls 1  2  3  4  5 Väldigt rättvisande  
 
Tror du filmen visar vetenskapligt korrekt fakta?  
Inte alls 1  2  3  4  5 Instämmer helt  
 
Tror du att det är en verklig familj vi får se i filmen?  
Ja Vet ej Nej  
 
Tycker du experimentet är verklighetstroget?  
Inte alls 1  2  3   4  5 Instämmer helt  
 
Vad tycker du om filmen?  
Saklig 1  2  3  4  5 Osaklig  
 
Jag tycker att Ekoeffekten är...  
Inte stötande 1  2  3  4  5  Stötande  
 
Uppattar du filmen som reklam?  
Inte alls 1  2  3  4  5  Instämmer helt  
 
Blir du inspirerad till att köpa ekologisk mat efter att ha sett filmen? 
Inte alls 1  2  3  4  5  Väldigt inspirerad  
 
Är du mer benägen att köpa ekologisk mat nu efter att ha sett "ekoeffekten"? 
Inte alls 1  2  3  4  5 Instämmer helt  
 

Vi tackar dig för att du deltagit i denna undersökning! 
Ha en fin dag! önskar Erica & Josefin 
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8.8 Bilaga 7: Intervjuguide  

Intervjuguide 
 
Introduktion - Presentation av temat, premisser för fokusgruppen  
Deltagarna blir presenterade för syftet med undersökningen som är att nå förståelse 
för publikens uppfattning av Coops kampanjfilm Ekoeffekten. Vi förklarar att 
deltagarna ska få prata fritt kring teman; hälsokommunikation, propaganda, kampanj 
och Coops samhällsansvar. Syftet är att det ska bli ett samtal och inte en intervju. 
Erica/Josefin agerar moderator och Josefin/Erica observatör. Deltagaren påminns om 
att det kommer vara anonyma, men citaten kan möjligen citeras i rådande 
kandidatuppsats.  
 
Öppningsfrågor - Uppvärmning  
 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Vilken är din sysselsättning?  
Något fritidsintresse?  
Har du barn?  
 
Introduktionsfrågor - presentation av temat 
 

• Brukar ni handla ekologisk mat?  
• Vad tycker ni om Coop?  
• Vad tycker ni om ekologisk mat? 

 
*FILM visas* 
 
Kärnfrågor - Utifrån syfte och krav på precision  
 
Tema 1: Hälsokommunikation 

• Vad är era reaktioner på filmen?  
• Vad tycker ni om familjen som visas i filmen?  
• Vad tycker ni om experimentet som utförs?  
• Hur tycker ni Coop, resultat och familj portreteras i filmen?  
• Har du lärt dig något nytt efter att ha sett filmen?  

 
Tema 2: Propaganda 

• Vad tycker ni om experimentet? 
• Hur förmedlar Coop sitt budskap?  
• Är ni mer benägna att köpa ekologisk mat efter att ha sett filmen?  
• Anser ni att ekologi är ett komplext och komplicerat ämne? 
• Tycker ni Coop förklarar hälsofarorna på ett begripligt sätt? 
• Tror ni Coop visar alla aspekter gällande ekologisk mat? 
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Tema 3: Kampanjer och csr 
• Hur tycker ni ekologi framställs i medier? 
• Vad tycker ni om Coop efter att ha sett filmen?  
• Vem tar/bör ta ansvar för att äta mer ekologisk mat?  

 
Avslutande kommentarer - Har vi missat något? 

• Är det någonting mer ni vill tilläga?  
 

 


