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Problembakgrund:  I samband med ökad medvetenhet bland konsumenterna blir det 

allt mer populärt med etiskt certifierade livsmedel. Dessa 
certifieringar har blivit en del av konsumenternas vardag och de 
tvingas göra ett aktivt val när de handlar livsmedel. Detta gör det 
intressant att ta reda på hur certifieringsorganisationerna arbetar 
med strategisk kommunikation för att nå ut med sina budskap. 

 
Syfte:   Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad 

certifieringsorganisationerna Krav, Rainforest Alliance, 
Rättvisemärkt och Svenskt Sigill vill kommunicera med sina 
varumärken. Vi vill även ta reda på hur dessa uppfattas av 
konsumenterna. 

 
Metod:   I denna studie tillämpas de kvalitativa metoderna semiotisk 

analys, samtalsintervju och fokusgruppssamtal. 
 
Teoriram:   De teorier som undersökningen bygger på handlar i  

huvudsak om strategisk kommunikation, varumärke och visuell 
kommunikation. 

 
Slutsats:   Krav, Rainforest Alliance, Rättvisemärkt och Svenskt Sigill är 

organisationer som arbetar för att förbättra miljö och villkor för 
människor i odlingsländer. Det väsentligaste för dem är inte att 
konkurrera med varandra, tillsammans försöker de i stället verka i 
rätt riktning. De undersökta organisationerna arbetar så strategiskt 
de kan utifrån de förutsättningar som finns med att kommunicera 
sina budskap. De vill främst se till att kunderna inser vikten i att 
faktiskt göra skillnad genom att ta flera medvetna beslut i 
vardagens konsumering. Konsumenter uppfattar att 
certifieringarna vill göra skillnad, men anser inte att det framgår 
helt i deras kommunikation. Många inser inte att de val de gör ute 
i handeln kan påverka en hel värld och väljer därför hellre att 
spara några kronor. 
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1. Inledning 
1.1Problembakgrund 
För att skapa en trygg framtid för mänskligheten krävs en förändring av människors 
konsumerande. Detta är något vi blir påminda om dagligen i samband med rådande 
klimatförändringar. I led med globaliseringen ökar intresset för varumärken vilket är 
ett resultat av ökad konkurrens på marknaden. I kampen om att vinna kunder får 
varumärket stor betydelse för att fånga uppmärksamhet, differentiera sig samt för att 
lova och erbjuda något utöver produkten i sig. Att varumärket blivit en allt viktigare 
faktor för företagets strategiarbete innebär inte i sig att konsumenten bryr sig mer 
om det.  
 
Ibland söker konsumenten något bortom det rent funktionella, det kan röra sig om 
strävan efter att tillhöra en speciell grupp eller till och med att visa sig oberoende 
genom att stå utanför. I vår tid kan också konsumtion förknippas med möjligheten 
att uppleva, utforska och uttrycka identitet. Att varor kan framkalla eller förstärka 
intrycket av tillhörighet är numera erkänt.1 Att köpa miljömärkt skulle kunna 
associeras till en samhörighet där värderingar spelar roll.2 Att konsumenten idag inte 
bara tar ställning till produkten utan också kräver att veta ett företags ideologiska 
och etiska grund har blivit allt mer vanligt. Detta har lett till att 
kommunikationsprocesserna blivit allt mer komplexa.3 
 
Samtidigt som kommunikationen har fått en viktig och komplex roll har den blivit 
allt svårare att nå ut med, att det dessutom utvecklas många nya medier att 
kommunicera genom gör situationen ännu svårare. Förr när det bara fanns fåtal 
medier kunde man bli stjärna över en natt, men innebörden av nya medier gör att 
inget av dem dominerar ensamt längre. Idag utsätts vi istället av för mycket 
information och nyheter som blir till ett enda brus. Detta leder till att människor 
tenderar till att stänga av informationsflödet vilket innebär stora 
kommunikationsproblem för de organisationer som vill kommunicera externt då 
ingen lyssnar längre.4 Numera är det möjligt att sålla bland informationen på ett 
annat sätt än tidigare. 
 
Det har blivit alltmer populärt att köpa miljömärkta eller på annat sätt etiskt 
certifierade produkter, någonting som certifieringsorganisationerna tydligt märker 
av.5 Att det blir allt vanligare med olika certifieringar på livsmedel bidrar till att 
certifieringarna blir en del av konsumentens vardag. Oavsett om konsumenten gör 
ett omedvetet eller medvetet val då de köper en produkt kan de inte frångås att de 
ändå gör ett aktivt val då de köper en produkt. Detta gör det intressant att ta reda på 
hur certifieringsorganisationer arbetar strategiskt med att nå ut med sina budskap.

                                                
1 Brembeck i Ekström & Forsberg (1999), s. 23 
2 Uggla (2004), s. 10f 
3 Uggla (2004), s. 19 
4 Rawet, Dahl & Flick (2002), s. 10 
5 Wahlberg, Anna 2008-12-05 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad certifieringsorganisationerna Krav, 
Rainforest Alliance, Rättvisemärkt och Svenskt Sigill vill kommunicera med sina 
varumärken. Vi vill även ta reda på hur dessa uppfattas av konsumenterna. 
 
För att kunna uppnå detta syfte har vi ställt följande frågeställningar: 
 
 Vilka strategier används av certifieringsorganisationerna för att kommunicera  

 varumärket och på vilket sätt särskiljer de sig från varandra? 
 
 Vad har konsumenterna för uppfattning och inställning till de fyra varumärkena? 
 
 Vad kommuniceras visuellt genom organisationernas logotyper? 
 
1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa denna studie till att undersöka de kommunikationsstrategier 
och de konsumentuppfattningar som rör Krav, Rainforest Alliance, Rättvisemärkt 
och Svenskt Sigill. Efter att ha tagit del av information som handlar om 
livsmedelscertifiering upplever vi att dessa fyra tillhör de största. Tillsammans med 
EU-ekologiskt är dessa fyra de som mest förekommit i informationsmaterialen om 
certifieringar på livsmedel som vi studerat. Anledningen till att vi inte har med EU:s 
ekologiska märkning i vår studie är att de själva inte anser att de är ett varumärke i 
samma bemärkelse som de övriga. Inom en snar framtid kommer det bli 
obligatoriskt att sätta detta märke på de produkter som uppfyller EU:s minimikrav 
för ekologisk odling, därför behöver personerna bakom denna märkning inte jobba 
med att kommunicera med målgruppen eller särskilja sig på marknaden på samma 
sätt. Bland de fyra certifieringar vi valt ut finns två internationella och två svenska 
organisationer. Två av dessa nischar sig mer mot social rättvisa och två är mer 
verksamma inom miljösituationen, även om de ibland jobbar parallellt med båda 
dessa områden. Vi tycker att denna avgränsning till fyra ganska olika organisationer 
inom liknande arbetsområden gör vår studie intressant. 
 
1.4 Disposition 
Efter denna presentation av problembakgrund och syfte följer det teoriavsnitt som 
stödjer vår analys. Teorierna i detta kapitel handlar om strategisk kommunikation, 
vilka tillvägagångssätt organisationer använder för att kommunicera med 
målgruppen, hur de förmedlar sitt budskap samt hur de differentierar sig och 
positionerar sig på marknaden. Här finns också teorier om varumärkesarbete och om 
hur organisationer skapar relationer till konsumenterna. Teoriavsnittet avslutas sedan 
med visuell kommunikation som beskriver synliga element i kommunikationen. 
Efter denna teoretiska genomgång kan du ta del av studiens empiriska bakgrund som 
kortfattat berättar om de organisationer vi valt att undersöka. I metodkapitlet 
presenterar vi sedan vilka metoder vi använt oss av för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Studiens trovärdighet i form av reliabilitet och validitet går också 
att läsa om i detta kapitel. I resultatkapitlet presenterar vi därefter det vi kommit 
fram till med hjälp av dessa metoder. Resultatet granskas sedan i det analysavsnitt 
som följer. Studiens avslutande kapitel behandlar slutsatser, egna reflektioner och 
förslag på vidare forskning.  
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2. Teori 
2.1 Strategisk kommunikation 
För att nå fram till vårt syfte och ta reda på hur organisationerna bakom 
livsmedelscertifieringarna har arbetat med förhållandet till konsumenter, vill vi nu 
börja med att förklara de teoretiska innebörder som rör strategisk kommunikation. 
Termen kommunikation innebär överföring av kunskap och känslor människor 
emellan, all kommunikation innebär också en möjlighet till påverkan. Enligt Hans 
Ingvar Hanson är det en mycket viktig funktion i samhälle och näringsliv. Förmågan 
att kommunicera väl har till och med blivit ett mått på bra ledarskap.6 
 
Strategisk kommunikation anses vara ett kunskapsintresse som kan innefatta både 
informella och formella kommunikationer som kan finnas inom många olika 
forskningsområden. Det är främst verksamma inom marknadsföring, public relations 
samt organisationskommunikation som ägnar sig åt strategisk kommunikation.7 Det 
finns många olika definitioner av strategisk kommunikation men för att inte riskera 
att isolera sig för mycket inom det ena eller andra synsättet om vad strategisk 
kommunikation innebär eller att bara forska ifrån en aspekt så rekommenderar 
Falkheimer och Heide att man bör kolla på andra forskares resultat för att gynna 
kunskapsintresset och för att undvika att utveckla dubbletter av teorier och modeller 
som redan existerar.8 Med detta nämnt vill vi nu beskriva olika förhållningssätt att 
strategiskt arbeta med kommunikation. 
 
Public Relations förkortas ofta med PR och för att försöka förklara vad det betyder 
finns det många olika definitioner att utgå ifrån. Rex F. Harlow var en av dem som 
tidigt samlade ihop flera hundra sådana utlåtelser för att göra en slutlig men ganska 
lång definition av begreppet. Scott M. Cutlip som är professor i PR har till slut 
förkortat den till att det handlar om skötseln av kommunikation för att på bästa sätt 
etablera och bevara ömsesidiga relationer mellan en organisation och dess 
intressenter.9 Med intressenter syftas det ofta på de individer, grupper och andra 
organisationer som på något sätt har en relation med organisationen i fråga.10 
 
Många praktiker arbetar med ledningar som tror att Public Relations är en 
envägskommunikation där det handlar om att övertala andra.11 Praktikern ska då 
intressera sig för hur organisationen ska locka köpare och bevara eller utveckla 
imagen. De som forskar är dock mer intresserade av hur konflikter kan reduceras 
istället för hur det skapas nya marknadsandelar och inkomster.12 En stor PR-guru vid 
namn James E. Grunig påstår dock att kommunikationen helst bör ske symmetriskt 
och inte bara på en väg. Med det menar han att kommunikationen ska vara som en 
dialog mellan två olika parter där bägge har förståelse för varandras argument och är 
redo att ända sin inställning. Detta för att på bästa sätt uppnå en balans i form av en 
win-win-position mellan organisationen och publikens intressen.13 
 

                                                
6 Hanson (2007), s. 7f 
7 Falkheimer & Heide (2007), s. 41 
8 Falkheimer & Heide (2007), s. 42 
9 Cutlip et. al. (2006), s. 4f 
10 Brunzelius & Skärvad (2004), s. 73 
11 Cutlip et. al. (2006), s. 3 
12 Heath (2001), s. 2 
13 Grunig i Falkheimer & Heide (2007), s. 47 
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Att Public Relations och publicitet knyter ann till en rad olika handlingsplaner som 
är designade för att främja eller bevara ett företags image eller dess produkter gör att 
begreppen ibland kan vara svårt att särskilja.14 Ett annat ord som förväxlas med PR 
och strategisk kommunikation är marknadsföring. En distinktion angående 
markandsföring är att det där handlar om att attrahera och tillfredställa konsumenten 
för att upprätthålla en säker grund för marknadsandelar samt för att uppnå 
organisationens ekonomiska mål. För att nå dit krävs både produktreklam och 
medierelationer som ett led i marknadsföringen. Eftersom PR konsulter vanligtvis 
vet hur man skriver för media och är bra på att samarbeta med journalister, samt vet 
hur man implementerar interna kommunikationsprogram anlitas de ofta som hjälp i 
marknadsföringsinsatsen.15 
 
För att förtydliga vårt syfte med att undersöka organisationernas 
kommunikationsstrategier bakom deras varumärken vill vi fortsätta med att klargöra 
att begreppet strategier innebär hur organisationen tänkt nå sina mål, dessa har i sin 
tur betydelse för hur organisationen formar sin marknadskommunikation.16 
Marknadskommunikationen kan ta sig många olika uttryck, men enligt Dahlén och 
Lange består dess centrala delar av vilken målgrupp som organisationen ska rikta sig 
till, hur budskapet ska vara utformat och vilket medium som ska användas.17 
 
Mårtenssons definition på marknadskommunikation är: De aktiviteter som företag 
engagerar sig i för att på något sätt påverka marknaden att indirekt eller direkt 
köpa mer av företagets produkter eller tjänster. Hon menar även att syftet med 
marknadskommunikationen kan innebära att väcka tankar om olika teman.18 Larsson 
kallar detta för social marknadsföring och det drivs i första hand av offentliga eller 
idébärande organisationer.19 
 
2.1.1 Socialt ansvar  
Genom strategisk kommunikation kan organisationen få hjälp att aktivt delta i 
intressenternas uppfattningar och åsikter av aktuella värderingar och livsstilar som 
råder i det föränderliga samhället. Utan denna hjälp kan organisationer råka ut för att 
inte bli mottagliga av de förändringar som sker runt dem och på så sätt misslyckas 
med att passa in då de växer i otakt till deras omvärld.20  
 
We know perfectly well that business does not function by divine right, but, like any 
other part of society, exists with the sanction of the community as a whole….Today’s 
public opinion, though it may appear as light as air, may become tomorrow’s 
legislation for better or worse. 21 
 
För att uppnå en bra relation med omvärlden krävs det bland annat att organisationen 
tar ett visst socialt ansvar för sina handlingar. Somliga påstår också att det sociala 
ansvar som organisationen tar är en investering som gynnar lönsamheten.22 Dock så 

                                                
14 Keller (2003), s. 321 
15 Cutlip et. al. (2006), s. 7f 
16 Mårtensson (1994), s. 130 
17 Dahlén & Lange, 2003, s. 19 
18 Mårtensson (1994), s. 13 
19 Larsson (2008), s. 39 
20 Cutlip et. al. (2006), s. 25 
21 Cutlip et. al. (2006), s. 25 
22 Lee & McKenzie i Heath (2001), s. 393 
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menar Kotler et. al. att grundidén ligger i att det ekonomiska intresset inte är det 
viktigaste utan främst strävas det efter sociala förändringar. Det kan handla om att 
ändra målgruppens livsvanor eller att inte göra sånt som kan skada samhället eller en 
själva, till exempel att skydda miljön och undvika handlingar som står i strid med 
allmänna samhällsmål.23  
 
Då den kommersiella marknaden handlar om att placera sina produkter mot andras 
så tävlar den sociala marknadsföringen om konsumenternas nuvarande 
medvetande.24 Peach säger att det kan finnas olika nivåer av organisationers 
inverkan på samhället. Från grundläggande, vilket innebär att företaget följer de 
lagar och regler som finns, till socialt, där företaget aktivt arbetar för att förbättra 
samhället.25 
 
För att ta reda på hur organisationen kan skapa god relation genom socialt ansvar 
gäller det, enligt Tench & Yeomans, att först identifiera intressenterna för att sedan 
definiera vilket ansvar företaget har gentemot dem. Därefter kan strategier utvecklas 
och definieras för att vårda relationen.26 För att kommunikationen sen ska bli som 
mest effektiv gäller det att appellera till flera av intressenternas sinnen förutsatt att 
det som erbjuds tillfredställer deras behov.27   
 
2.1.2 Målgrupper 
Det har blivit allt mer viktigt att mäta en organisations framgång, men det kan vara 
svårt med produkter som är ogripbara. En certifiering som figurerar på andras varor 
är i denna studie ett exempel på en sådan ogripbar produkt. Dessa produkters 
framgång kan bara mätas genom slutanvändaren, vars behov och förväntningar kan 
variera. Slutanvändaren har nyligen blivit mer intressant och organisationer lägger 
upp strategier för kommunikationen med olika målgrupper.28 Begreppet målgrupp 
handlar om att nå en specifik grupp. Mål kan ibland få ett negativt uttryck då det 
associeras till att bara rikta in sig mot en sak och bilda en envägskommunikation.29 
Motsvarande kallas målgrupp för public på amerikanska. Fast Grunig och Hunt 
tycker att public är ett snävt uttryck som bara innefattar grupper som riktar sig mot 
organisationen vanligtvis i kritiska situationer.30 Begreppet public brukar även 
användas av akademiker för att definiera alla i populationen.31 
 
Att kalla målgruppen för allmänheten är ett vanligt misstag som är obrukbart då det 
inte existerar någon sådan enligt Cutlip et. al.32 Eftersom vi i Europa ofta tänker i 
termer allmänhet eller medborgare så menar dock Jensen att vid indelning i 
målgrupper förloras den viktiga analysvariabeln offentligheten.33 Cutlip et. al. påstår 
även att det vanliga demografiska eller andra tillvägagångssätt för att definiera 
målgruppen kan ha minimal användbarhet för strategiplaneringen. Att lista målgrupp 

                                                
23 Kotler et. al. (2008), s. 8 
24 Kotler et. al. (2008), s. 23 
25 Peach i Tench & Yeomans (2007), s. 97 
26 Tench & Yeomans (2006), s. 102 
27 Mårtensson (1994), s. 13 
28 Luoma-aho, Vilma (2008), s. 447 
29 Larsson (2008), s. 145 
30 Grunig & Hunt i Larsson (2008), s. 145 
31 Cutlip et. al. (2006), s. 620 
32 Cutlip et. al. (2006), s. 321 
33 Jensen i Larsson (2008), s. 145 
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efter generella kategorier ger lite information om hur personerna i varje kategori kan 
bidra till eller påverkas av problemsituationen och organisationen.34 
 
Organisationer kan ha flera olika målgrupper som måste kommuniceras med. För 
livsmedelföretag är oftast den främsta målgruppen de konsumenter som finns samt 
de tilltänkta, men det innebär även att kommunicera med andra såsom leverantörer, 
myndigheter och grossister. Arbetar organisationen ideellt kan målgruppen bestå av 
beslutsfattare, forskare, massmedier, medlemmar och indirekt allmänheten.35 
 
För att kunna välja rätt budskap och för att nå rätt målgrupp är målgruppsanalyser en 
viktig del av kommunikationsplaneringen. Med målgruppsanalys menas att 
målgruppen delas in efter olika principer utifrån relevanta egenskaper. Ibland är 
dessa egenskaper givna, såsom kön och ålder, grundläggande värderingar och 
personlighetsdrag. Det finns även andra egenskaper som är möjliga att påverka, men 
för att lyckas med detta måste kommunikatören vara medveten om målgruppens 
intresse, deras kunskaper, attityder, intentioner och beteenden.36 
 
Hur mycket tid och pengar som läggs ner för att kommunicera med målgruppen 
beror helt på organisationen i sig. Huvudsaken är dock, enligt Tench och Yeomans, 
att identifiera huvudpersonen i de aktiva grupperna. Nyckelpersonerna kan ibland 
tillhöra flera målgrupper och därför måste organisationen se till att det inte råder 
konfronterande objektiv, meddelanden eller taktiker för att nå dessa olika grupper. 
Med det menas bland annat att samma person som ingår i olika målgrupper inte ska 
få flera olika budskap.37 
 
2.1.3 Identitet, image och profil 
När det talas om organisationer och varumärken förekommer ofta ord som identitet, 
profil och image. Identiteten är ett internt begrepp som beskriver medlemmarnas 
erfarenheter av och uppfattningar om organisationen. Image rör istället 
organisationens externa bild. Med denna benämning menas det intryck som 
omgivningen får av organisationen. Image speglar de många intryck som en 
organisation gör på externa aktörer.38 
 
Identiteten är ett resultat av samspel och ömsesidiga relationer mellan dem som finns 
i organisationen och dem som är utanför, samt medlemmarnas kännedom om externa 
personers uppfattningar. Den image som förmedlas till omgivningen återupptas av 
organisationen och används för att bekräfta identiteten. Precis som när det handlar 
om enskilda personers identitet så påverkas företagsidentiteten av andras 
uppfattningar.39 Eftersom omgivningens uppfattningar påverkar är det viktigt att 
skaffa ett gott rykte, det bidrar till god intern stämning. Ett fördelaktigt rykte är en 
viktig drivkraft för framgångsrika relationer till målgruppen.40 
 

                                                
34 Cutlip et. al. (2006), s. 321 
35 Larsson (2008), s. 147 
36 Palm (2006), s. 29 
37 Tench & Yeomans (2006), s. 194 
38 Hatch, 2000, s. 284 
39 Heide et. al. (2005), s. 177 
40 Omar & Williams jr (2006), s. 270 
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Benämningen profil kan liknas med varumärket. Det är den bild som ledningen 
önskar förmedla av en organisation.41 Hur begreppen hänger ihop kan illustreras 
med följande figur, hämtad ur Miriam Salzers studie Identity Across Boarders, a 
study in the “IKEA-World”: 

                    
Målsättningen är att de tre cirklarna överlappar varandra så mycket som möjligt. När 
det ledningen vill kommunicera är det som når omgivningen har man lyckats med 
sitt profilarbete.42 
 
2.1.4 Budskap 
Eftersom syftet med denna studie bland annat är att undersöka hur de olika 
organisationerna arbetar strategiskt med sin kommunikation till omgivningen är det 
relevant att ta reda på hur organisationer förmedlar sina budskap. Kunskapen om 
budskap är hämtad från antikens retorik. Aristoteles sa att kommunikationen består 
av tre faktorer: Ethos är sändarens karaktär, logos är budskapets sakliga argument 
och pathos är de attityder som väcks hos publiken.43 
 
Larsson inleder sin budskapsdefinition med att förklara att: Budskapet är kärnan i 
all kommunikation. Utan denna kärna så kan kommunikatören förlora målgruppens 
intresse.44 Det gäller att veta vad som ska sägas. Tidigare fokuserade man bara på 
vad meddelandet i sig sade, vilket enligt Heath kunde bero på att det härstammade 
ifrån journalistiska förhållanden där det viktigaste var att få ut storyn.45 Gay spinner 
vidare på detta och menar att idag handlar inte budskapet bara om att tala och skriva 
utan även om hur olika uttalanden kan återge på vilket sätt det talas om en speciell 
sak 46 Enligt Østbye är även ett budskap en sammanställning av tecken som kan 
läsas eller avkodas.47 
 
Vid utformningen av budskapen gäller det att skapa meningsfulla meddelanden som 
ska hjälpa till att väcka uppmärksamhet samt förändra attityder. Effekten av 
budskapsutformningen demonstrerar att meddelandet kommit fram till mottagaren 
genom rätt kommunikationskanal. Om budskapet har fångats upp av många och kan 
analyseras genom olika undersökningar så bevisar det att kommunikationen varit 
effektiv, i alla fall på viss nivå. Budskapets huvudprincip ska kunna formuleras 

                                                
41 Heide et. al. (2005), s. 177 
42 Salzer (1994), s. 25 
43 Tench & Yeomans (2006), s. 185 
44 Larsson (2008), s. 185 
45 Tench & Yeomans (2007), s. 194f 
46 Gay i Schultz et. al. (2000), s. 67 
47 Østbye et. al. (2004), s. 68 
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genom ett enkelt argument.48 Framgångsrika varumärken har tydliga budskap som 
når målgruppen.49 
 
Det är även viktigt att se till att budskapet inte på något sätt krockar med de bilder 
som publiken har av organisationen. Andra faktorer som att publiken helt enkelt inte 
lyssnar och att det är fel tidpunkt eller plats kan spela roll för budskapet.50 Det ska 
inte heller glömmas bort att de olika personer som får samma budskap kan tolka det 
olika, förknippa det med olika innebörder och reagera till det på olika sätt.51 Den 
bästa effekten kan fås om ett budskap sprids av många sändare och har hög 
tillförlitlighet.52 
 
När Palm beskriver budskapsstrategier pekar han först och främst på vikten av att 
dessa måste styras av kommunikationsmålet.53 Han menar att det alltför ofta 
genomförs stora kampanjer som drivs utan eller med oklara mål. För att undvika att 
stora pengar kastas i sjön bör arbetet utföras enligt följande: ju mer detaljerade mål, 
desto större sannolikhet för önskvärda effekter.54  
 
För att målgruppen ska ta till sig information måste den också vara intresserad av 
ämnet. Det fel som oftast begås är att målgruppens intresse tas för givet. Det gäller 
istället att öka målgruppens intresse och engagemang, vilket kan uppnås bland annat 
genom nyckelorden känsla och diskuterbarhet.55 
 
För att målgruppen sedan ska ta till sig information måste meddelandet också väcka 
känslor.56 Denna strategi används ofta av modevärlden och märkesprodukter, men 
även av sociala organisationer och idéer som söker stöd för sin vision.57 För att ett 
ämne vidare ska hamna på medie- och samtalsagendan måste det vara diskuterbart 
med möjlighet till fler än en åsikt i frågan. Palm skriver även att forskning visar att 
det som syns på medieagendan också i stor utsträckning styr valet av 
samtalsämnen.58 
 
2.1.5 Differentiering 
Trots att organisationer är verksamma inom ungefär samma område kan det finnas 
mycket som skiljer dem åt. Organisationer vill ofta demonstrera varför de är 
skiljaktiga mot deras konkurrenter och som fördel krävs det att de har något som 
särpräglar just dem.59 För att sedan utveckla organisationens varumärkesstrategi 
krävs att de väljer funktionella eller symboliska strategier. Olika strategier kan 
förekomma beroende på vilka av intressenterna man vill nå fram till. Det har dock 
allt mer visat sig att de symboliska strategierna som fokuserar på känsliga ämnen får 

                                                
48 Tench & Yeomans (2006), s. 195 
49 Rawnet et. al. (2002), s. 48 
50 Cutlip et. al. (2006), s. 344 
51 Cutlip et. al. (2006), s. 199 
52 Larsson (2008), s. 48 
53 Palm (2006), s. 59 
54 Palm (2006), s. 23 
55 Palm (2006), s. 59 
56 Palm (2006), s. 62 
57 Larsson (2001), s. 157 
58 Palm (2006), s. 62f 
59 Porter i Schultz et. al. (2000), s. 160 
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det största spelrummet av differentiering.60 Miljöhot och taskiga arbetsförhållanden 
för bönder i odlingsländer kan vara exempel på sådana känsliga ämnen. 
 
För att uppnå en stark konkurrenskraft gäller det att förstå vad marknaden 
eftersträvar på ett bättre sätt än konkurrenterna. Organisationen måste tänka igenom 
vad de olika intressenterna har för förhållande till deras produkter eller service och 
på det sättet kan de försöka differentiera sig på alla nivåer av kontakter.61 Enligt 
Melin och Urde så är en differentieringsfördel det mervärde som förknippas med 
märkesprodukten. Som förslag säger de att Volvo använder sig av säkerhet som 
främsta differentieringsfördel.62  
 
Enligt Kotler et. al. finns det olika ämnen för differentiering vilka är: produkt, 
service, kanaler, personal samt image. De kan erbjuda produkter som har unikhet, 
hållbarhet eller något annat fördelaktigt. Vad gäller service så går det att 
differentiera sig genom att hålla en hög standard av snabbhet, tillförlitlighet och 
leveransfördelar. Personalen i organisationen kan skapa ett mervärde för intressenter 
genom att tillhanda kunskaper och vara tillmötesgående. Även då konkurrenterna 
tycks erbjuda ungefär samma saker går det att differentiera sig genom sin image. Det 
sociala ansvar som våra undersökningsobjekt tar kan även innebära att 
organisationen får en högre konkurrenskraft eftersom dagens samhälle kräver sociala 
och politiska värderingar till skillnad mot det tidigare industrisamhället som bara 
fokuserade på att expandera tekniskt.63 
 
Det går att använda sig av olika symboler som skapar en uppfattning av att de är 
unika. För att skapa dessa symboler krävs ett kreativt arbete samt att dessa 
överrensstämmer med vad organisationen säger och gör.64 
 
2.1.6 Positionering 
Positionering är ett annat sätt att se till skillnader organisationer emellan. 
Positionering ska inte bara vara en vanlig strategisk process utan det ska vara 
stommen i hela affärsplanen.65 Begreppet positionering används vid försöket att 
fastställa organisationens plats i människors föreställningsvärld i förhållande till 
andra organisationer. Det syftar, enligt uttryckets skapare Ries och Trout, att skapa 
en position i intressenternas medvetenhet.66 Enligt Palm menar uttrycksskaparna 
även att positionering är ett specialfall av profilering då han säger att positionering 
innebär att profilera sig bland annat i förhållandet till konkurrenterna.67 Kotler et. al. 
beskriver samma begrepp med liknande definition: 
 
Arranging for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to 
competing products in the minds of target consumers.68 
 

                                                
60 Elliot & Percy (2007), s. 213 
61 Kotler et. al. (2008), s. 436 
62 Melin & Urde (1990), s. 38 
63 Shrivastava i Schultz et. al. (2000), s. 161 
64 Kotler et. al. (2008), s. 436ff 
65 Kalafatis et. al. (2000), s. 416 
66 Ries & Trout i Larsson (2008), s. 118 
67 Palm (2006), s. 93 
68 Kotler et. al. (2008), s. 410 
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För att kunna positionera sig i konsumentens medvetande ligger utgångspunkten i 
produktens eller varumärkets fördelar som konsumenterna klart och tydligt ska 
uppfatta. Det krävs på detta sätt en stabil grund av differentiering. Genom denna 
positionering skapas en plattform som kan effektivisera kommunikationen som 
bland annat ska förmedla produktens mervärde. Denna kommunikation sker främst 
genom marknadsföring som ska informera, övertyga samt påminna. Detta för att 
bygga upp en märkeslojalitet.69  Elliot och Percy skriver att det kan sammanfattas 
under vad de kallar för position statement som ska konstatera de fördelar varumärket 
erbjuder till en speciell målgrupp för att fylla det begär som kan finnas.70 
 
Kalafatis et. al. menar dock att det inte bara är genom marknadsföring som 
organisationen kan kommunicera sina positionsstrategier, utan att det handlar om 
hela organisationens uppförande. Hur organisationen än väljer att strategiskt 
positionera sig måste de se till att leva upp till förmågan att prestera vad som 
förväntas och dessutom måste positioneringen vara lätt att identifiera. Konsumenten 
ska upptäcka positioneringsstrategin när de ser en, till exempel ska de se 
skillnaderna mellan ett företag som fokuserar på priser och ett företag som 
koncentrerat sig på utmärkt service.71  
 
Att sätta upp positioneringsstrategin är inte enkelt utan det krävs tid och kunskap. 
Främst krävs det välgjorda marknadsundersökningar och för övrigt finns det inga 
regler att följa. Det sättet som organisationen väljer att se sin omvärld på kommer bli 
hur den avspeglas. Med detta i åtanke har Brooksbank redogjort en checklista att ta 
till hjälp för att undersöka om de rätta positioneringsstrategierna gjorts: 
 
 Är de baserade på en omfattande analys av er själva, era konkurrenter och av  

marknaden? 
 Är de så långt det går baserade på företagets speciella styrkor? 
 Definieras exakt er konsument målgrupp - med en noggrann förståelse för deras  

efterfrågan? 
 Definieras exakt era konkurrenters mål, som reflekteras i en sammanhängande  

konkurrenskraftig strategi. 
 Definieras exakt hållbara konkurrensfördelar? 
 Är det genomförbart?72 
 
2.1.7 Medieval 
För att lösa kommunikationsmålet och tillämpa budskapsstrategin ställs 
organisationen inför ett medieval. Det går bland annat att använda sig av tryckta ord, 
talade ord, bilder och kombinationer av dessa via olika medier. Vidare används 
kontrollerade eller okontrollerade medier. Det är via de kontrollerade medierna som 
informatören har mest inflytande genom att se till att rätt information sprids på 
lämpligt sätt samt till vem det sprids.73 Ekonomiska och personella resurser är 
viktiga delar som också avgör valet av medier. De personella resurserna har 

                                                
69 Melin & Urde (1990), s. 22 
70 Elliot & Percy (2007), s. 228 
71 Kalafatis et. al. (2000), s. 416 
72 Brooksbank, Roger (1994), s. 14 
73 Cutlip et. al. (2006), s. 251 
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betydelse för personliga informationsinsatser. Om produktens karaktär är 
komplicerad blir kraven större på att kunna ge bra personlig information.74 
 
Vidare talas det om två andra val som Palm kallar bombmatta och för 
organisktillväxt. Bombmatta innebär att vanliga massmediekampanjer försöker nå 
hela målgruppen på en gång. Denna är ofta intensiv och kortvarig, valet av medier är 
då i regel utomhusreklam, annonser och TV-reklam. Till skillnad från den organiska 
tillväxten är uppmärksamheten störst i början av kampanjen. Den organiska 
tillväxten innebär istället att företaget arbetar med ett projekt som varar länge och 
effekterna blir först uppmärksammade efter lång tid.75 
 
Egentligen så är det bara fantasin som sätter gränser i valet av rätt medie, enligt 
Dahlén och Lange. De tycker ett rådande problem är att många väljer antingen det 
ena eller andra av de traditionella medierna och förbiser andra mer ovanliga medier. 
Det kreativa medievalet kan vara mycket effektivt och enligt forskning spelar det 
större roll vilket medieval som görs än hur reklamen är utformad. Dessutom kan de 
generera lägre kostnad samt undvika att inte hamna i ett brus av annan reklam.76 
 
2.2 Varumärke 
Ett centralt teoretiskt begrepp i denna undersökning är varumärke, därför ska vi nu 
fortsätta med att förklara detta begrepp vidare. Ett varumärke ska känneteckna och 
urskilja det positiva i någonting. Enligt American Marketing Association är 
varumärket ett namn, term, märke, symbol eller design, eller en kombination av 
dessa, som har för avsikt att identifiera goda egenskaper som särskiljer produkten 
eller organisationen från konkurrenterna.77 
 
Ursprungligen kommer begreppet varumärke från att permanent brännmärka 
någonting, till exempel boskap.78 Brand, det engelska ordet för varumärke är hämtat 
från verbet to brand, som betyder just att bränna.79 När vi idag använder begreppet i 
organisationskommunikation innebär ordet varumärke de uppfattningar som kan 
kopplas till en produkt eller en organisation.80 
 
Många påstår att ett varumärke är mycket mer än bara ett namn eller en logotyp. Att 
ett varumärke även handlar om kunskap, medvetenhet och rykte. Kevin Lane Keller, 
professor i marknadsföring på Dartmouth College, hävdar ändå att varje gång man 
gör ett nytt namn, logotyp eller symbol så har man skapat ett varumärke.81 För att 
underlätta dessa meningsskiljaktigheter har Melin och Urde valt att skilja på 
juridiskt och kommersiellt varumärke. Det juridiska varumärket är en beteckning på 
en produkt eller en organisation som inarbetats eller registrerats enligt 
varumärkeslagstiftningen. Varumärkesrättigheten är inte begränsad i tid, vårdar man 
sitt varumärke kan det alltså bli en evig tillgång. Det kommersiella varumärket är ett 
mycket större begrepp. Det är den bild som andra har av produkten eller 

                                                
74 Knutsson & Söderlund i Larsson (2008), s. 205 
75 Palm (2006), s. 75f 
76 Dahlén & Lange (2003), s. 428ff 
77 Keller (2003), s. 3 
78 Diamond i Melin & Urde (1991), s. 14 
79 Interbrand group i Elliott & Percy (2007), s. 226 
80 Pontén i Heide et. al. (2005), s. 173 
81 Keller (2003), s. 3 
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organisationen.82 I artikelserien Allt kommunicerar berättar PR-konsulterna att 
varumärkets betydelse som enbart logotyp är förbi och de beskriver den nya 
varumärkesdefinitionen på följande sätt: 
 
Ett varumärke är inte en produkt, ett företag eller en logotyp… Ett varumärke är 
sinnebilden, imagen, medveten eller omedveten, av ett företag, en produkt, ett land, 
en person… Ett varumärke är levande, en organism med hjärta och hjärna, kultur, 
värderingar, mening och visioner… Ett varumärke är ett abstrakt, immateriellt, 
andligt, okroppsligt väsen… Ett varumärke är en uppsättning associationer, 
funktionella och emotionella… Ett varumärke är relationen mellan produkter och 
människor…83 
 
Hädanefter använder vi oss av denna nyare betydelse när vi talar om varumärke. 
Precis som Melin och Urde anser vi att beskrivningen av det kommersiella 
varumärket är den som gäller. Det finns ännu en varumärkesindelning där man 
skiljer på produktvarumärke och företagsvarumärke. Ett produktvarumärke har en 
mer kortvarig uppgift i att endast locka till sig kunder till en viss produkt. 
Företagsvarumärket, som är det varumärke den här studien fokuserar på, handlar inte 
bara om en produkt. Ett företagsvarumärke ska representera hela organisationen och 
måste fungera under en längre tid. Detta varumärke innefattar alla de associationer 
som finns till en organisation, alla de abstrakta värden som kopplas till företaget.84 
Med hjälp av varumärket förmedlas de värden som en organisation har och som ska 
attrahera konsumenterna. Ett varumärke används för att urskilja sig från 
konkurrenter, men ett varumärke innebär även tillhörighet. Varumärket kan ses som 
en bärare av värderingar och förhoppningar som finns i en organisation och som 
attraherar olika personer.85 Med andra ord är det viktigt för en organisation att vårda 
relationerna till sin omgivning för att intressenterna ska förknippa positiva värden 
med deras varumärke. 
 
2.2.1 Relationer till konsumenter 
Att det råder ett förhållande mellan organisationen och dess intressenter har med att 
göra att hur än organisationen agerar så kommer det att ha betydelse för andra. 
Enligt J. Grunig beror kvalitén av förhållandet på hur organisationen använder sig av 
strategisk kommunikation. Återigen syftar han på att tvåvägskommunikationen är 
mer etisk eftersom förhandlingar, kompromisser och öppenhet är något som gynnar 
förhållanden.86  
 
För att vårda relationer och för att nå organisationens intressemål bör det utformas 
metoder som tar hänsyn till vilka intressenter som ska kommuniceras med. För att 
skapa bättre relationer med omvärlden, säger PR-forskaren Stephan Banks, att det 
krävs värderingar som bygger på dialog.87  
 
Intressenterna kan på olika sätt ingå olika kontaktstadier med organisationen. Grunig 
och Hunt har valt att dela in dem i fyra stadier där de utgår från att vara overksamma 

                                                
82 Melin & Urde (1990), s. 20 
83 Rawnet, Dahl & Flick (2002), s. 47 
84 Schultz & Hatch (2000), s. 52 ff 
85 Schults & Hatch i Heide et. al. (2005), s. 176 
86 Grunig i Heath (2001), s. 392 
87 Banks i Larsson (2008), s. 21 
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intressenter och då inte alls ha någon inverkan eller påverkas utav organisationen 
ifråga. De latenta är de som inte vet med sig att de har någon relation till 
organisationen medan de medvetna intressenterna är de som inser att de berörs av 
det som händer i en organisation. Först då de kommunicerar med andra över den 
rådande situationen blir de aktiva.88 
 
Då det råder mycket kommunikation i dagens samhälle gäller det att ta tillvara på de 
tillfällen som finns att ha positiv kontakt med sin omgivning. Rita Mårtensson 
nämner tre olika tillfällen för att kommunicera med målgruppen. Den första är under 
målgruppens planeringsfas som innefattar den stund då det planeras för vad som ska 
köpas. Ofta görs beslutet om vilket märkesval som ska göras redan innan själva 
köptillfället. Dock så har det blivit allt vanligare att under detta andra tillfälle, själva 
köptillfället, kommunicera med målgruppen genom att ha unik förpackning, rabatter 
eller liknande för att fånga konsumentens uppmärksamhet och slutliga val av märke. 
Den sista delen av kommunikationen sker under konsumtionsfasen då det gäller att 
ge konsumenten så mycket som möjligt utöver produkten för att skapa en god 
relation.89 
 
Melin och Urde säger vidare att goda relationer kan utvecklas till lojalitet som 
innebär att konsumenterna får en positiv inställning till ett märke vilket genererar 
återköp av samma märke. Det kan innebära att i en valsituation förenklas 
beslutprocessen för konsumenten då den direkt associerar till varumärket istället för 
själva produkten.90 
 
2.2.2 Konsumenternas köpbeteende 
Dagligen fattar konsumenter runt om i världen en mängd köpbeslut. Det kan handla 
om var en produkt ska köpas, vilken typ av produkt samt vilket varumärke som ska 
väljas. För att påverka dessa beslut på något sätt gäller det att organisationen satsat 
på marknadskommunikation.91 Det har försökt skapas modeller över konsumenters 
beslutsprocesser, men enligt Mårtensson härstammar de flesta från 1960-talets syn 
på konsumenten och anses därav ytliga och inte överrensstämma med dagens 
konsumtionssamhälle.92 
 
De nyare modellerna som används beskriver i olika steg konsumentens beteende 
från det att den insett ett behov, gjort köpet samt utvärderat det.93 Dahlén och Lange 
väljer en modell som grundar sig på att varumärket blir värdefullt för konsumenten 
då den ger en hög förväntad nytta.94 Mårtensson väljer att dela in stegen efter den 
amerikanska litteraturen enligt: inlärninging, dissonans samt lågengagemang. 95 
 
I grunden handlar de olika modellerna om att konsumenten har någon erfarenhet av 
ett varumärke eller att på olika sätt försökt hitta information om det. Om 
konsumenten redan känner igen ett varumärke och har kunskap om det behövs inte 
mer information eller fler tankar för att göra ett produktbeslut. Baserat på vad de 

                                                
88 Cutlip et. al. (2006), s. 321 
89 Mårtensson (1994), s. 46f 
90 Melin & Urde (1990), s. 24f 
91 Dahlén & Lange (2003), s. 24 
92 Mårtensson (1994), s. 237 
93 Dahlén & Lange (2003), s. 25 
94 Dahlén & Lange (2003), s. 203 
95 Mårtensson (1994), s. 237 
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redan känner till om varumärket ifråga om pris, kvalitet och så vidare kan 
konsumenterna göra antaganden och forma rimliga förväntningar om vad de kanske 
inte vet om produkten.96 
 
De produkter som en konsument köper av vana brukar inte engagera 
beslutsprocessen så mycket. Samtidigt kan samma vara som har lågt engagemang 
för en konsument innebära ett högt engagemang för en annan eftersom besluten är 
individuella och baseras på konsumenternas egna tycke och smak.97 Att ha ett lågt 
engagemang innebär att intresset för produkten eller tjänsten är litet, det handlar ofta 
om dagligvaror. Informationen mottages då passivt och det görs till slut ett val utav 
de varor som tycks ganska lika, varpå konsumenten skapar sig en attityd mot det 
valet de gjort. Det anses inte svårt att ändra på attityder för lågt engagerade 
produktval eftersom dessa ofta inhandlas på impuls.98 
 
Om konsumenten på ett unikt och fördelaktigt sätt associerar till ett varumärke har 
organisationen marknadskommunikationsfördelar att utnyttja. De kan då 
effektivisera köpprocessen eftersom väl beprövade varumärken kan ha ett värde i sig 
för konsumenten.99 Varumärket kan även ha en stor betydelse för konsumenten rent 
symboliskt genom att ruta in deras självbild. Varumärken kan förknippas till olika 
sorters personer eller olika värderingar.100 Varumärkeslojaliteten brukar vara hög för 
det som kan relateras till en viss livsstil eller personlighet. Melin och Urde menar 
dock att: 
 
Det är viktigt att påpeka att det inte finns något generellt samband mellan lojalitet 
och intresse eller engagemang för en märkesprodukt. Det finns följaktligen 
märkesprodukter som åtnjuter hög lojalitet trots bristande engagemang från 
konsumenternas sida.101 
 
2.2.3 Varumärkesattityd 
Individers beteende påverkas av deras attityder.102 För att lyckas med sin 
kommunikation är det därför väsentligt att ha bra kunskaper om målgruppens 
attityder. Människor tar nämligen till sig det som passar in på deras attityder och 
stöter bort information som inte stämmer överens. Attityden blir som ett slags filter 
som väljer ut vilken information vi accepterar eller inte, sedan agerar vi utefter 
det.103 Målgruppens inställning till de certifieringsorganisationer vi studerat i vår 
undersökning har alltså att göra med deras attityd till varumärkena. 

 
Man kan säga att allt det du tycker och tänker om ett visst varumärke är en attityd.104 
Attityder definieras som känslor, föreställningar och beteendemönster, till exempel 
mot personer, idéer och organisationer. En attityd är alltid riktad mot någon eller 
någonting. Det är ofta svårt att förändra människors attityder, men de kan påverkas 
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av livserfarenheter, media och av andra personer.105 Eagly och Chaiken beskriver en 
attityd som en psykologisk tendens som uttrycks genom att till exempel ett 
varumärke utvärderas med en viss grad av gillande eller ogillande. Denna positiva 
eller negativa utvärdering är viktig eftersom den avgör om vi tycker om det vi 
granskar eller inte.106 Varumärkets personlighet blir något att identifiera sig med, 
eller ta avstånd från.107 
 
Det finns en matematisk modell som kan mäta attityder. Denna kallas expectancy-
value modell och visar att attityden till ett objekt är summan av allt det vi vet om det, 
värderat genom hur viktiga dessa uppfattningar är för oss.108 Tidigare forskning om 
effekten av kommunikation visar att meddelandet påverkas av vilken attityd 
mottagaren har till sändaren. Ett och samma meddelande kan därför få olika effekt 
beroende på vem mottagaren uppfattar som sändare.109 En attityd kan vanligtvis bara 
ändras om sändare, budskap och kanal är trovärdiga. Avsikten med en 
attitydförändring är att ändra beteendet hos målgruppen så att den får en positivare 
inställning till varumärket eller produkten. Nya kunskaper skapar nya attityder, som 
i sin tur bidrar till nytt beteende. Många menar dock att ökad kunskap inte räcker 
utan att även förnuft och känsla spelar in vid en attitydförändring.110  
 
2.2.4 Varumärkeskapital 
De teorier vi beskrivit hittills mynnar tillsammans ut i någonting som kallas 
varumärkeskapital. Varumärkeskapital är det lilla extra som kopplas till ett 
varumärke och som adderar värden utöver det karakteristiska hos en produkt eller 
service. Detta lilla extra synliggörs i folks attityd till varumärket. Det ligger i 
organisations- eller produktnamnet och ger en aktuell sammanfattning av folks 
känslor, åsikter, kunskaper och erfarenheter av just denna produkt eller 
organisation.111 
 
Varumärkeskapitalet är ett resultat av attityden till varumärket. Att bygga upp och 
vårda attityden till varumärket är precis vad strategisk varumärkesuppbyggnad 
handlar om, det leder till ett starkt varumärkeskapital.112 Varumärkeskapitalet är det 
samma som företagets rykte och dess långsiktiga utveckling och överlevnad.113 
Känner organisationen till sitt rykte väl har den större möjligheter att bemöta 
målgruppens förväntningar.114 
 
Det är attityderna som formar varumärkeskapitalet och det är 
marknadskommunikationen som hjälper till att skapa attityder. Attityder utgör 
länken mellan varumärket och de fördelar som associeras till det.115 Genom att citera 
Elliot och Percy vill vi nu förtydliga sambandet mellan de teoretiska begreppen 
attityd, strategisk kommunikation och varumärkeskapital ytterligare: 
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In many ways, building and ensuring a continuing positive brand attitude is what 
strategic brand management is all about, and this is largely accomplished with 
advertising. The effects of a positive brand attitude leads to brand equity.116 
 
2.3 Visuell kommunikation 
Eftersom de organisationer vi valt att undersöka inte har en produkt att sälja är 
teorierna kring den visuella kommunikationen viktig. Ordet visuell innebär allt det vi 
kan uppfatta med ögat,117 och med visuell kommunikation menas följaktligen den 
synliga kommunikationen, all kommunikation vi kan fånga med synen. En logotyp 
är ett exempel på visuell kommunikation, logotypen är en organisations namn i ett 
visst typsnitt.118 
 
2.3.1 Namnval 
Valet av organisationsnamn är av olika vikt enligt olika teoretiker.119 Enligt Douglas 
bör det vara väl genomtänkt och gärna beskrivande eller förklara den nytta 
produkten gör. Han menar också att namnet bör gå att associera till den kategori 
eller användningsområde produkten tillhör.120 En annan rekommendation är att 
formulera namnet så att det är enkelt både att uttala och att stava. Det bör också vara 
bekant och särskiljande. 121 
 
I logotypen figurerar namnet ibland i kombination med ett företagsmärke, en enkel 
bild som symboliserar verksamheten.122 En logotyp är en visuell identitet och man 
kan se denna som ett tecken.123 Hela varumärket kan ses som ett tecken, därför är det 
naturligt att studera teckenlära för att få en djupare förståelse om hur ett varumärke 
fungerar.124 
 
2.3.2 Tecken 
Lingvisten Ferdinand de Saussure hävdar att all kommunikation sker med hjälp av 
tecken. Läran om tecken och hur de fungerar kallas semiotik. Inom semiotiken ses 
kommunikation som skapande av betydelse, där mottagaren mer eller mindre förstår 
meddelandets faktiska innebörd. För att kommunikation ska äga rum måste sändaren 
förmedla ett meddelande bestående av tecken, sedan skapar mottagaren själv en 
betydelse med hjälp av dessa tecken. Ju mer sändare och mottagare har gemensamt 
desto bättre kommer deras betydelser av meddelandet att stämma överens. Inom 
semiotiken anses betraktarna spela en aktiv roll, de hjälper till att skapa 
meddelandets betydelse genom att låta erfarenheter, attityder och känslor påverka.125 
 
Ett viktigt avsnitt inom semiotiken är betydelsens två nivåer, den denotativa och den 
konnotativa. Med denotativ menas den första omedelbara betydelsen, medan 
konnotativ innebär medbetydelse. Den här teorin bygger på antagandet att ett tecken 
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kan ha fler betydelser än den omedelbara. Den konnotativa betydelsen är kulturell, 
vilket innebär att den är föränderlig och kan variera beroende på tid och plats. Olika 
personer kan därför ha olika uppfattningar om samma sak. Den omedelbara, 
denotativa, innebörden är däremot samma för alla.126 
 
Charles S. Pierce som varit med och utvecklat den semiotiska analysen, skiljer på tre 
typer av tecken. Indelningen i dessa tre kategorier: symbol, index och ikon, har att 
göra med tecknets relation till verkligheten. En symbol är konventionell, någonting 
som i ett visst sammanhang representerar någonting annat. Det finns inga likheter 
mellan symbolen och det den representerar i verkligheten. Ett index är ett avtryck av 
någonting, till exempel så är spår i snön ett index från någon som har gått där och på 
samma sätt är rök ett spår av eld. Ikoner har, i motsats till symbolerna, alltid en 
likhet med det den representerar.127 
 
2.3.3 Typografi 
Hartmut Stockl, lektor i lingvistik vid Chemnitz University i Tyskland, hävdar att 
typografi kan ses som en utmanare till teorier om både lingvistik (språkvetenskap) 
och semiotik (teckenlära). Han menar att om man kan skapa betydelser med hjälp av 
tecken så kan typografi också användas som självständiga signaler. 128 Typografiska 
tecken i sig kan framkalla känslor hos betraktaren.129 Typografi är både naturligt 
bunden till innehållet i det som står skrivet, men samtidigt relativt oberoende av det. 
Eftersom typografi kan skapa betydelser på många sätt måste det ses som en 
utmanare till teorierna ovan.130 Skriftspråkets tecken är konventionella eftersom det 
inte finns någon naturlig förbindelse mellan tecknen och det som tecknen 
representerar. Ett tecken får alltså inte sin betydelse från sin verkliga innebörd, utan 
från den omgivning det befinner sig i.131 Typografiska element är tecken med olika 
semiotiska lager, vare sig de ses som ett alternativ till tal enligt den lingvistiska 
principen, eller som grafiska element som visar realistiska eller symboliska tecken 
enligt semiotiken, så behöver de avkodas för att tolkas.132 
 
2.3.4 Färgval 
Vare sig den grafiska designen består av ord, bild eller båda, är avsikten att 
kommunicera. Färg spelar en viktig roll i denna visuella kommunikation. En färg 
används inte bara för att den är fin, färger har en psykologisk inverkan på människor 
och kan användas för att förmedla känslor, idéer och sinnestämningar.133 Färg har 
alltid haft stor betydelse, naturens egna färger berättar till exempel vilken årstid det 
är eller hur mogen en frukt är. Med tiden har vi människor fått ökade möjligheter att 
påverka färgerna i vår omgivning och kunskapen om färg har blivit allt viktigare. 
Företag har i större utsträckning insett vikten av genomtänkt färgplanering. Deras 
val av färg i organisationens visuella kommunikation ska få betraktaren att associera 
till just detta företag och dess verksamhet.134 Här används färger för att representera, 
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särskilja och symbolisera olika saker.135 Färger har sedan långt tillbaka i tiden 
tilldelats olika betydelser och använts som metaforer för olika fenomen. Samma färg 
kan däremot ha helt olika betydelser för människor från olika länder och kulturer. 
Här i västvärlden står svart exempelvis för sorg, medan sorgefärgen i Asien är vit. 136 
Även inom samma kultur kan färger uppfattas olika av olika personer.137 Det finns 
dock generella beskrivning av vad olika kulturer förknippar med olika färger. Här 
lyder en förklaring av de vanligaste färgernas betydelse. 
 
Gul ses ofta som buddhismens färg, den har också förknippats med vrede, 
prostituerade, diskriminerade och med gulsot.138 Sisefsky hävdar att i vår kultur sägs 
färgen symbolisera vakenhet, intellekt, visdom, snabbhet, klarhet, precision, logik, 
kommunikation, nyfikenhet, fiffighet, falskhet, feghet och vansinne. Ibland, till 
exempel, inom heraldiken får gult representera guld som står för glättighet, ädelhet, 
och präktighet.139 Röd är en färg som varit betydelsefull i myter, tro och seder, där 
den främst förknippats med blod, hjärta och kärlek. Lyskraften har gjort röd till 
signalfärg, där den symboliserar stopp! Men också till en apotropeisk färg, det vill 
säga smärtlindrande och som tecken på makt och ära, den röda mattan är fortfarande 
en symbol för status. Under franska revolutionen fick färgen sitt politiska 
symbolvärde för radikalism140 Enligt Sisefsky är röd en metafor för instinkt, hetta, 
sexualitet, manlighet, kraft, mod, kamplust, revolution, grymhet, impulsivitet, 
rättframhet, allvar och värdighet.141 Dessa två färger tillsammans, gul och röd, ger 
orange som bland annat står för livskraft, känslor, vänskap och generositet. 
Överflöd, värme, glädje, aktivitet, våldsamhet, sensualitet och glamour är andra 
betydelser som orange förmedlar.142 Brun är en jordisk färg som innebär att stå över 
eller offra någonting, färgen står också för tyngd, självförnekelse och trygghet.143 
 
Den färg som antikens greker såg som gudarnas färg och nordborna som sorgens, är 
blå. I medeltida konst och även i senare kyrkliga målningar symboliserade blått 
himlen, kungatronen, sanningen, evigheten och visdomen. Blått som en symbol för 
politisk konservatism är endast en svensk företeelse och kommer bland annat från 
det blåa tyget i karolinernas uniformer.144 I vår kultur står den blå färgen för 
oändlighet, kvinnlighet, intuition, idealism, auktoritet, lugn, koncentration, stabilitet, 
tradition, svalka, vemod och skugga. 145 Grönt som ursprungligen kommer från 
verbet gro, har fått symbolisera det spirande och växande, både i naturen och i 
människolivet. I en medeltida minnesång fick grönt symbolisera den spirande 
kärleken. Redan under antiken var grönt hoppets färg, en betydelse som fortfarande 
förknippas med grönt. I nutidens symbolik är grönt en beteckning för miljörörelser 
och deras ideologier. I trafiken betyder grönt ljus klar, utan hinder.146 Enligt 
Sisefsky är grön färgen för dröm, hopp, kärlek, ömhet, känslighet, lugn, vila, 
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harmoni, balans, ungdomlig, oerfaren, avundsjuka, naturlighet, fruktbarhet och 
konstnärlighet.147 Vitt är, som vi tidigare nämnt, sorgens färg i Asien. I europeisk 
färgsymbolik står vitt för ljus, renhet och oskuld och för fred eller nedläggande av 
vapen.148 Den vita färgen betyder även kyla och oåtkomlighet.149 Svart har sedan 
antiken förknippats med död, sorg och underjordiska makter här i västvärlden. 
Färgen har också länge varit ett tecken för det festliga och högtidliga, i dag är mäns 
högtidskläder fortfarande ofta svarta. Svart ses även som nattens och det ljusskyggas 
färg. Svart står för olaglighet, det makabra och det mystiska och övernaturliga.150 
Sisefsky beskriver svart som en metafor för kaos, mystik, hat, synd, sorg, död, 
klokhet och avhållsamhet. Han menar också att svart skapar stabilitet.151 Grått 
betecknar förgänglighet, dysterhet, neutralitet, utslätning och formalism.152 
 
3. Metod 
3.1 Val av metod 
Vilken metod man väljer beror på syfte och frågeställningar. Det gäller att tillämpa 
den metod som bäst svarar på det undersökningen ska ta reda på.153 Metodvalet i sin 
tur har betydelse för vilken forskningsdesign som tillämpas.154 Den tradition som vi 
anser passa bäst till vår studie är receptionsanalysen. En receptionsanalys 
kombinerar undersökningen av budskap och mottagarreaktioner. Denna tradition 
används för att förstå det meningsskapande som sker hos mottagaren av texternas 
egenskaper. För att hitta tolkningsmöjligheter kan olika slags textanalys användas i 
denna tradition. Dessutom tillämpas kvalitativa intervjuer för att hitta tolkning och 
meningsskapande hos mottagarna.155 
 
I receptionsanalysen ingår, som vi nämnt ovan, textanalys av något slag. När 
begreppet text används i medievetenskapliga sammanhang menar man inte enbart 
text i form av skriftspråk, utan alla uttrycksformer, även stillbilder, rörliga bilder, 
ljud och musik. Semiotikens textbegrepp innebär inte bara ord, inom 
medievetenskapen kan man säga att text är en gemensam beteckning på mediernas 
budskap.156 Eftersom vår avsikt var att ta reda på hur målgruppen ser på de olika 
varumärkena har vi valt att tillämpa en semiotisk analys för att få fram 
tolkningsmöjligheterna i de fyra organisationernas logotyper. För att sedan få reda 
på hur mottagarna har tytt dessa tolkningsmöjligheter använde vi oss av 
fokusgrupper. 
 
Eftersom vi även ville ta del av bakomliggande idéer och strategier hos 
avsändarorganisationerna har vi även kompletterat dessa metodval med 
samtalsintervjuer med organisationerna bakom de varumärken vi valt att studera. 
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3.1.1 Samtalsintervjuer 
I alla situationer där vi har med människor att göra lämpar sig både kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer bra som metod, både när det handlar om 
avsändarorganisationer och om att kartlägga mottagarreaktioner.157 Då vår intention 
var att bli informerade av intervjupersonen158 och ta del av dennes erfarenheter 
passar kvalitativ ansats bäst.159 
 
Kvalitativa intervjuer, som är det samma som samtalsintervjuer, 160 lämpar sig extra 
bra när undersökaren själv inte har så stora kunskaper i det område som studeras.161 
Detta gör att metoden stämmer in på vår studie. En intervju kan utföras med två 
sorters intervjuobjekt, informanter och respondenter.162 Vi har valt att i huvudsak 
använda oss av informantintervjuer därför att då fungerar svarspersonerna som ett 
slags vittne som kan bidra med verklig information. 163 En av 
informantundersökningarnas kännetecken är att intervjupersonerna företräder en 
organisation snarare än att ge uttryck åt sina egna tankar och åsikter.164 Denna typ av 
metod används för att få den bästa skildringen av en händelse i en viss situation. 
Eftersom vi undersökt fyra olika varumärken har vi varit i kontakt med olika 
informanter som vi senare använt som källor.165 Även om en intervjuperson i första 
hand fungerar som informant kan samma person också vara respondent, eftersom de 
ibland förmedlar sina egna uppfattningar i ämnet.166 
 
3.1.2 Semiotisk analys 
För att ta fram det väsentliga innehållet av en text rekommenderar Esaiasson et. al. 
att noggrant studerar textens delar, helheter och det sammanhang den ingår i. De 
kallar denna metod för kvalitativ textanalys och den kan användas för att ta fram det 
centrala av det som undersöks, jämfört med kvantitativa innehållsanalyser där 
helheten annars bara är summan av olika delar.167 
 
En semiotisk analys är en form av kvalitativ textanalys, metoden används för att 
hitta de mer eller mindre dolda betydelserna i vardagliga fenomen. Objekten som 
analyseras ska kunna beskrivas som texter, som vi redan förklarat inkluderar 
semiotikens textbegrepp flera uttryckssätt, inte bara skrivna ord. I semiotiska 
sammanhang används text även som en gemensam beteckning för budskap.168 Detta 
gör att den semiotiska analysen är en metod som passar utmärkt till vårt ändamål. 
Vår avsikt är ju bland annat att studera konsumenternas uppfattning av de fyra 
utvalda organisationernas logotyper. 
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3.1.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är planerade och väl förberedda intervjuer med grupper som satts 
samman för att vara med i en undersökning med ett särskilt syfte. 169 Enligt Østbye 
et. al. består en fokusgrupp av utvalda personer med relevant bakgrund som samlats 
för att diskutera och belysa olika frågeställningar.170 Samtalen hålls av en 
samtalsledare som utan att inta en alltför styrande roll leder in gruppen på det givna 
ämnet. Metoden används främst i undersökningar som rör marknadsföring och 
reklam. När man vill ta reda på effekten av budskap används fokusgrupper med 
fördel.171 
 
Metoden ger en djupare kunskap om hur folk tycker och tänker och den används ofta 
för att få ökad förståelse av människors upplevelser och åsikter. Människor triggar 
varandra att berätta mer i en fokusgrupp och man kan känna stöd från de övriga 
personerna i gruppen, därför är denna metod ofta mer kvalitativ än andra metoder.172 
 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper eftersom vi vill ta reda på människors 
åsikter och upplevelser kring de fyra varumärkena. Då studien kan klassas som en 
undersökning kring marknadsföring och budskapseffekter tycker vi att metoden 
lämpar sig till vår studie. 
 
3.2 Urval 
3.2.1 Samtalsintervjuer 
För att få fram den information vi behövde för att besvara våra frågeställningar har 
vi använt oss av ett så kallat snöbollsurval, där en informant pekar på en annan 
informant som har mer kunskap och därför är mer lämpad att besvara våra frågor. Så 
fort vi fått relevant information om den givna situationen har vi upphört 
intervjuandet.173 För att komma i kontakt med de personer som vi slutligen använt 
som källor i denna studie började vi med att ringa upp växeln hos de organisationer 
som hade växel. Ofta måste de som genomför undersökningen vara beredda på att 
göra flera försök att komma i kontakt med rätt person.174 Detta fick vi erfara då 
Rättvisemärkt till en början inte tänkte ställa upp på en intervju, och eftersom 
Rainforest Alliance inte har något kontor i Sverige fick vi istället ringa upp ett 
livsmedelsföretag som har deras logotyp på sina produkter för att få tag på en svensk 
kontaktperson. Genom att applicera detta snöbollsurval fick vi till slut fram en 
representant från varje utvald organisation. De informanter som deltar i 
undersökningen är Helena Bengtsson från Krav, Ola Höiden från Rättvisemärkt, 
Marcus Svensson från Rainforest Alliance och Anna Wahlberg från Svenskt Sigill. 
 
3.2.2 Semiotisk analys 
De objekt som ingått i vår semiotiska analys är logotyperna för de fyra 
organisationer vi valt att avgränsa denna studie till. För att förtydliga urvalet till 
denna metod ytterligare vill vi berätta att de logotyper som analyserats är de som 
representerar Krav, Rättvisemärkt, Svenskt Sigill och Rainforest Alliance. 
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3.2.3 Fokusgrupper 
När vi valde ut respondenter till våra fokusgrupper har vi tagit hänsyn till de 
målgrupper som framkom genom samtalsintervjuerna med de organisationer som 
definierat sin målgrupp. Ungdomar, barnfamiljer och kvinnor över 50 år var några 
grupper som nämndes av dessa organisationer. För att få ihop våra deltagare till 
fokusgrupperna har vi använt oss av ett så kallat icke-slumpmässigt urval. Vi har 
strategiskt valt att bjuda in personer inom de definierade målgrupperna och för att få 
tag på dessa personer har vi tillämpat snöbollsurval och första-bästa urval.175 
 
För bästa resultat bör deltagarna i en fokusgrupp inte känna varandra.176 Därför har 
våra fokusgrupper inte bestått av redan befintliga grupper, däremot har vissa 
deltagare inom grupperna känt varandra. För att minska de risker som ett 
snöbollsurval kan föra med sig, att endast använda analysenheter ur en begränsad 
delmängd, har vi sett till att få deltagare med olika kön och ålder.177 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
3.3.1 Samtalsintervjuer 
Vi började med att ringa och boka tid för intervjuer med de informanter vi fått tag på 
genom snöbollsurvalet. Eftersom det anses vara intervjuarens skyldighet att 
informera intervjupersonerna om undersökningen innan intervjun sker, presenterade 
vi först också oss själva och vår studie.178 Innan intervjuerna genomfördes 
utarbetade vi även en intervjuguide där vi tagit hänsyn till de rekommendationer som 
finns angående frågornas ordningsföljd. Det är mest naturligt att börja med konkreta 
frågor som rör personens roll i organisationen, för att senare gå in på frågor som 
kräver mer betänketid. I semistrukturerade intervjuer, den typ av intervju som vi 
använt oss av i denna undersökning, ställs frågorna kring teman som vi bestämde i 
förväg.179 
 
När det sedan var dags för själva intervjun var aktivt lyssnande viktigt. Genom att 
tillämpa detta blev det möjligt att ställa följdfrågor och styra samtalet i önskad 
riktning. För att vara säkra på att inte missa någonting viktigt spelade vi in samtalen, 
efter att ha fått informantens godkännande till detta. Intervjuer anses bli särskilt 
givande om de skrivs ut i sin helhet, därför har vi även transkriberat det inspelade 
materialet.180 
 
Meningen med denna metod är att skapa samtal mellan intervjupersonen och den 
som ställer frågorna, men eftersom syftet med samtalsintervjuer också är att få 
kunskap från den som intervjuas är det nästan oundvikligt att det främst är 
informanten som talar. Så var även fallet under intervjuerna i denna studie, men den 
som ställde frågorna lade självklart in egna signaler.181 
 
Alla de fyra samtalsintervjuerna genomfördes i december 2008. Våra intervjuer 
gjordes via telefon, vilket är att föredra om undersökningen omfattar flera 
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svarspersoner.182 Det finns inga exakta regler för hur lång tid en samtalsintervju bör 
ta.183 Med tanke på svarspersonernas koncentration och tålamod finns dock 
rekommendationer om att en telefonintervju inte bör vara längre än 15 minuter.184 
Enligt andra rekommendationer av Esaiasson et. al. har intervjuaren ca 60 minuter 
på sig att ställa sina frågor under en samtalsintervju.185 Denna sistnämnda tidsram 
har vi hållit då våra intervjuer tagit mellan 30 och 45 minuter. 
 
3.3.2 Semiotisk analys 
Undersökningens semiotiska analys består av två delar. Först har vi själva beskrivit 
de tecken som finns i organisationernas logotyper, på manifest nivå. Med det menas 
att vi endast har förklarat hur logotyperna ser ut vid en första anblick.186 Denna 
första självklara betydelse kallas även denotation.187 Den semiotiska analysens andra 
del går in på en djupare, latent, nivå. Här framkommer de tankar och associationer 
som kan kopplas till logotyperna.188 Dessa tankar och associationer kallas också för 
konnotationer.189 I resultatkapitlet har våra denotationer vävts samman med de 
konnotationer vi fått fram i fokusgrupperna. När vi genomförde den denotativa 
analysen följde vi ett antal kodinstruktioner som vi sammanställt på förhand. 
 
3.3.3 Fokusgrupper 
Våra fokusgrupper inleddes med en kort presentation av oss och vår studie, därefter 
fick deltagarna presentera sig för varandra. Efter denna inledning visade vi upp de 
fyra organisationernas logotyper en i taget och det var dessa logotyper som samtalen 
i fokusgrupperna sedan handlade om. Avslutningsvis lades alla logotyperna ut på 
bordet och deltagarna diskuterade vilka likheter och skillnader de upplevde. Att 
använda sig av bilder på det här viset är ett bra sätt att hålla igång samtalet.190 
 
Samtal i den här typen av intervjuer bör cirkulera kring några få teman som var och 
en får ta mycket plats.191 Innan fokusgrupperna genomfördes satte vi samman 
instruktioner med dessa teman som vi kunde använda som hjälpmedel. Enligt 
Esaiasson et. al. bör alla fokusgrupper i undersökningen genomföras under samma 
förutsättningar.192 Därför har alla våra fokusgrupper ägt rum i samma lokal, under 
samma tid på dygnet och med lika många deltagare i varje. För att uppnå ett så 
sanningsenligt resultat som möjligt har vi dessutom följt de rekommendationer som 
finns kring antalet fokusgrupper och hur många personer som ska ingå i varje grupp. 
Vår studie omfattar tre fokusgrupper med fem personer i varje,193 dessa 
gruppintervjuer har hållits i december 2008. Under samtalen har vi bjudit personerna 
i fokusgrupperna på fika för att öka motivationen och för att skapa en positiv 
inställning hos deltagarna.194 
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   3.4 Metodproblem 
Vid val av metod väljs de tillvägagångssätt som bäst lämpar sig till den 
undersökning som ska göras, men även om de som genomför studien valt den mest 
användbara metoden kan det förekomma metodproblem. En miss som vi gjorde i 
samband med samtalsintervjuerna var att inte informera samtliga informanter 
ordentligt om vad intervjun skulle handla om,195 den informant som berördes av 
dessa oklarheter svarade ändå på alla våra frågor. Misstaget har alltså inte haft någon 
betydelse för resultatet. Ett annat metodproblem som vi hade kunnat stöta på under 
samtalsintervjuerna var tidsåtgången. Som vi tidigare nämnt bör en telefonintervju 
inte överstiga 15 minuter, för att inte riskera att äventyra intervjupersonernas 
koncentration och tålamod .196 Vi märkte dock inte av några brister i 
uppmärksamheten hos informanterna. Eftersom vi dessutom, med god marginal, höll 
oss inom den rekommenderade tidsramen på 60 minuter för en samtalsintervju anser 
vi att detta inte heller var något betydande problem.197 
 
Ytterligare ett problem som vi stötte på var att några av fokusgruppsdeltagarna 
kände varandra sedan innan. Detta kan bidra till att invanda roller påverkar 
deltagarna.198 Eftersom deltagarna i våra grupper vanligtvis inte umgås som grupp 
tror vi inte att några sådana påtagliga roller fanns. Det var endast i en grupp som 
samtliga deltagare träffat varandra tidigare, men de övergripande svaren från denna 
fokusgrupp skiljer sig inte från de två andra. Vi anser inte heller att någon av 
deltagarna inte fått komma till tals. Genom att ställa frågor har vi sett till att alla 
personer deltagit i samtalen och på det viset har vi avhjälpt sådana metodproblem.199 
 
I denna studie har vi endast använt oss av kvalitativa metoder, vilket innebär att det 
inte går att göra någon statistisk generalisering av vårt resultat.200 Då vårt syfte var 
att nå avsändarorganisationernas bakomliggande strategier och ta del av mottagarnas 
upplevelser och associationer till dessa avsändare, betraktar vi inte detta som något 
metodproblem. 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Genom att undersöka studiens reliabilitet och validitet får vi reda på hur tillförlitlig 
och giltlig den är.201 Reliabiliteten innebär att mätningarna har utförts korrekt och 

validiteten kan sammanfattas med att man mäter det man avser att mäta.202 
 
Hög reliabilitet uppnås om man räknat rätt, om man lyckas undvika slumpmässiga 
fel och om flera undersökare som använt samma metod kommer fram till samma 
sak. Samma metod ska kunna tillämpas av olika personer på samma material 
eftersom subjektiva faktorer inte ska påverka resultatet. Om andra undersökare 
kommer fram till samma sak är reliabiliteten hög.203 Eftersom vi har gjort utförliga 
instruktioner som vi följt när vi tillämpat alla våra metoder anser vi att 
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undersökningen kan göras om med samma resultat, därmed är reliabiliteten god. Att 
vi har spelat in och transkriberat alla intervjuer bidrar också till att stärka 
reliabiliteten eftersom vi då kan gå tillbaka och kontrollera svaren och inte behöver 
riskera att vårt minne har påverkat resultatet. 
 
Begreppet extern validitet avser möjligheten att generalisera från urval till 
population.204 När vi satte ihop våra fokusgrupper valde vi personer från de olika 
grupper som ingick i organisationernas konsumentmålgrupp. Åldersspridningen på 
deltagarna sträcker sig från 20 år upp till över 60 och respondenterna har varit både 
män och kvinnor. I och med detta urval tycker vi att vi har representanter för en stor 
del av populationen som i detta fall är konsumenterna. Eftersom det dock inte är 
möjligt att göra någon statistisk generalisering av resultatet i en kvalitativ studie är 
den externa validiteten bristfällig.205 
 
Validitet över lag innebär att den teoretiska definitionen och den operationella 
indikatorn stämmer överens.206 Detta innebär att teori och frågeställningar är 
förenliga med de anvisningar som formulerar hur mätningarna ska gå till.207 Vår 
undersökning är uppbyggd runt tre teman som följt med hela vägen från syfte och 
frågeställningar till studiens slutsats. Eftersom både teorin och intervjumanualerna 
till undersökningen utgår från dessa teman anser vi att den teoretiska definitionen 
överensstämmer med undersökningens operationella indikator. Validiteten förstärks 
ytterligare när fakta och analys är relevanta i förhållande till 
problemformuleringen.208 Detta innebär att hela studien hänger ihop, att teori och 
resultat speglas i analysen och att syfte och frågeställningar besvaras i slutsatsen. 
Med andra ord att undersökningen mäter det den avser att mäta, detta menar vi att vi 
har gjort då våra tre teman genomsyrar hela studien. 
 
4 Empirisk bakgrund 
4.1 Krav 
Krav är en ekonomisk förening som bildades 1985 för att skapa en trovärdig 
märkning av ekologiska livsmedel och för att underlätta för konsumenter att göra en 
miljöinsats genom sina vardagliga inköp. Tanken med Kravs verksamhet är att öka 
produktionen och konsumtionen av ekologiska råvaror och livsmedel. Genom 
regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och 
information arbetar Krav för att verkställa sina ändamål. De femton anställda på 
Krav har sitt kontor i Uppsala. Både föreningens namn och märke är registrerade 
varumärken.209 
  
Enligt Krav själva är deras märke Sveriges mest kända symbol för ekologiskt 
producerad mat. På sin hemsida förklarar Krav att certifieringen visar att 
produktionen har skett på ett miljövänligt och etiskt vis. Det innebär en naturlig 
växtodling utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. En växtodling som 
räddar våra vattendrag från onaturliga kemikalier och som befriar bönder i fattiga 
länder från farliga bekämpningsmedel. Det innebär också en djurhållning som är 
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anpassad efter djurens naturliga behov och en livsmedelsförädling utan konstgjorda 
tillsatser.210 
 
Det är mat som ska vara så ärlig som möjligt, utan syntetiska smakämnen, 
sötningsmedel eller härdade fetter.211 
 
4.2 Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance är en ideell naturskyddsorganisation som grundades i USA 
1987. Det är en internationell organisation som arbetar för hållbara sociala och 
ekonomiska förhållanden för arbetare och odlare, samt för att bevara den biologiska 
mångfalden.212 Organisationen är aktiv i över 60 länder.213 
 
Eftersom de inte tar ut någon licensavgift från de företag som producerar Rainforest 
Alliance-certifierade varor finansieras verksamheten till största delen av bidrag från 
internationella organisationer som UNDP, United Nations Development Program, 
och olika länders biståndsorganisationer som till exempel SIDA. Rainforest Alliance 
tar dock ut en certifieringsavgift per hektar. 214 
 
Rainforest Alliance har ca 200 uppsatta kriterier inom tio områden. För att en odlare 
ska bli certifierad krävs att 80 procent av kriterierna uppnås, vissa kriterier är mer 
kritiska än de övriga och måste uppfyllas. Arbetsmetoden bygger på att odlare 
genomgår ett långsiktigt förändringsarbete inom miljö, sociala förhållanden och 
skötseln av odlingen. Genom att parallellt arbeta inom dessa områden menar 
organisationen att odlarna kan öka produktionen och i många fall även höja kvalitén 
på sina grödor, samtidigt som de lokala ekosystemen skyddas och 
levnadsförhållandena för arbetare och odlare bättras.215 
 
4.3 Rättvisemärkt 
Rättvisemärkt är den svenska representanten i FLO, Fairtrade Labelling 
Organizations International. FLO är en paraplyorganisation som bildades 1997 och 
som utvecklar kriterier, utför kontroller och ger stöd till odlare och anställda i 
utvecklingsländer. Rättvisemärkt i sin tur företräder en oberoende produktmärkning 
som arbetar för att förbättra arbetsförhållandena och levnadsvillkoren för dessa 
arbetare. Certifieringsorganisationen har systerorganisationer i ett tjugotal länder i 
Europa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Japan. 216 
 
Rättvisemärkt består av en förening samt ett bolag som ägs av Svenska kyrkan och 
Landsorganisationen, LO. Tillsammans arbetar föreningen och bolaget för att öka 
utbudet av och efterfrågan på rättvisemärkta produkter, detta görs bland annat 
genom att bilda opinion och informera för att öka konsumenternas kunskap och 
kännedom om certifieringen. 217 
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Rättvisemärkts vision är en världshandel som grundar sig på respekt för mänskliga 
rättigheter och som främjar en bättre framtid för människa och miljö. 218 
 
Genom att välja produkter som certifierats av Rättvisemärkt anser organisationen att 
konsumenterna bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. 
Detta sker genom regler för högre löner och ett minimipris som är högre än 
produktionskostnaden. Tillsammans med långsiktiga handelsavtal skapar detta en 
trygghet för dem som framställer de certifierade produkterna. Genom att dela ut en 
extra premie medverkar Rättvisemärkt dessutom till att förbättra lokalsamhället. 
Denna premie kan till exempel användas till att utveckla jordbruket, bygga en ny 
skola, nya bostäder eller till att förbättra hälsovården. Odlarna själva bestämmer var 
premien behövs bäst. Rättvisemärkt arbetar inte bara för att förbättra den 
ekonomiska situationen utan också för att motverka barnarbete och diskriminering 
och för att främja demokratin, organisationsrätten och miljöhänsynen i 
produktionen.219 
 
4.4 Svenskt Sigill 
Svenskt Sigill grundades av Lantmännen, i samarbete med bland annat 
livsmedelsindustrin och Sveriges Lantbruksuniversitet. Till en början handlade 
certifieringen bara om spannmål, men med tiden har omfattningen ökat. Svenskt 
Sigill drivs av Sigill Kvalitetssystem AB som är ett dotterbolag till LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund. I styrelsen sitter representanter från LRF, 
märkesanvändare, lantbrukare och odlare. Organisationen står för ett långsiktigt 
hållbart jordbruk som säkerställer att de certifierade produkterna verkligen kommer 
från svenska gårdar och odlingar. De utför noggranna och regelbundna kontroller för 
att se till att deras regler följs.220 
 
Sigill Kvalitetssystem AB vill förbättra kvalitén och utveckla produktionen av 
svenska livsmedelsråvaror genom att tillämpa ett certifieringssystem som innebär att 
odling och jordbruk bedrivs med större hänsyn till miljön. Organisationen arbetar 
förebyggande för att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel och gödsel 
och för att förhindra att förorenade ämnen läcker ut. Aktiebolaget som driver 
Svenskt Sigill arbetar också med att öka sigillets kännedom bland konsumenterna 
och för att antalet certifierade produkter ska stiga.221 

5. Resultat 
5.1 Logotypernas betydelse 
Den första metoden vi tillämpade var en semiotisk analys av de fyra 
organisationernas logotyper. Under fokusgruppsintervjuerna har vi visat upp dessa 
logotyper som legat till grund för diskussionerna. Här nedan följer resultatet av våra 
denotationer och fokusgruppsdeltagarnas konnotationer. Det innebär att vi jämför 
våra beskrivningar på manifest nivå med fokusgruppernas tolkningar av logotyperna 
på en latent nivå.222 
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Krav 
Kravlogotypens övergripande form är en liggande oval. Inne i denna oval finns ett 
antal element som består både av text och av former. I logotypens centrum står 
namnet Krav som är det största elementet. Texten är centrerad både horisontellt och 
vertikalt. Namnet är satt i grova versala sanseriffer i ett schablonaktigt typsnitt. 
Ovanför och under detta namn finns två andra stora element, två fyllda ovalhalvor 
som är delade på längden. Den runda sidan är vänd utåt. Runt omkring dessa delar 
löper två små texter som består av versala sanseriffer. Den övre texten lyder: 
Ekologisk produktion godkänd av och den nedre texten lyder: Kontrollföreningen för 
ekologisk odling. Dessa texter skiljs med två runda prickar. Alla ovanstående 
element är gröna och inramas med en grön linje. 
 
I fokusgrupperna var kommentarerna kring logotypens ovala form bland annat att 
det kändes som en stämpel, som att någon har stämplat sitt godkännande på 
produkten. En del tyckte även att formen påminner om ett klistermärke. Denna 
associerades också till de elliptiska märken som finns på frukter. Respondenterna 
tyckte att den runda formen är mjuk i sitt uttryck. Den gröna färgen upplevdes 
väldigt stark och något som man lägger märke till. Den kändes frisk och hälsosam. 
Respondenterna var överens om att färgen står för miljö och godkänt, ett fåtal 
förknippade färgen med mat. För övrigt tyckte några att färgen på den logotyp vi 
visade upp var lite dyster och hade gärna sett en ljusare och klarare grön. 
 
Det ansågs vara en väldigt textbaserad logotyp där ordet Krav var det som de flesta 
av respondenterna la märke till först. Några ifrågasatte ordet i sig och hävdade att 
om de inte haft svenska som modersmål skulle de inte lika starkt förstå tyngden i det 
eftersom svenska krav är någonting man ställer. Innebörden i ordet krav kändes 
negativt för några. Typsnittet beskrevs militäriskt, som en stencil. Texten runt om 
skapade en egen form som respondenterna inte orkade läsa. Fast samtidigt framkom 
det att denna text klart och tydligt förklarar vad Krav handlar om. 
 
Det pratades mycket om färgen, miljön och att den påminner om en stämpel. Övriga 
kommentarer kring logotypen var att den ser ut som en kaffeböna och som en 
hamburgare där tonplattorna är brödet och Krav burgaren i mitten. 
 
Rainforest Alliance 
Denna logotyps övergripande form är rund. Runt kanten på cirkelns överdel finns 19 
stycken gröna trianglar med spetsarna riktade utåt. Dessa trianglar går nästan hela 
vägen runt cirkeln, men bryts i nederkant av ett bågformat grönt fält med vita 
konturer vars kanter sticker utanför logotypens runda form. Hela logotypen är grön 
och vit, där grön är den färg som förekommer mest. Inuti det bågformade fältet som 
avslutar bandet av gröna trianglar finns logotypens största text. Här står Certified i 
vita versaler, satt i en relativt kraftig sanserif. I samma typsnitt, men med något 
mindre versaler, står Rainforest Alliance, skrivet i vitt strax under bågen av gröna 
trianglar. Denna text följer insidan av cirkelns överkant. Logotypens näst minsta 
text, som lyder est 1987, är även den satt i vita versaler i samma sanserif. Texten är 
formad efter cirkelns nederkant och ligger strax under fältet som innehåller texten 
Certified. De minsta bokstäverna i logotypen är TM, två gröna versaler i en smalare 
och rakare sanserif, placerade till vänster om logotypens mitt. 
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I mitten av logotypen i en vit cirkel finns en grön groda med vitt öga. Grodan har tre 
synliga ben och tre tår på varje fot. Grodans ena fot går ner över i:et i Certified, 
fältet med denna text ligger i sin tur över den vita cirkeln som utgör logotypens mitt. 
Runt den vita cirkeln finns en grön och en vit ring, utanför dessa ringar finns en 
bredare grön ring, en smal vit ring och utanför det ännu en grön ring som smälter 
samman med de gröna trianglarna. Texterna Rainforest Alliance och est 1987 står på 
den breda gröna ringen. Mellan de två texterna, på samma gröna ring, finns två vita 
figurer. En av figurerna finns på höger sida och den andra på vänster, vilket ger en 
symmetrisk placering. Varje figur består av tre ellipsformade fält, två stycken halvt 
liggande som angränsar till varandra och en stående ellips centrerad lite ovanför de 
andra två. I fokusgrupperna tyckte många av deltagarna att denna logotyp utmärkte 
sig tydligt bland de övriga.  
 
Den får ju en ganska stark scen med sin perfekta cirkel runt och så en ganska stor 
vit yta bakom, den blir mest markant.  
 
Formen i sig, att den är rund och ojämn på en gång gjorde att fokusgrupperna tyckte 
att den stack ut. Ur förpackningsformgivningssynpunkt ansågs logotypen vara svår 
att jobba med, den står ut och smälter inte in i förpackningen lika lätt som till 
exempel kravmärket. Logotypens övergripande form sades påminna om en vinst 
eller medalj och ytterformerna om amerikanska ribbons. De gröna trianglarna var 
helt klart något som skapade diskussion i fokusgrupperna. Dessa trianglar var för 
många det mest uppseendeväckande elementen i logotypen och de upplevdes både 
som positiva och negativa. En del ansåg att de var skyddande, eller positiva i form 
av solstrålar. Medan andra kände att det var taggar som slog ifrån sig utåt. Medan 
formen stack ut bland de övriga logotyperna, tyckte fokusgrupperna att färgen 
liknade de flesta andras och det gröna förknippades även här med miljö, godkänt och 
OK. Färgen beskrevs som passande eftersom den ansågs vara en naturlig 
regnskogsfärg. Samtidigt uppfattades den som ynklig och dassig och en del tyckte 
att den borde vara antingen ljusare eller starkare och gladare. 
  
Majoriteten tyckte att logotypen kändes väldigt amerikansk och de mest 
förekommande associationerna var att logotypen förknippades med öl. De utåtvända 
trianglarna liknar en kapsyl och helheten påminner om Heineken. Att logotypen 
liknar Starbucks logotyp kom också på tal ett flertal gånger. 
 
Texten Certified var det som de flesta tyckte var mest påtagligt i denna logotyp. Est 
1987 var också ett av de märkbara elementen. Vissa ansåg att det var bra med 
information om årtal medan andra inte gillade det. De som inte tyckte att denna 
information behövdes hävdade att det inte är viktigt att berätta vilket årtal 
organisationen grundades för att visa att man kan certifiera miljövänligt. Flera 
deltagare tyckte att denna text förstärkte kopplingen till öl. 
 
Alla fokusgrupper var överens om att logotypen innehöll väldigt mycket information 
och många ansåg att det skulle räcka med grodan i kombination med en text. Grodan 
sågs som en iögonfallande och trevlig symbol. Ett par deltagare kände till att de är 
mycket känsliga djur och upplevde att de uppfattade budskapet i denna symbol. De 
flesta tänkte direkt på regnskogen när de fick se Rainforest Alliances logotyp, att 
man inte ska skövla utan rädda den, medan mycket få deltagare yttrade sig om 
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humana förhållanden. Även om de små vita ellipsfigurerna påminde dem om bönder 
och sädesslag. 
 
Rättvisemärkt 
Rättvisemärkts logotyp består av en stående svart rektangel. På denna rektangel 
förekommer olika grafiska element. På nedre delen finns texterna Fairtrade och 
Rättvisemärkt åtskilda med en tunn vit linje. Båda texterna är versala sanseriffer i 
vitt. Rättvisemärkt kommer underst, något tunnare och satt i mindre grad. Ovanför 
texten Fairtrade löper det mot vänster en form i grönt. Denna är spetsig i kanterna 
men rundare och bredare nertill. Ytterkanten som löper längs den svarta rektangelns 
vänsterkant är rundad och innekanten s-formad. Bredvid denna finns en blå liknande 
form. Denna är istället rundad mot den svarta rektangelns övre högra hörn, den inre 
kanten är vågformad. I formens centrala del finns en svart cirkel. De beskrivna 
formerna är markerade med tunna linjer.  
 
Respondenterna tycker att Rättvisemärkts logotyp är den som tydligast urskiljer sig 
eftersom formen inte är rund såsom många certifieringsmärken brukar vara. De är 
överens om att de gillar den rektangulära formen med dess olika komponenter, att 
den har annorlunda färger är något de också reagerar positivt på. 
 
De som inte reagerar på de olika komponenterna i logotypen eller på den 
övergripande formen lägger mest märket till färgerna. Den svarta färgen dominerar 
och den gröna får ligga i underkant. Vad gäller den gröna färgen säger 
respondenterna att: den är inte av samma nyans som andra, den är ljusare och lite 
speciell. Någon uppfattar färgen som gulgrön och förstår inte riktigt vad 
organisationen vill förmedla med färgerna. Fast alla andra i de övriga 
fokusgrupperna är överens om att färgerna på något sätt ska vara anknutna till 
naturen. Den gröna benämns som jordens eller markens färg samt lövens färg. Den 
blå färgen menar de då symboliserar antingen hav eller himmel. Färgerna förknippas 
även med fjädrar och fjärilar och en respondent tror att det blåa står för arbetare och 
det gröna för miljö. Det talas inget annat om färgen svart förutom att den dominerar 
och sticker ut.  
 
Angående texten så tycker de flesta att: den säger en hel del men det anses också 
vara: lite naivt, då det egentligen bara är ord. De saknar en bakomliggande text om 
vad den mer står för eftersom de tycker att ordet rättvist kan sitta på vad som helst. 
Alla respondenter är dock överens om att logotypen i sig kanske inte hade upplevts 
på samma sätt om inte texten hade funnits i logotypen. Kombinationen med texten 
och bilderna stärker budskapet anser de. De tycker också att det engelska ordet 
fairtrade gör logotypen lite flashigare och om dess översättning säger de att: rättvisa 
arbetsförhållanden visar jättetydligt vad de gör.  
 
Bland fokusgrupperna talas det mycket om de olika delarna eller elementen som 
logotypen består av. De flesta tänker direkt att formerna ska föreställa ying och 
yang. De urskiljer även: en gubbe i mitten som håller upp en arm i den blå luften och 
det gröna är marken. En respondent tycker att den blå formen liknar en amöba 
medan en annan ser en väg som är det svarta fältet emellan figurerna. 
Diskussionerna i fokusgrupperna kring vad alla komponenter kan föreställa mynnar i 
alla tre fall ut i att de är överens om att man kan se många olika saker. 
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Rättvisemärkts logotyp är den som de flesta föredrar och den anses väldigt snygg, 
modern och lyxig. En del av respondenterna skulle vilja se logotypen som en stor 
affisch som det skulle vilja ha på väggen i sitt hem. Den anses vara: så pass 
konstnärlig, som en affisch för en designutställning. Övriga kommentarer är 
huruvida man tänkt på vikten av volymerna i den symbol som de kallar: omgjord 
ying och yang. De olika fälten kan ha en viss symbolism och det borde man ha tänkt 
mer på vid utformandet av logotypen. 
 
Svenskt Sigill 
Formen av logotypen för Svenskt Sigill är en liggande oval. Formen består av olika 
delar, färger samt text. Den undre delen som är lite mindre än halva ovalen delat på 
längden är i färgen grönt och på denna del står namnet Svenskt Sigill. Namnet är 
delat i två delar där Svenskt är överst och sigill undertill, båda centrerade.  För övrigt 
är namnet satt i versaler med ett lite fetare sanserifft typsnitt i vitt. Den övre halvan 
består av färgerna gult och blått i olika fält. Den delen som går mot det gröna är gul 
och i mitten ligger en halv oval i gult. Utifrån denna går det nio stålar upp mot 
kanterna på formen. Emellan dessa stålar finns åtta fält med blå färg som också utgår 
ifrån den gula halvovalens ytterkant och går ut mot logotypens kanter. 
 
Reaktionen från fokusgrupperna kring Svenskt Sigills logotyp var att den ovala 
formen är något som går igen efter andra certifieringsmärken. En av deltagarna 
tyckte att formen och bilderna i logotypen var: så sjukt allmänt. Det är som att visa 
en bild på ett äpple liksom. 
 
Det som respondenterna ser först med undantag för den vanliga formen är solen och 
en del ser typografin. Med solen menar de den halvcirkel i gult som har streck utåt. 
Alla tycker att solen tillsammans med det gröna fältet ser väldigt svenskt ut: Det 
känns svenskt med solen som går upp, oj så gulligt. Grön äng och sol. Att det just 
ser ut som landskap är även alla överens om och någon tycker att: man nästan ser en 
traktor där som håller på och harvar. En annan respondent tycker sig se kor som 
betar där. Med de gula och blå färgerna tror en respondent att det skulle kunna vara: 
halvägt av IKEA eftersom det är just deras färger. Alla är i alla fall överens om att 
färgerna är det som gör att logotypen ser väldigt svensk ut. 
 
De flesta respondenter reagerar på ordet sigill med kommentarer om att det är 
väldigt gammalt och en del förstår inte riktigt vad det betyder. Fast de som vet vad 
det betyder tycker att: där är tyngd i det. De är ändå överens om att ordet är lite för 
komplicerat och man vet inte riktigt om certifieringen ska står på något som 
tillverkats eller på livsmedel. De menar även att orden i sig är lite tomma och att: de 
hade ju kunnat nämna mer vad de står för. Vad som krävs för att få det här märket. 
Att det står svenskt associerar de alla till att varan som har fått märkningen är av 
svenskt ursprung. Om typsnittet sades att något snirkligt hade passat bättre ihop med 
tyngden i ordet sigill. 
 
Övriga åsikter som kom fram under fokusgruppsintervjuerna var att logotypen känns 
lite billig och ganska ful som att: Gretas son har en dator, han kan göra logotypen. 
De flesta är överens om att den känns barnslig. Men trots dessa kommentarer så 
framgick det att de flesta ändå tycker att den känns positiv: man blir glad av att se 
den. 
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Efter denna beskrivning av denotationer och konnotationer i samband med 
logotyperna, går vi vidare i resultatet genom att presentera övriga kommentarer från 
fokusgrupperna tillsamman med det vi fått reda på genom samtalsintervjuerna. 

 
5.2 Strategisk kommunikation 
Av de fyra undersökta organisationer som vi hade kontakt med var det i alla fyra fall 
en representant för företaget i sig som vi talade med. De valde att kalla sig för olika 
saker som informationsansvarig, kommunikationsansvarig eller profilansvarig. De 
förklarar sina huvudsakliga uppgifter som informanter eller kommunikatörer med att 
berätta att de har kontakt med olika intressenter genom olika medier. Ola Höiden 
arbetar som kommunikationsansvarig på Rättvisemärkt och berättade för oss att det 
innebär att arbeta med varumärkesvård, att jobba med undersökningar och att jobba 
med de strategiska bitarna. Han berättade att detta även kan innebära att han får vara 
med och planera kampanjer och göra trycksaker. 
 
De ansåg alla att en viktig strategi för arbetet med kommunikationen ligger i att de 
informerar om märket. Detta gör Krav och Rättvisemärkt främst via dem själva 
genom att svara på frågor kring varumärket i olika medier där Internet verkar vara 
den mest betydelsefulla kanalen. Alla organisationer utom Rainforest Alliance sa 
också att de tillhandahåller någon form av tryckt information. Marcus Svensson 
förklarade varför med följande citat: 
 
Rainforest Alliance är inte ett kommunikationsdrivet företag, utan ett mission-
giving. Alltså, vi arbetar för att förbättra miljö och sociala förhållanden på 
marknaden det är det som driver. Det är inte kommunikationsbehov, eller hur 
allämnheten ser på problematiken, utan vi drivs av de problem som finns i tid för att 
rätta till dem. 
 
Alla organisationerna påpekade vikten av att ha stor trovärdighet. Eftersom det är 
kontrollverksamheten bakom märkningarna som lägger grunden för trovärdigheten 
så gäller det enligt Helena Bengtsson på Krav att arbeta öppet med vilka ändringar 
som görs och att de publicerar alla produkter och producenter på hemsidan så att 
konsumenterna kan kontrollera att inte vem som helst utnyttjar certifieringen. Hon 
avsultade med att säga:  
 
Trovärdigheten är uppbyggd på många fronter och det är en viktig bit. 
 
Alla organisationer utom Rättvisemärkt talade om ekonomi när de berättade om sina 
tillvägagångssätt för att kommunicera med målgrupperna. De berättade att de har en 
liten budget för marknadsföring. Profilansvarig på Rainforest Alliance, Marcus 
Svensson, nämnde till och med att de inte har någon marknadsföringsbuget alls till 
att göra något eget. Vad de istället gör är att förlita sig på att de företag som 
använder certifieringen ska berätta om dem. På samma sätt arbetar även de övriga 
organisationerna. Anna Wahlberg som är informationsansvarig på Svenskt Sigill sa 
att:  
 
Vi gör vad vi kan själva men vi försöker också uppmuntra dem som använder vårt 
märke att också kommunicera om Svenskt Sigill. 
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De intervjuade informanterna i organisationerna var också väl medvetna om att 
massmedier skriver mycket om dem därför arbetar de alla med massmedierelationer 
som en viktig del i deras kommunikationsarbete. Eftersom ekonomin är begränsad så 
anses just medierelationen vara extra viktig. Informanten på Svenskt Sigill nämnde 
att en del av PR-biten innebär just att skicka ut pressmedelanden och på så sätt kan 
de visa att de är aktiva i debatten. informanten på Rainforest Alliance berättade 
något liknande om deras medierelationer:  
 
Jag jobbar ju med massmedierelationer och pratar med journalister för det här är ju 
ett ämne som folk skriver mycket om. Så ser vi ju i såna fall med PR, 
massmedierelationer, att vi vill få massmedia att skriva om det vi gör i 
odlingsländerna. 
 
Informanterna på Rättvisemärkt och Krav pratade inte lika mycket om vikten av att 
hålla kontakter med massmedier utan de berättade hellre om hur viktigt det var för 
dem att hålla koll på hur medierna skildrar deras varumärke. Detta för att försäkra 
sig om att den information som går ut är riktig så att det inte förekommer 
missvisande bilder av dem. Rättvisemärkt är den organisationen som tycks känna av 
missuppfattningarna mest. 
 
För övrigt brukar de flesta organisationerna vara ute på olika mässor, hålla föredrag 
och möten för att kunna informera och svara på frågor kring sina varumärken. Krav 
nämnde även att då det råder en förändring, som i deras exempel att Scan ska ta bort 
kravmärkningen på sina produkter, är Krav med i diskussionen. De är de för att i 
detta fall motverka en, som de ser, negativ riktning. 
 
Andra förhållanden mellan olika varumärken som det talades om var bland annat 
Rainforest Alliance samarbete med McDonalds. Detta samarbete är något som 
gynnar alla delaktiga och informanten beskrev det som att:  
 
de gör reklam för oss och det är vi glada för. Det är det som är den här win-win 
situationen. 
 
Med det menade han att samtidigt som McDonalds säljer mer kaffe, vilket troligtvis 
beror på att de just börjat använda sig av Rainforest Alliance certifierat kaffe, får 
certifieringen figurera i reklamsammanhang och vinner större kännedom och 
dessutom så vinner bönderna i odlingsländerna på det. 
 
De flesta organisationerna nämnde dock att deras kommunikationsstrategier som de 
har haft nu är under omarbetning eller så sa de att de tänkt på att omarbeta dem. 
Några erkänner också att de kan brista i några fall, då menar de att de inte 
kommunicerar ut på rätt sätt, men påpekade att om det bara hade funnit mer resurser 
hade det kunnat vara annorlunda. 
 
5.2.1 Socialt ansvar 
Att det idag bland konsumenter finns en medvetenhet kring miljö och dåliga 
arbetsförhållanden i andra länder är något som alla fyra organisationer höll väl med 
om. Att detta är ett faktum framkom även tydligt i diskussionerna kring 
varumärkena med de olika fokusgrupperna. Där talade de flesta om att miljön är ett 
aktuellt ämne och att de tänker att certifieringsmärket på en förpackning gör 
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produkten bättre än de som inte har märkningen. Enligt Helena Bengtsson på Krav 
råder det: 
 
en större miljömedvetenhet. Den här klimatdebatten drog kanske igång det riktigt 
ordentligt. Miljömedvetenheten har ju stigit dom senaste åren och det har lett till ett 
uppsving på den ekologiska marknaden. 
 
Även om organisationerna sa att de ser ett uppsving och en större medvetenhet idag 
så påpekades det att det är viktigt att ge mer information om vad de står för. Detta är 
något som alla undersökta certifieringsorganisationerna höll med om eftersom alla 
påpekade att deras huvudsyfte inte är att vinna pengar på sitt arbete. Den 
huvudsakliga uppgiften är istället att förbättra den rådande situationen. En 
kommentar om detta var från Rättvisemärkt att:  
 
Vi har en vision som säger att vi vill bidra till en bättre framtid för människor och 
miljö. 
 
Även Krav berättade om att mycket av deras arbete är att försöka driva utvecklingen 
för ekologiska produkter i Sverige och att de utvecklar nya regler för detta, men 
även att de arbetar med den sociala aspekten. 
 
För att bland annat kunna hjälpa producenter i utvecklingsländer sades det av 
Rättvisemärkt att det viktigaste är att efterfrågan utökas. Det i sin tur ökar utbudet av 
certifierade varor och de påpekade också att då de inte har en vanlig produkt att sälja 
så kan det bli lite mer komplicerat. Rainforest Alliance tyckte att samtidigt som man 
vill hjälpa odlare så är det också viktigt att även de som använder sigillet ska vinna 
något på det för att det ska gå tillbaka i hela kedjan. 
 
Vad som även kom fram i våra intervjuer var att Krav granskar att de företag som de 
samarbetar med har en miljöpolicy och det är bland annat viktigt att förpackningar är 
utformad på bästa miljövänligaste sättet. Denna kontroll var dock inget som 
framkom från övriga intervjuer.  
 
En annan aspekt gällande organisationen Rainforest Alliance var att de inte såg sig 
själv som ett kommunikationsdrivet företag. De drivs inte av hur allmänheten ser på 
problematiken kring miljön och sociala arbetsförhållanden utan snarare av de 
problem som råder i de producerande länderna.  
 
Vi är verkligen inte i grunden en marknadsförd organisation utan det är ett gäng 
ideella människor som bestämt sig för att de ska rädda världen. Vi ligger långt efter 
i marknadsföringstänket. 
 
Övriga undersökta organisationer talade dock om hur de arbetar med 
kommunikationen mot vissa målgrupper och om hur de har insett att det kan 
behövas förbättringar av både informationsmaterial och den marknadsföring som 
idag används. Det handlar om att nå fram med sina budskap i butiker, hur man talar 
på olika sätt med olika grupper i möten och hur man byter sina reklamkanaler för att 
kunna nå konsumenterna eller den tilltänka målgruppen. Informanten på 
Rättvisemärkt berättade att:  
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Trycksakerna är främst riktade till konsumenterna men när vi är ute och träffar 
företag och organisationer så pratar vi ju till målgrupperna på lite olika sätt 
beroende på vad det är för någon målgrupp så då får man anpassa sina 
presentationer. 
 
5.2.2 Målgrupper 
Vid intervjuerna ställde vi frågor om organisationernas huvudsakliga målgrupper. 
De flesta av dem ville inte direkt prata om att de hade en specifik målgrupp utan 
dessa var uppdelade i flera olika intressenter. Organisationerna talade bland annat 
om producenterna som en målgrupp, olika leverantörer eller dagligvaruhandel samt 
andra återförsäljare. Huvudsaken är för organisationerna att på något sätt försöka 
tala till olika målgrupper. Kommunikatören Ola Höiden på Rättvisemärkt berättade 
att:  
 
Vi måste se till att det finns leverantörer som vill importera råvaran eller produkten 
från utvecklingsländerna, sen så vill vi också se till så att dagligvaruhandeln, 
dagligvarukedjorna, butikerna, faktiskt tar in produkterna och sen slutligen […] att 
konsumenten väljer att köpa dem. 
 
Att det är just slutkonsumenten som är den huvudsakliga målgruppen var nästan alla 
överens om, fast de har lite olika åsikter om vem som är den typiske konsumenten. 
Tydligast framkom det att organisationerna främst försöker rikta sig mot kvinnor. 
Bland dessa är det främst kvinnor över 50 år eller småbarnsföräldrar de vill nå. Det 
framkom även att ungdomar har visat ett större intresse för certifieringsmärken och 
detta är information som organisationerna hämtat från olika undersökningar. Det är 
granskningar av SIFO-undersökningar, demoskop eller kännedomsmätningar som 
nämns som de medel organisationerna tagit del av för att ta reda på vilka det är som 
har ett intresse för dem. Efter en kännedomsmätning för Svenskt Sigill framkom det 
att fler ungdomar än väntat hade uppmärksammat reklamen kring dem och det 
tycker de på Svenskt Sigill bara är roligt eftersom det tyder på att de har framtiden 
för sig. Personliga möten ansågs också som en metod för att ta reda på vilken 
målgrupp man har. Det var endast Rainforest Alliance som inte riktigt vill tala om 
några målgrupper alls:  
 
Det här är en organisation som har fokus på att förbättra jordbruksmetoder […] vi 
äger ju inte kontrollen, det är inte vi som har kontakten med konsumenterna. Vi har 
ingen målgrupp […], vi tillhandahåller produkter sen får då Gevalia kommunicera 
det här så det passar deras målgrupper. Informanten tillägger dock att de försöker 
arbeta mot stora företag. 
 
Eftersom varje organisation hade flera målgrupper så sades det bland annat att de har 
försökt göra olika kompromisser av marknadsföringsmaterial där de kan få flera 
målgruppers uppmärksamhet samtidigt. Ett exempel på ett sådant medium är 
stortavlor, men att även ge ut olika former av informationsmaterial eller hålla möten 
med olika målgrupper förekommer också. 
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5.2.3 Identitet, image och profil 
Gemensamt för alla certifieringsorganisationerna är önskan om att uppfattas som 
pålitliga. I fokusgrupperna finns dock blandade känslor kring det här med 
trovärdigheten och alla deltagare tycker inte att de kan lita på märkningarna:  
 
Inte efter att man har sett på tv nyligen. Då var det diskussion om det här med 
Fairtrade. Det var väl någon teodling i Indien, Uppdrag granskning tror jag. Då vet 
man inte riktigt om det är så pålitligt. 
 
Även mot Krav finns liknande misstankar: I somras när det var vattenbrist eller 
något sånt så fick de dispens och då behövde de inte följa reglerna för de 
omständigheter som rådde. 
 
De flesta anser ändå att de litar på både Krav och Rättvisemärkt. Svenskt Sigill 
uppfattas som trovärdigt av en del samtidigt som en del inte känner tillit till 
märkningen. Huruvida Rainforest Alliance är trovärdigt eller inte framgår inte 
eftersom de flesta inte har sett märkningen tidigare. Organisationens informant var 
medveten om att de flesta inte känner till vad certifieringen innebär: 
 
Jag är ganska säker på att Rainforest Alliance är relativt okänt. De flesta vet inte 
vad Rainforest Alliance står för. 
 
Informanten informerade oss också om att Rainforest Alliance vill vara officiella. 
Deras märke beskrivs som ett:  
 
Sigil that indicates quality farm management and commitment to effective 
conservation and sustainable practises. [---] Målet för sigillet är att det ska vara 
signal för att vi är en organisation som arbetar för uthållig livsmedelskonsumtion. I 
det ingriper både miljöfrågor, sociala frågor och också ekonomiska frågor för 
odlaren, så att han kan försörja sig på det. Det är de benen som är viktiga. Det är 
det vi arbetar med så det är det vi vill förknippas med. 
 
Respondenterna i fokusgrupperna trodde inte att Rainforest Alliance står för 
förbättrade arbetsförhållanden, utan att det mer handlar om insamling för att rädda 
regnskogen. Att man inte ska skövla regnskogen utan bevara den var någonting som 
de flesta fokusgruppsdeltagare tänkte på när de fick se logotypen. Flera av 
personerna i våra fokusgrupper tänkte också att det kunde vara så att vid köp av en 
produkt med Rainforest Alliances märke på skulle en del av pengarna skänkas till att 
rädda regnskogen. 
 
Tre av undersökningens fyra informanter pratade om sin certifiering som en 
kvalitetsmärkning. Krav uttalade till exempel att konsumenterna får någonting extra 
vid köp av kravmärkta produkter, att det innebär högre kvalité och kopplat till det är 
det också ett högre pris. Respondenterna i fokusgrupperna hade samma uppfattning 
om organisationen. En del uppfattar Krav som den billigaste miljömärkningen, men 
anser ändå att kravprodukter är lite dyrare och bättre än omärkta och hävdade att 
märket är väldigt långt från Euroshoppers och Eldorados varor. 
 
Krav har regler för slakt och jobbar för att det ska vara bra för djuren. Djuromsorg är 
någonting som även Svenskt Sigill arbetar med. Att dessa båda organisationer tar 
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hänsyn till djurens tillstånd är någonting som flera fokusgruppsdeltagare uppfattat. 
Förutom bra djurhållning vill Svenskt Sigill stå för att det är närproducerat och 
svenskt. De vill även delta i klimatdebatten genom att tillämpa kortare transporter. 
Fokusgruppsdeltagarna är också överens om att det handlar om svenska varor. En 
del av dem uppfattar även Svenskt Sigill som en billig märkning. 
 
Tillsammans med trovärdighet och god djurhållning vill Krav att deras märke ska 
förknippas med att det är bra för miljön, vilket alla fokusgrupperna tyckte att det 
gjorde. Några ansåg också att det känns friskt och hälsosamt med kravmärkta 
produkter, att det är odlat utan kemikalier. Hälsosamt var också den känsla som 
organisationens informant förde fram. Andra åsikter om Krav var att det känns 
statligt. Två aspekter som fokusgrupperna däremot inte tog upp, men som Krav 
gärna vill att omgivningen ska uppfatta var att organisationen är ett drivande märke 
inom den ekologiska produktionen i Sverige och att de även tittar på sociala 
förhållanden: 
 
Den sociala rättvisan finns ju också med i vår märkning, men det är nog väldigt 
osynligt. Vi går inte lika långt som rättvisemärkningen, men vi har att vi ska titta på 
arbetsförhållanden och att arbetsmiljön ska vara bra. 
 
När samtalen handlade om Rättvisemärkt framgick däremot att de flesta tycker att de 
lägger mest tyngd på mänskligt värde. Majoriteten tänkte på rättvisa 
arbetsförhållanden för dem som framställt produkterna. Ola Höiden från 
Rättvisemärkt berättade att deras verksamhet ofta missuppfattas. Han förklarade att 
det är en produktmärkning, inte en biståndsorganisation. Rättvisemärkt handlar om 
handel och är en oberoende produktmärkning som ska bidra till bättrade villkor för 
odlare och anställda i utvecklingsländerna. Denna missuppfattning gick inte att 
upptäcka i våra fokusgrupper då deltagarnas bild av organisationen liknade den som 
informanten önskade förmedla: 
 
Det känns mer som det är en handelsgrej, jag upplever inte att jag köper den där 
varan för att det ska vara ekologiskt eller miljövänligt odlat utan mera en mänsklig, 
alltså schysst utbyte av varor och tjänster. 
 
5.2.4 Budskap  
Alla undersökta organisationer tyckte att det var viktigt att man uppfattas på rätt sätt 
av konsumenterna och detta ligger i grunden till varför de flesta tyckte att det var 
viktigt att kontrollera vad som sägs om dem via medier eller andra budskapsbärare. 
Att vara trovärdiga är något som alla värderade högst och de sa att de arbetar alla 
mot den riktningen. Alla organisationer visste med sig att de inte riktigt nått ut med 
sina budskap om vad de gör. Som nämnt tidigare är detta något som Rättvisemärkt 
var väl medvetna om och angående det problemet sa de att:  
 
Det har inte riktigt framgått vad vi är för något, man tror att allt som är rättvist kan 
vara Rättvise-märkt, och så är det inte! Så därför är det just nu en nyckelmening i 
vår kommunikation att förmedla att vi är en produktmärkning, vi är inte en 
biståndsorganisation och allt kan inte vara rättvisemärkt.  
 
Organisationerna var också överens om att det är viktigt att hela tiden ge ny 
information om vad de gör i sin verksamhet och de försöker på olika sätt arbeta för 
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att fylla de luckor som saknas. Många talade för att arbeta hårdare inför kommande 
år med att berätta vad de egentligen står för. 
 
Det viktigaste för nästan alla med att kommunicera sades inte vara för att konkurrera 
ut andra certifieringar utan att arbeta för en hållbar utveckling och på liknade sätt 
som Rainforest Alliance beskrev situationen tänker alla organisationerna:  
 
Själva grejen att man ska kommunicera är att man vill berätta vad man håller på 
med. Rainforest Alliance eller Krav eller Rättvisemärkt, vi har olika sätt att gå dit. 
Vi vill förbättra miljön, rädda det som finns kvar, säkerställa sociala förhållanden. 
 
I vissa fall kan dock de begränsade ekonomiska resurserna vara ett hinder på vägen 
för att nå ut med information och budskap men tack vare att miljöfrågan är viktig 
idag så tyckte de flesta att de ändå har större fördel idag mot för bara några år sedan. 
Svenskt Sigills Anna Wahlberg berättade att de upplever en stor skillnad och har fått 
medvind i den ökade medvetenheten. 
 
5.2.5 Differentiering 
På många sätt är de fyra undersökta organisationerna lika varandra och andra 
certifieringsorganisationer och det är något som framkom att de är medvetna om. 
Som exempel har Krav nyligen insett att de har en ny konkurrent på marknaden. Det 
är EU-ekologiska, ett märke som alla som uppfyller EU:s mininivå på ekologisk 
odling får sätta på sina produkter. Detta ledde enligt Helena Bengtsson till att det 
rådde en diskussion om Krav överhuvudtaget skulle vara kvar på marknaden 
eftersom denna konkurrent arbetade på samma område. Men de insåg att de har 
mervärden som de nu vill plocka fram genom att kommunicera lite annorlunda:  
 
Vi har tidigare pratat ekologiskt generellt, men nu måste vi faktiskt börja prata 
Krav. [---] Nu försöker vi få fram vad vi står för, det där ännu lite extra.  
 
Det extra som de har är bland annat hårdare regler på djuromsorg och att de arbetar 
med att tar fram nya märkningar på olika områden. Just den där biten om att vara 
drivande i miljöutvecklingen tar de flesta upp i intervjuerna.  
 
På Svenskt Sigill talade man gärna om att de är olikt andra certifieringar då allting är 
närproducerat. Det är något som man tydligt uppfattar via deras logotyp enligt 
deltagarna i fokusgrupperna. Att de svenska färgerna går igen samtidigt som det står 
Svenskt Sigill gör att ingen tvekar på att det är något som är producerat i Sverige. 
Däremot tycker deltagarna att det inte riktigt framkommer att det är livsmedel som 
certifieras av Svenskt Sigill utan de tycker att det skulle kunna vara en filial till Ikea 
eller som en respondent sa: 
 
Det skulle lika gärna kunna vara gummistövlar, eller någon annan produkt, det 
behöver inte ha med livsmedel att göra. 
 
Alla ansåg att de på ett eller annat område har något som andra certifieringar inte 
har. Rättvisemärkt försöker prata om handelsvillkor i andra länder och det är något 
som fokusgruppsundersökningarna visat att de lyckats nå fram med via logotypens 
text: Fairtrade eller Rättvisemärkt, men deltagarna tycker att utan texten skulle 
logotypen inte nå ut med vad de vill kommunicera. För övrigt så tycker deltagarna 
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att denna logotyp känns lite lyxigare än övriga men det är inget som nämns vara en 
bakomliggande tanke. 
 
Det var få organisationer som direkt kunde säga att de har en slogan utan de pratade 
hellre om profiltext eller något ord som de vill förknippas med. I de flesta fall går 
det ändå att se att alla försöker trycka lite extra på något. Krav har ju det ekologiska 
som de nu arbetar för att utveckla, men under intervjun framgick det också att de vill 
trycka mer på god hälsa. Rättvisemärkt vill se till att det sker rättvis handel och bra 
arbetsförhållanden och det vill även Rainforest Alliance, men de påpekade att till 
skillnad mot Rättvisemärkt så riktar de sig mot de stora plantagen eftersom det är där 
de stora problemen finns. Svenskt Sigill som nämnt ovan har ordet nära som sitt ord. 
 
5.2.6 Positionering 
Av de undersökta organisationerna så verkade det som att alla hade en bra koll på 
hur de ligger till bland konsumenters kännedom. De nämndes ifrån alla att de hade 
tagit del av olika undersökningar och visste på det sättet om kännedomen kring dem 
var hög eller låg. Till exempel sa Krav att de har en väldigt hög kännedom och det 
var något vi kunde konstatera bland fokusgrupperna. Det var inte en enda deltagare 
som inte hade sett märket innan. Alla visste även att det var en märkning för 
ekologiskt odlad mat. Det var även många som tänkte på djurhållning, en av 
respondenterna sa: 
 
Jag känner mig sundare när jag tänker på Krav och jag tänker på djurhållningen. 
Att det är bra för djuren, det är viktigt. 
 
På Svenskt Sigill hade man fått reda på att de hade en kännedom på ungefär 50 %. 
Detta var dock inget som framgick bland fokusgrupperna då det bara var få som 
hade hört talas om dem sen tidigare. Det var dock inga problem för dessa deltagare 
att förknippa organisationen till olika saker genom att se på deras logotyp.  
 
De flesta logotyperna lyckades förmedla vad de ungefär arbetar för, men det var 
ganska stora oklarheter för Rainforest Alliance. Detta varumärke var relativt okänt. 
Det var bara någon enstaka som hade sett logotypen sen tidigare och bland dem som 
inte hade sett den tyckte respondenterna att den lika gärna hade kunnat sitta på en 
ölflaska och det var ett exempel som återkom i alla tre fokusgrupper. Övriga 
kommentarer från fokusgrupperna var att de upplevde Krav och Svenskt Sigill som 
billigt och Rättvisemärkt för lite modernare.  
 
I inledningen av fokusgruppsundersökningen bad vi i alla tre fallen om att deltagarna 
skulle nämna olika certifieringar. Eftersom vi ännu inte hade nämnt att det bara var 
livsmedel som vi baserat uppsatsen på kom det fram andra varumärkesnamn. Bland 
de undersökta organisationerna så var det Krav som nämndes först i alla fallen, 
ibland så nämndes även Rättvisemärkt. Det var ingen av respondenterna som kom 
att tänka på de övriga certifieringarna i vår undersökning. 
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5.2.7 Medieval 
Av intervjuerna med organisationerna framkom att det medium som var det absolut 
vanligaste att använda för att kommunicera med allmänheten är massmedier. Detta 
hade enligt många att göra med att deras huvudområde, oavsett om det är sociala 
förhållanden eller miljön, är ett aktuellt ämne som det skrivs om idag och då passar 
man på att försöka ta medieutrymme. Några skickar ut pressmeddelanden om vad 
som ska skrivas, någon anordnar journalistresor andra pointerar att det är viktigt att 
bevaka vad medierna säger för att bland annat undvika att varumärket omnämns på 
fel sätt. Då vi frågade efter i vilket medium som deltagarna i fokusgrupperna hade 
hört talas om de olika varumärkena framkom det nästan aldrig att någon hade läst 
om det eller hört talas om det via massmedier. Endast ett fåtal deltagare kunde 
minnas att de hade hört talas om Krav och Rättvismärkt via tidningar respektive via 
TV-program och då hade de inte figurerat i positiva sammanhang. 
 
Att de olika certifieringarna finns på olika förpackningar inom livsmedel var något 
som alla respondenter i fokusgrupperna hade lagt märke till. Det talades bland annat 
om frukt, grönsaker, mejerivaror, köttprodukter, te, kaffe, choklad och vin som 
certifieringsbärare. Det certifieringar som inte hade uppmärksammats så tydligt var 
Svenskt Sigill samt Rainforest Alliance, dessa två varumärken var nästintill helt 
okända för respondenterna. Svenskt Sigill var lite mer igenkännbart och det hade 
setts på pelare i staden och på något livsmedel. Rainforest Alliance var det bara 
några få som hade uppmärksammat och det var då endast på ett café. Rainforest 
Alliance är annars ett varumärke vars logotyp förekommer hos stora företag som 
McDonalds, Gevalia och Pressbyrån. Att figurera på just caféer var något som 
nästan alla hade uppmärksammat att Rättvisemärkt gör. 
 
Eftersom ekonomin sätter hinder så är inte annonsering något vanligt förekommande 
medium. Marcus Svensson på Rainforest Alliance sa att det är de företag som har 
produkterna med sigillet som får stå för marknadsföringen mot konsumenterna. Det 
vanligaste är att organisationerna förlitar sig mycket på att deras webbsidor eller 
tryckta informationsmaterial ska vara spridare av varumärket. Två organisationer, 
Svenskt Sigill och Rättvisemärkt, berättade dock att de har pengar att använda för 
marknadsföring, fast med tillägg att det rör sig om ganska lite. I båda fall har de 
arbetat utifrån konceptet att koncentrera sig på kortare kampanjer under en viss 
tidsperiod under året. Anna Wahlberg på Svenskt Sigill berättade att: 
 
En del av våran strategi är i och med att vi har så pass lite pengar […] så har vi 
valt att göra några större nedslag per år istället för att det ligger och tickar lite 
lagom hela året så har vi gjort lite bomber så att säga per år. 
 
På Rättvisemärkt arbetar man strategiskt med att försöka engagera så många som 
möjligt under tidsperioden för kampanjen. Det kan till exempel innebära att 
dagligvarukedjorna rekommenderas att samtidigt också exponera för produkterna. 
 
5.3 Varumärke 
Under denna rubrik följer de svar vi fick som rör begreppet varumärke. I intervjun 
med Marcus Svensson, från Rainforest Alliance, informerades vi om att: 
 
Det här sigillet står för verkliga förbättringar, men han sade också att första saken 
man ska göra är att man ska bli igenkänd, därefter får man ladda det med någonting 
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[---] om man jämför med Krav och Rättvisemärkt så ligger Rainforest Alliance 
långt, långt efter på igenkänning och även laddning då, att folk kan associera det till 
någonting. 
 
Krav i sin tur uttalade att de önskar att märkningen associeras med matglädje och att 
det talar mer till folks känslor. Alla fokusgruppsdeltagare kände till Krav sedan 
tidigare och många hade redan skaffat sig uppfattningar om varumärket. Följande 
citat visar att de starkt kopplar ihop varumärket med ekologisk odling: 
 
När man ska säga att någonting är miljömärkt säger man ofta att det är kravmärkt, 
men det behöver det inte vara. Det har blivit symbolen för att det är ekologiskt 
riktigt, då är det Krav även om det inte är det. 
 
Om Krav berättade personerna i fokusgrupperna också att de tycker det känns som 
att en kravmärkt produkt faktiskt har blivit utsorterad, att det är någon som har gjort 
forskningsarbetet åt dem och sållat ut de produkter som uppfyller minimikraven. De 
upplevde detta som någonting bra eftersom det annars känns som att produkten inte 
blivit godkänd. De flesta berättade att de tycker att Krav är väldigt bra även ur 
miljösynpunkt. Flera respondenter ansåg också att de kravmärkta produkterna känns 
renare. 
 
Som vi nämnt tidigare tyckte fokusgruppsdeltagarna att Krav känns statligt, att det 
innebär statlig kontroll. Svenskt Sigill känns mindre statligt enligt respondenterna. 
Det var inte många som kände till särskilt mycket om Svenskt Sigill innan de deltog 
i vår undersökning och de flesta hade därför inte kunnat skaffa sig någon större 
uppfattning om organisationen. De antog ändå att det är en betydande märkning som 
var mycket större än vad de kände till. Ett par respondenter hoppades till och med att 
den tillhör en av de större. 
 
Informanten från Rättvisemärkt upplyste oss om att deras märkning innefattar en 
vision som säger att de vill bidra till en bättre framtid för människor och miljö. Han 
informerade även om att: 
 
Det ska förmedla en positiv känsla, det ska också förmedla en känsla av att det 
faktiskt är enkelt att göra skillnad [---] man löser inte världens problem med att 
handla Rättvisemärkt men man bidrar lite grann till att göra den lite bättre. 
 
Överlag ansåg personerna som deltog i fokusgrupperna att certifieringarna tillför 
någonting positivt till produkterna de sitter på. Att de kan känna sig som bättre 
människor om de köper en certifierad vara och att de dessutom kan få dåligt samvete 
då de inte gör det. 
 
5.3.1 Relationer till konsumenter 
Att det är konsumenten som tillslut står inför valet att köpa en produkt eller inte var 
något som alla organisationer var mycket medvetna om. Några av dem menar på att 
det är detta valet som är bland det viktigaste därför att det är då man verkligen kan 
göra skillnad för andra, eller som Ola Höiden på Rättvisemärkt sa:  
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När man handlar såna här produkter gör man skillnad för de här människorna. […] 
det är klart att man som konsument inte förstår allt i det här, det kanske i slutändan 
bara handlar om att man får en positiv känsla när man köper de här produkterna. 
 
Att förmedla en positiv känsla och få konsumenten att känna sig bättre var något 
som de fyra organisationerna höll med om. Det framkom också under intervjuerna 
att det är viktigt att nå de som redan handlar varor som är certifierade för att få de till 
att köpa ännu fler varor som är certifierade och här är det då extra viktigt att skapa 
en god känsla vid det första köpet och leva upp till förväntningarna. 
 
Att samtliga organisationers logotyper kan figurera tillsammans eller ihop med andra 
certifieringar såg inte organisationerna som ett problem utan alla håller med om att 
det är något positivt för då kan de tillsammans arbeta för att täcka olika aspekter av 
problem i världen och tillsammans arbeta för en hållbarare utveckling. De var 
medvetna om att det kan vara förvirrande för konsumenten med alla märkningar. 
Rättvisemärkt tycker samtidigt att det bara är något som det är lätt att skylla på som 
konsument, men att det egentligen inte borde vara så svårt att veta vad de olika 
certifieringarna står för. 
 
Man skyller lätt på det som konsument att det är för många märkningar och att det 
är svårt att veta vad de står för men och andra sidan väljer vi dagligen tusentals 
olika varumärken så det borde inte vara så svårt egentligen.  
 
Antalet märkningar var något som diskuterades i de olika fokusgrupperna och 
respondenterna ansåg bland annat att det förekommer för många märkningar.  
 
Man blir lite konfunderad, varför kan de inte stå själva? Om man har många olika 
märken känns det som att de inte står upp för sig själva.  
 
Samtidigt så påpekade ändå respondenterna att om en produkt har flera certifieringar 
så har den täckt alla områden. Ett önskemål från några deltagare är att det ska finnas 
en enda stor organisation som täcker in allt. Fast enligt Marcus på Rainforest 
Alliance är det inte viktigast att man står och kollar på vem som är bättre eller sämre 
för det är inte det som är syftet med organisationen. 
 
5.3.2 Konsumentens köpbeteende 
Att det ska finnas material i butikerna om certifieringsmärkena är något som de 
flesta organisationerna tyckte var viktigt och de beskrev olika trycksaker som 
informationsblad och hyllvip. Bland fokusgrupperna framkom det att det var viktigt 
att hitta till de olika certifierade varorna i butikerna och det ansågs vara något som 
man idag lättare gör än förr.  
 
Att man försöker konkurrera om det slutgiltiga köpet var något som Svenskt Sigill 
pratade om och de nämnde att de gärna konkurrerar mot billig importerad mat 
eftersom deras syfte är att försöka lyfta upp medvetenheten hos konsumenterna så att 
de inser att de gör medvetna val varje gång de handlar. Detta är något som de flesta 
nämner som huvudmål.  
 
I fokusgrupperna såg deltagarna inte det på samma sätt utan där upplevdes det mer 
som att det råder en konkurrens och respondenterna säger bland annat att de köper 
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Krav för att de tror att det är billigare. Rättvisemärkt associerar de till ett av de 
dyrare certifieringarna. Många var även överrens om att de gärna vill köpa 
certifierade varor men om priset blir högre så väljer de bort det.  
 
De flesta deltagarna i fokusgrupperna hade en känsla av att det är bra att handla 
certifierade varor och påstår att de till och med kan känna sig lite bättre om de väl 
köpt en sådan vara. De var även medvetna om att de faktiskt tar ett viktigt beslut och 
gör ett medvetet val av den vara de väljer. Trots detta är det ändå många gånger 
priset som spelar roll och respondenterna väljer hellre en billigare vara som kanske 
inte har någon certifiering alls: 
 
Jag köper aldrig livsmedel med Fairtrade, förutom vin och sen när man går och 
fikar då är det Fairtrade, men aldrig livsmedel. Man vill gärna köpa, jag skulle 
jättegärna köpa, men skiljer det fem spänn på ett paket kaffe då kommer jag inte 
välja det.  
 
Sen fanns det även undantag bland fokusgruppsdeltagarna där någon till och med 
försökt vara med och påverka på sitt arbete så att de kan köpa in certifierade varor 
till fikarummet. 
 
5.3.3 Varumärkesattityd 
Som vi beskrev i det resultatavsnitt som behandlar identitet, image och profil har 
trovärdigheten påverkats av information som nått våra fokusgruppsdeltagare genom 
tv-program. Även annan information ligger till grund för deras inställning till 
varumärkena. En respondent berättade till exempel om sin insikt om 
kravmärkningen:  
 
Krav tar inte hänsyn till transportsträckor, är det inte så? Det är det som är ett av 
problemen med kravmärkningen, att du kan köra det runt hela jorden så är det ändå 
kravmärkt [---] det gjorde mig störtarg […] det stod inte för allt jag hade velat att 
det skulle stå för.  
 
Samtalen i fokusgrupperna handlade också om att Krav funnits länge och att det 
numera är andra märken som är mer aktuella. En del ansåg att det inte är lika coolt 
med kravmärkt längre som det varit tidigare, nu ska det istället vara Rättvisemärkt 
eller någonting ytterligare. Trots detta är både Krav och Rättvisemärkt de 
livsmedelscertifieringar som fokusgruppsdeltagarna var mest positivt inställda till. 
 
Respondenterna samtalade mycket om den högre kostnad som de ansåg att en 
certifiering innebär för produkten. Efter att vi genomfört fokusgrupperna hade det 
framgått att deltagarna var helt inställda på att priset på certifierade produkter var 
högre än på icke-certifierade: 
 
Man förutsätter att det är dyrt, det behöver inte ens vara det.  
 
Det höga priset är negativt för många av respondenterna, speciellt för de yngre som 
lever på studiebidrag, trots att de flesta ansåg att certifieringarna står för någonting 
bra som de skulle vilja lägga pengar på. De ansåg att det höga priset borde bidra till 
mycket nytta. Om Rättvisemärkt sade en person till exempel att eftersom det kostar 
lite mer tror hon sig veta att odlarna får lite bättre betalt. 
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5.3.4 Varumärkeskapital 
Anna Wahlberg på Svenskt Sigill förklarar att: 
 
Man måste träffa i någons hjärta också om någon ska bry sig. Därför har vi valt att 
slå ann lite på känslorna, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi är trovärdiga 
 [---]. Det ska förmedla en god, liksom, vad ska man säga, en bra känsla hos 
konsumenten som köper en Svenskt Sigill-produkt. Att då vet man att nu har jag 
gjort ett val, ett medvetet val utan att själv behöva stå och lusläsa på paketet, var 
kommer det ifrån? Vad innehåller det? Och försöka lista ut, har djuren haft det bra? 
Utan ser man ett Svenskt Sigill-märke då ska man känna sig trygg att det här var 
bra. 
 
En del fokusgruppsdeltagare hävdade att det var svårt att sätta ord på vilka känslor 
de kopplar till organisationerna och hur de faktiskt uppfattar märkningarna, trots att 
de så väl förknippar dessa organisationer med olika saker. Mycket av det som sades 
när vi visade upp logotyperna för respondenterna var intryck som samlats in vid 
tidigare tillfällen och som blev märkbara under dialogerna i våra fokusgrupper: 
 
Ja, det vet man sen innan, genom information […] logotypen ger ju inte det här som 
vi säger utan den ger ju bara signalen till de här kunskaperna vi har hämtat någon 
annanstans ifrån. 
 
Respondenterna hade mycket kopplat till just Krav och berättade att det fanns en 
känsla av att det ska vara bra produkter. Det var en medvetenhet som respondenterna 
byggt upp under längre tid, att kravmärkta produkter är bättre än icke-märkta varor. 
Flera fokusgruppsdeltagare var också övertygade om att dessa produkter smakar 
bättre eftersom de har framställts utan bekämpningsmedel och inte innehåller 
konstiga tillsatser. Att det är sundare för kroppen var också någonting som 
diskuterades. Även Rättvisemärkt ansågs ge ett större mervärde till den certifierade 
varan än övriga märkningar. Som vi tidigare nämnt förmedlade också de två andra 
märkningarna ett mervärde, dock inte lika tydligt som Krav och Rättvisemärkt. 
 
5.4 Visuell kommunikation 
5.4.1 Namnval 
Kravs logotyp togs fram av de tre som grundade organisationen 1985. Benämningen 
Krav hittades på under en tågresa när en av de tre var på väg hem från ett möte och 
behövde ha ett namn. Om namnets ursprung berättade Helena Bengtsson vidare: 
 
Så kom han på ett K från kontroll och R är också från kontroll. A är från alternativ 
och så avslutas det med ett V. Det var det bästa han kom på. Från det här ordet ville 
han komma på en förkortning och i det här vävde han in också att vi ställer krav. Du 
ska känna att det är ett trovärdigt märke och du kan lita på det här. Det var det dom 
ville förmedla med ordet. Då sades det att det var en förkortning för det, sen har vi 
gått ifrån det för det är en jättedålig förkortning. Nu är det ju ett varumärke, det är 
ju namnet och ingenting mer än det. Det är fortfarande det vi vill förmedla förstås 
med ordet. Det har aldrig varit aktuellt att byta namn eller någonting sådant. Vi 
tycker att det synkar bra med det vi håller på med och det är väldigt inarbetat. 
 
Många av fokusgruppsdeltagarna tyckte att Kravs logotyp var relativt ful, men 
eftersom det också var den logotyp som de kände igen mest ansåg de att det inte var 
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aktuellt med en redesign. De pratade om att det var farligt att förändra ett sånt 
välkänt märke eftersom det kan förstöra igenkänningsfaktorn och att förändringarna 
i så fall måste ske stegvis eller mycket försiktigt. 
 
I fokusgrupperna ansågs kravmärket vara en väldigt textbaserad logotyp. Deltagarna 
förstod direkt att företagen måste ha uppfyllt vissa kriterier för att få använda märket 
på sina produkter. Ordet Krav och texten runt omkring var tydligt förknippat med 
verksamheten, däremot uppfattades inte innebörden i ordet Krav som positivt av 
alla. En del tyckte att det var för svenskt och undrade om Krav var en akronym, om 
det hade en annan innebörd än att de ställer krav. 
 
Den logotyp som Rättvisemärkt använder skapades av en engelsk designbyrå i 
början på 2000-talet. När vi visade upp denna logotyp i fokusgrupperna uppfattades 
även denna organisations namn som tydligt och de förstod vad det är för verksamhet. 
Under samtalsintervjun med Ola Höiden från Rättvisemärkt fick vi höra att 
organisationsnamnet kan uppfattas som ett allmänt ord. Det tyckte också 
respondenterna, men de förstod att det handlade om certifiering av varor som 
producerats av personer med rättvisa arbetsförhållanden. På logotypen står både det 
svenska namnet Rättvisemärkt och det internationella namnet Fairtrade. Informanten 
trodde att detta kunde upplevas som förvirrande: 
 
Fair trade i två ord betyder rättvis handel, men här handlar det ju om certifierade 
varor så egentligen kanske det borde stått i logotypen, fairtrade certified. Det är inte 
lätt det där med namn, i vissa andra länder så heter man faktiskt fortfarande Max 
Havelaar, det är namnet som man tog först i Holland när den här märkningen 
startade och det har ju sina problem. Det är ju som ett vanligt egennamn som inte 
betyder någonting egentligen. Det är mycket möjligt att vi i framtiden kommer gå 
över till Fairtrade som internationellt namn så det går i en sån riktning på 
internationell nivå, men Rättvisemärkt är nog trots allt ett ganska bra namn. 
 
Namnet på Svenskt Sigill upplevdes inte lika tydligt bland fokusgruppsdeltagarna 
som Krav och Rättvisemärkt gjorde. Ordet sigill ansågs vara komplicerat och några 
av deltagarna erkände att de inte visste vad det betydde. Följande citat var ett av de 
uttalanden som visade att ordet sigill uppfattas som både starkt och svårt: 
 
Det är lite tyngd att det är sigill, men jag vet inte om mina barn vet vad sigill 
betyder och jag vet inte om någon som har typ kognitivt funktionshinder vet vad 
sigill betyder eller om man kommer från ett annat land, svenskt […] okey det tror 
jag att de flesta skulle kunna läsa sig till, men sigill då blir ju lite komplicerat. Fast 
där är tyngd i men […] den texten är lika dum som Krav. För Krav för mig är ett 
negativt ord. Det är inte sådär positivt, men man har ju positiva anknytningar till 
vad som ligger bakom. 
 
Under samtalsintervjun med Anna Wahlberg fick vi förklaringen bakom namnet 
Svenskt Sigill, hon berättade att det var Lantmännen som lade grunden för 
organisationen: 
 
När vi tog fram den här 1995 var det Lantmännen som startade det här Svenskt 
Sigill-konceptet och då fanns den bara på mjöl och då var symbolen en liten 
rapphöna. Sen köpte LRF över det här konceptet och samtidigt ville man få in 
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grönsakerna i konceptet och de hade ett märke som hette svenskodlat som var ett 
fyrkantigt märke med en sol som gick nedåt och sen var det blått och gult och då var 
tanken att det skulle vara lätt för de här grönsakerna att ta steget över vid Svenskt 
Sigill. Så därför är det inte en slump att märket är lite likt det gamla svenskodlat. 
 
Ordet odlat byttes dock ut för att passa alla produktgrenar, även produkter som inte 
har odlats. Informanten från Svenskt Sigill berättade att det skulle kännas väldigt 
konstigt att skriva odlat på en skinka till exempel, därför gick de ifrån detta ord. Hon 
berättade också att tanken var att ordet sigill tydligare skulle förknippas med en 
kvalitetsstämpel. 
 
I Rainforest Alliances logotyp framgår texten certified tydligare än 
organisationsnamnet. Alla våra respondenter uppfattade att det är en certifiering för 
någonting som har med regnskogen att göra, men inte för vad. De flesta hade inte 
hört talas om organisationen tidigare, men ett fåtal kände igen logotypen och en 
respondent hävdade att organisationens titel var bekant.  
 
5.4.2 Tecken 
Förutom organisationernas namn förekommer även bilder och figurer i deras 
logotyper. Grodan som är ett av de mest framträdande elementen i Rainforest 
Alliances logotyp har, enligt organisationens informant, valts på grund av att grodor 
är bra indikator på hur naturen mår: 
 
Varför man valde grodan är för att grodan är en mycket bra, som man kallar för 
markör, alltså markörart. När man går ut och letar, när man går ut i svenska skogar 
och letar vad det är för skyddsvärld så letar man efter markörarter liksom om det 
finns skägglav i skogen så vet man att skogen har stått där i hundratals år och 
grodor är en sån för de är extremt känsliga för miljögifter och sådana saker. 
Försvinner grodorna så är det ett dåligt tecken. 
 
Två deltagare ur två olika fokusgrupper kände till detta att grodor är känsliga djur, 
som inte mår bra av miljöföroreningar. 
 
När de fick se Rättvisemärkts logotyp tänkte många respondenter på Ying och Yang 
och att det symboliserar att det ska vara lika. De uppfattade också en person i 
logotypen. Enligt Rättvisemärkt själva symboliserar denna person en producent eller 
en konsument. Svenskt Sigill tycker att tecknen i deras logotyp förmedlar en positiv 
känsla, vilket fokusgruppsdeltagarna höll med om. Som redan framgått av 
respondenternas konnotationer förmedlade Svenskt Sigills logotyp bilden av ett 
svenskt landskap och kravmärket liknades till exempel med en hamburgare. 
 
5.4.3 Typografi 
När vi frågade Marcus Svensson om typsnittet i Rainforest Alliance logotyp 
berättade han att de tänkt ungefär som alla andra tänker när de väljer typsnitt: 

 
Det ska vara lätt att känna igen och fungera i olika samanhang, men det finns ju 
ingen logotyp som inte ska kunna göra det. Det är samma sak för alla. 
Typsnittet som namnet Krav är satt i uppfattades som militäriskt av 
fokusgruppsdeltagarna och om det som Svenskt Sigill använde till sitt namn sades 
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att det borde vara snirkligare för att bättre passa ihop med innebörden i ordet sigill. I 
övrigt hade respondenterna inte så mycket att tillägga om just typsnitten. 
 
5.4.4 Färgval 
Angående färgvalet berättade Helena Bengtsson att Krav inte har någon bestämd 
färg, men de rekommenderar svart och grönt. Anledningen till att de föreslår den 
gröna färgen beror på att den anspelar på det ekologiska och miljömedvetna. 
Rainforest Alliances logotyp är grön just för att det ger ett miljövänligt intryck. Det 
kravmärke som vi visade upp för fokusgrupperna var också grönt, men det faktum 
att logotypen inte har en bestämd färg hade en av respondenterna noterat: 
 
Jag har sett många olika varianter av Krav så att man har lite olika känslor. Den 
finns i gul och sen en som är helgrön också med vit text. 
 
Det blåa och gröna som används i rättvisemärket ska symbolisera himmel och jord. 
Ola Höiden tror att färgerna som används i logotypen är lite trendiga just nu. Han 
berättade att detta är både positivt och negativt. Det kan medföra att organisationen 
blandas ihop med annat. Färgerna som förekommer i Svenskt Sigill ska signalera 
svenskheten i certifieringen, vilket alla fokusgruppsrespondenterna också tyckte att 
de gjorde. Förutom dessa tankar bakom färgvalet berättade Svenskt Sigill informant 
att de tycker att deras logotyp syns väl och att den ser uppåtgående och positiv ut. 
 
6. Analys 
6.1 Strategisk kommunikation 
Det är främst de som är verksamma inom marknadsföring, public relations och 
organisationskommunikation som arbetar med strategisk information enligt 
Falkheimer och Heide. De som vi intervjuade i syftet att undersöka arbetet kring just 
strategisk information hade olika titlar på sina roller i organisationen, de valde att 
kalla sig informations-, kommunikations-, och profilansvarig. 
 
Att kommunicera kan omfatta många saker där överföring av kunskap är en av de 
centrala delarna och enligt Hanson är det viktigt med kommunikation inom 
näringslivet och samhället. Detta är något som alla de undersökta organisationerna 
var medvetna om och de berättade om att de arbetar på olika sätt med att förmedla 
kunskap och information om deras organisation. Många väljer att hålla föredrag och 
möten och vara aktiva på mässor för att på så sätt möta konsumenter och andra som 
har frågor och funderingar.  
 
Att försöka ha en symmetrisk kommunikation där man är beredd på att möta andras 
argument är något som förespråkas av den kända PR-gurun Grunig. På detta sättet 
uppnås en balans i form av en win-win-position där alla parter vinner något på att 
kommunicera. Från  intervjuerna framkom det att ett samarbete mellan 
organisationer och certifieringsbärare genererar positiva effekter och att det är ett 
viktigt resultat för de inblandade parterna. 
 
Att kommunicera kan även innebära en möjlighet till påverkan och det är något som 
de flesta organisationerna ser som det viktigaste då de vill påverka framtida 
förutsättningar. Rainforest Alliance menade att det inte är kommunikationen i sig 
som är viktig utan att de drivs av att förbättra de problem som råder idag.  
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Public Relations och publicitet omnämns av Keller och anses vara områden som 
båda handlar om att främja eller bevara en organisations produkter, enligt Cutlip kan 
även marknadsföring vara ett begrepp som strategisk kommunikation förväxlas med 
vilket kan förklarar varför informanterna i vissa fall talade om marknadsföring när vi 
frågade om den strategiska arbetsprocessen. PR, eller strategisk kommunikation är 
det som används för att vårda relationer mellan organisationen och dess intressenter 
och marknadsföring handlar mer om hur man kan tillfredställa konsumenten för att 
uppnå en ekonomisk fördel och som kan nås via reklam och andra medierelationer. 
Informanterna pratade mycket om att de ekonomiska resurserna sätter vissa 
begränsningar för reklam och annan marknadsföring och detta framgick tydligast 
från Rainforest Alliance. I övrigt pratade organisationerna mycket om hur de istället 
försöker nå konsumenter via olika medier. Dessutom säger Cutlip att eftersom PR-
konsulter vet hur man skriver för media och är bra på att samarbeta med journalister 
så används de i just i marknadsföringssyften.  
 
Med detta sagt så lämpar det sig därför ändå att blanda både strategisk 
kommunikation och marknadsföring, vilket det framkommer att det görs bland 
organisationerna och där samma person får arbeta för många olika 
kommunikationssyften och med flera olika saker. Detta förstärks ytterliggare med de 
teorier som Mårtensson har angående strategier. Strategierna ska nämligen visa på 
hur organisationen tänkt nå sina mål och bestå av flera olika komponenter. Dels 
måste de arbeta fram vilken målgrupp organisationen ska rikta sig mot, sen ska 
budskapet utformas och till sist ska rätt medium användas. Vi förstod utifrån 
intervjuerna att detta är delar som alla hamnat på bordet hos dem vi haft kontakt med 
i organisationerna.  
 
De tre delarna målgrupp, budskap samt medium är något som, enligt Mårtensson, 
ingår i marknadskommunikationen. Främsta syftet är då att påverka marknaden till 
att köpa mer produkter, men det kan även handla om att bara väcka tankar om olika 
teman. Det är här ifrån de undersökta organisationerna har växt fram, då de alla 
talade om att de vill vara med och påverka framtiden och försöka få konsumenterna 
att förstå att de gör medvetna val och genom dessa kan de bidra till förändringar. Att 
helt frångå att organisationerna inte har ett vinstdrivande syfte går inte eftersom de 
ändå talade om att de gärna hade haft mer pengar till bland annat marknadsföring. 
 
6.1.1 Socialt ansvar 
Organisationer ska enligt Cutlip aktivt delta i intressenternas uppfattningar och 
åsikter om aktuella värderingar och livsstilar och om organisationer inte arbetar 
strategiskt utifrån detta kan de växa i otakt med sin omvärld. De fyra undersökta 
organisationerna vet hur det ligger till och de arbetar alla med att hela tiden 
informera om sig själva. De ser ett uppsving och större medvetenheten kring 
miljöfrågor och sociala förhållanden idag, men berättade ändå att de vill fortsätta 
med att ge ytterliggare information om vad de står för. Detta tycks vara något som 
faktiskt behövs eftersom det framgick bland fokusgrupperna att väldigt få visste 
något om organisationerna. 
 
Att organisationerna dessutom aktivt försöker få medieutrymme samt kontrollera 
vad som skrivs om dem kan ses som en strategi för att de ska kunna kontrollera vad 
som händer runt dem och på så sätt vara mer mottagliga för förändringar, vilket 
också är enligt Cutlips råd.  
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Det sociala ansvar som företag väljer kan i grund och botten sägas handla om en 
form av investering som kan gynna lönsamheten. De organisationer vi intervjuat 
lyfte dock inte lönsamhetsaspekten som något centralt utan de menade, i linje med 
det resonemang som återfinns i Kotler, att det ekonomiska intresset inte är det 
avgörande utan att det främst handlar om strävan mot sociala förändringar. I 
undersökningens resultat framgick det också tydligt att organisationerna på olika sätt 
arbetar för en bättre framtid för människor och miljö och det som främst eftersträvas 
av de undersökta organisationerna är att man vill underlätta för konsumenten att göra 
skillnad. Kotler beskriver just detta att en social förändring bland annat handlar om 
att försöka ända målgruppens livsvanor som till exempel kan handla om att engagera 
sig för miljön. Bland fokusgruppsdeltagarna var det många som sa att de vet med sig 
varje gång de handlar att de gör ett aktivt val och många gånger tänker de en gång 
extra inför ett beslut om att köpa en certifierad vara eller en icke-certifierad. Många 
sa också att då de går på caféer som säljer Rättvisemärkt eller Rainforest Alliance så 
känner de sig lite bättre.  
 
Att det är svårare för organisationer som inte har en produkter att konkurrera med 
var något som Rättvisemärkt hade lagt märke till och om det säger Kotler att det 
istället gäller att försöka vinna konsumentens medvetande. På Rättvisemärkt hade 
man dock valt att koncentrera sig på att försöka öka utbudet av certifieringsbärare. 
Peachs teorier berättar att det finns olika sätt för organisationer att arbeta med 
inverkan på samhället och i alla fyra fall fick vi veta att organisationerna aktivt 
arbetar med att förbättra samhället. Vad de fokuserat sig på inom detta område är 
dock lite olika. Krav sa att de utvecklar nya regler, Rättvisemärkt sa som nämnt ovan 
att de vill utöka antalet certifierade varor, Rainforest Alliance pratade om att koppla 
ihop odlare med företag som säljer dessa varor och Svenskt Sigill förklarade att de 
vill minska transportsträckorna. 
 
6.1.2 Målgrupper 
Ogripbara produkters framgång, såsom organisationernas varumärken, kan enligt en 
undersökning bara mätas genom slutanvändaren vars behov och förväntningar kan 
variera. Att denna person blivit alltmer intressant är anledningen till att 
organisationer bör lägga upp strategier för kommunikation med olika målgrupper. 
För att sen kommunicera rätt budskap med rätt medium till dessa målgrupper är 
målgruppsanalyser ett av kommunikationsplaneringens viktigaste steg. Det framkom 
ifrån intervjuerna att det hade gjorts lite olika analyser för att kartlägga målgruppen. 
Det talades om demoskop, Sifo-undersökningar och kännedomsmätningar och 
nästan alla hade tagit del av resultat från många andra undersökningar. Det var dessa 
undersökningar som sedan lagt grunden till var organisationerna ansåg sig ha sin 
målgrupp. 
 
Organisationer kan ha flera olika målgrupper och det framgick från de flesta 
organisationer att så var fallet. Precis som i Larsson så kan livsmedelsföretag ha 
målgrupper som konsumenter, leverantörer med flera och det var precis dessa som 
framgick som målgrupper för organisationerna. Arbetar man dessutom idealiskt kan 
målgruppen även vara massmedier, beslutsfattare, medlemmar och allmänheten. 
Även dessa omnämndes i de flesta fall som organisationernas intressenter. Det var 
ändå konsumenten som var den som de pratade mest om. Det var endast Rainforest 
Alliance som knappt ville prata målgrupper. Enligt Jensen är även variabeln 
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allmänheten viktig och dessutom stärks det med teorin ifrån Cutlip om att ibland ger 
listor med målgrupper lite information om hur varje person i varje kategori kan 
påverkas av organisationen. 
 
Hur mycket tid och pengar som spenderas till att kommunicera med målgruppen 
anses bero på organisationen i sig. Det viktiga är att identifiera huvudpersonerna i de 
aktiva grupperna och det är här som organisationernas marknadsundersökningar har 
kommit att spela roll. Krav och Svenskt Sigill pratar mest om den aktiva gruppen 
konsumenter och listar att kvinnor är den största målgruppen. Att även nyare 
grupper tillkommit som ungdomar tycker de är kul och påpekar att det är inget som 
gjorts medvetet för att locka dem. Svenskt Sigill säger även att det inte gjorts någon 
kommunikation mot en specifik målgrupp utan att de försöker slå samman många 
målgrupper.  
 
6.1.3 Identitet, image och profil 
Organisationernas strävan efter att uppfattas som pålitliga är endast delvis uppfylld 
om man ser till svaren från våra fokusgruppsdeltagare. Av undersökningens fyra 
organisationer har respondenterna störst tillit till Krav och Rättvisemärkt, vilket 
betyder att dessa två lyckats bättre med sitt profilarbete gällande trovärdigheten än 
de två övriga. 
 
Med stöd av de teorier som berör image och profil, har Svenskt Sigill lyckats förena 
båda dessa begrepp på den punkt som rör svenskt och närproducerat. Alla 
fokusgrupper tyckte nämligen att svenskheten framgår i deras kommunikation. Den 
image som Rättvisemärkt har passar också ihop med deras profil, att det är en 
certifieringsorganisation som handlar om handel och som förbättrar 
arbetsförhållandena för dem som framställt de certifierade varorna. Däremot 
berättade informanten från Rättvisemärkt att detta ofta missuppfattas, vilket det 
alltså inte gjorde i våra fokusgrupper. Här märkte vi därför att identiteten skiljer sig 
från image och profil. Krav har också sociala förhållanden inbakat i sin märkning, 
genom svaren från fokusgruppsdeltagarna fick Helena Bengtsson dock sina 
antaganden besannade om att detta inte uppfattas av omgivningen. Det betyder att 
identitet och image ligger nära varandra på denna punkt, men långt ifrån 
organisationens profil. Gällande miljövänlighet och god djurhållning ligger Kravs 
image och profil mycket närmre varandra. Svenskt Sigill har också lyckats förmedla 
bilden av att de arbetar för bra djuromsorg och på det viset förenat image och profil 
på detta område. 
 
Eftersom majoriteten av personerna i fokusgrupperna inte kände till Rainforest 
Alliance sedan tidigare hade de inte kunnat skaffa sig någon uppfattning om 
organisationen. Detta visste deras informant Marcus Svensson om, vilket gör att 
identiteten stämmer överens med deras image. Profil och image stämmer dock inte 
särskilt bra överens. Krav och Rättvisemärkt däremot var medvetna om att de har en 
stor kännedom vilket visade sig stämma bra, på detta område passar alltså deras 
identitet också ihop med fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar. 
 
Bilden av bättre kvalité var någonting som respondenterna tyckte att de flesta 
certifieringarna förmedlade. Detta var någonting som de flesta informanterna 
uttalade att de ville förknippas med, vilket betyder att organisationerna lyckats 
förena image och profil angående kvalité. 
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6.1.4 Budskap 
Organisationerna är medvetna om att det framställs fel saker om dem vilket tyder på 
att de misslyckats med att förmedla sitt rätta budskap, vilket enligt Larsson ska vara 
en viktig kärna att utgå ifrån. Risken är annars att de förlorar målgruppens intresse 
och därför sa informanterna att det är något som de försöker arbeta med. 
 
För att hålla reda på vad som sägs eller skrivs om organisationerna har 
organisationerna olika kontakter med medier. Enligt Gay är det viktigt att även hålla 
koll på hur uttalanden återges och detta har vi förstått är en utmaning för 
organisationerna. De försöker kontrollera allt som skrivs om dem så att de skildras 
på rätt sätt och de är ute på mässor och liknande för att möta konsumenters och 
andra intressenters åsikter. På detta vis kan de också utifrån Cutlips råd se till att 
budskapet som de vill förmedla inte krockar med de bilder som intressenterna har av 
dem, vilket är viktigt att se till. 
 
En del av organisationerna är medvetna om att mycket av budskapen tolkas utifrån 
logotypens utformning vilket stämmer med det Østbye säger om att budskap kan 
vara en sammanställning av tecken som kan tolkas. Att olika personer sen kan tolka 
budskap olika är även något som organisationerna är medvetna om och detta kunde 
vi se utifrån de olika tolkningar som deltagarna i fokusgrupperna hade om 
organisationernas budskap. En del förstod direkt vilket budskapet var, som i fallet 
med Svenskt Sigill som vill vara svenskt och Rättvisemärkt som vill arbeta för 
rättvis handel. Andra deltagare hade andra tolkningar och svårast hade de för 
Rainforest Alliance logotyp där de tyckte att det fanns för många budskap i en enda 
logotyp. Detta kan tyda på att utformningen av budskapen inte riktigt nått fram till 
mottagaren för att påverka deras attityder vilket i enlighet med Rawnet kan ses som 
att de inte är framgångsrika, eftersom det främst är framgångsrika företag med 
tydliga budskap som lyckas nå sin målgrupp. Det sägs även att om 
budskapsstrategierna inte nås ända fram finns risken att stora pengar kastas i sjön. 
Därför bör en organisation ha detaljerade mål för att få bäst effektivitet. Denna teori 
kan faktiskt strida mot Svenskt Sigills taktik som utgått från ett mål om att göra sig 
hörda inom en viss målgrupp, men som lyckats vinna gehör av en helt annan grupp 
vilket i och för sig anses som positivt. 
 
För att målgruppen ska ta till sig av informationen måste de vara intresserade av 
ämnet och här har organisationerna sett en stor fördel med det ökade intresset för 
miljö och sociala frågor som finns i dagens samhälle. Det märktes tydligt bland 
respondenterna i fokusgrupperna att de som verkade ha större intresse för 
ovannämnda samhällsfrågor visste lite mer om de undersökta organisationerna. Det 
var enligt organisationerna viktigt att vara med i olika diskussioner om ämnen som 
handlar om miljö och sociala frågor. Några vill gärna väcka känslor vilket är ett bra 
sätt enligt Palm att nå sin målgrupp. En vanlig strategi bland sociala organisationer 
som söker stöd för sin vision är just att väcka känslor enligt Larsson. 
 
6.1.5 Differentiering 
Att de organisationer vi valt att undersöka verkar inom samma område och är 
drivande för utvecklingen av miljö- och social problem, innebär att de enligt Porter 
bör demonstrera vad det är som särskiljer dem. Detta är något som de flesta 
organisationerna uppmärksammat och Krav nämner bland annat att eftersom de har 
en konkurrent som utför ett arbete likt deras så arbetar Krav numera strategiskt med 
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att lyfta ut andra fördelar som de har. Dessa strategier är egentligen bara rent 
symboliska enligt teorin från Elliot och Percy eftersom de inte ändrats funktionellt. 
Krav vill bland annat lyfta fram fördelar som god djurhållning. Eftersom 
djurhållning är något av ett känsligt ämne pekar detta dessutom mot att de arbetar i 
enlighet med Elliot och Percys teorier om att känsliga ämnen kan få ett stort 
utrymme av differentiering.  
 
Att differentiera sig är viktigt för att uppnå stark konkurrenskraft och detta kan vara 
att lyfta ut ett mervärde som kan förknippas med produkten. För Kravs del är det 
numera att prata mer om djurhållning, men deras värde om att vara en ekologisk 
produktmärkning är det som deltagarna i fokusgrupperna främst visste om och 
associerade Krav med. Det var väldigt många som nämnde att Krav har god 
djurhållning vilket kan beror på att deras nya kommunikationsstrategier har lyckats. 
Svenskt Sigill vill gärna vara olikt de andra genom att förknippas med närhet och i  
fokusgruppssamtalen var nästan alla överrens om att denna signal demonstreras via 
logotypen. Detta tyder på att organisationen arbetat väl kreativt för enligt Kotler går 
det bra att använda sig av olika symboler som kan skapa uppfattningar och på så sätt 
demonstrera varför man är unik. Även Rättvisemärkts logotyp lyckas med att 
förmedla vad de gör som särskiljer dem, nämligen att de arbeta för rättvisa 
arbetsförhållanden. Dock så är det bara texten i sig som talar för detta enligt 
deltagarna i fokusgrupperna.  
 
Rainforest Alliance hade en logotyp som många förknippade med olika saker. Utan 
texten Rainforest så ansågs det att logotypen lika gärna kunnat vara för en ölsort. 
Rainforest Alliance var även den organisation som inte hade mycket att säga om 
varför de är unika, men något som framkom var att de arbetar mot de större 
plantagen i världen. Detta var inget som framkom på något sätt i logotypen enligt 
fokusgruppssamtalen. Bland respondenterna var förvirringarna stora, vilket kan visa 
att organisationerna inte följt Kotlers teori om att det kreativa arbetet bör 
överrensstämma med vad organisationen gör. 
 
Det framkommer från Shrivastava att en differentiering även bland annat kan gälla 
att ha en hög standard och tillmötesgående personal vilket då gör Rainforest Alliance 
unika eftersom de är en frivillig organisation som kom till för att någon ville 
förbättra världen. Att dagens samhälle dessutom kräver sociala värderingar kan 
stärka deras konkurrenskraft ytterliggare. 
 
6.1.6 Positionering 
Respondenter i fokusgrupperna fick berätta för oss vilket varumärke de först kom att 
tänka på när vi nämnde ordet certifieringsmärken. Varumärket Krav och 
Rättvisemärkt var det som de flesta svarade vilket tyder på att dessa organisationer 
enligt Ries och Trout har skapat en position i medvetandet. Detta är ett sätt att se 
skillnader organisationer emellan. För att kunna positionera sitt varumärke krävs att 
konsumenten klart och tydligt uppfattat organisationens fördel, med andra ord så 
behövs en stabil grund av differentiering. Genom marknadsföring ska konsumenten 
sen bli informerad, övertygad och påmind om varumärkets fördelar så att de kan bli 
lojala till det. De två undersökta organisationer som har störst lojalitet hos 
fokusgruppsdeltagarna är Krav och Rättvisemärkt och detta kan enligt några av 
deltagarna bero på att de har blivit informerade och övertygade om att dessa 
varumärken står för något bra. 
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Det är inte bara i marknadsföring som positioneringsstrategierna används utan 
Kalafatis menar att det är viktigt att dessa genomsyrar hela organisationen. Därför är 
det viktigt att också kunna leva upp till det som förväntas av dem. Eftersom några av 
deltagarna i fokusgrupperna via medier hade fått negativ information om Krav och 
Rättvisemärkt tycks detta brista i deras fall. Alla organisationer säger sig ändå arbeta 
för att vara så trovärdiga som möjligt. 
 
Eftersom det inte förekommer en egentlig produkt för dessa organisationer utan bara 
logotyper ligger en del av positioneringen i tolkningar kring dessa. Konsumenten ska 
förstå vad som är positioneringsstrategierna när de ser dem. Att Svenskt Sigill 
uppfattas av deltagarna som en billigare certifiering är inte något som är meningen 
enligt organisationens informant. De vill helst positionera sig som trovärdiga men 
även som närproducerat och det framgår från deltagarna att detta är något de lyckats 
väl med i utformandet av logotypen. Rättvisemärkts logotyp associeras med lyxigare 
varor, det är inte heller en positioneringsstrategi som de medvetet arbetat med, fast å 
andra sidan är informanten lite osäker på vad logotypen vill säga. Inte heller 
framkom det som meningen att Rainforest Alliance vill förknippas med öl. 
 
För att sätta upp positioneringsstrategier krävs det enligt Brooksbank tid och 
kunskap men det nämns inget om budget som några av organisationerna uppgav som 
ursäkt för att inte ha gjort några direkta marknadsundersökningar vilket är grunden 
för att kunna utforma positioneringsstrategin. Om de rätta positioneringsstrategierna 
gjorts ska organisationerna bland annat ha gjort en analys av hela marknaden och 
sina konkurrenter. De flesta organisationerna har valt att förlita sig på andras 
undersökningar men även valt att komplettera med egna. Men de säger nästintill alla 
att de inte har några konkurrenter utan att de hellre ser att de kan arbeta i led med de 
andra organisationerna eftersom de alla ändå har ungefär samma vision om att skapa 
en bättre värld. 
 
6.1.7 Medieval 
Det är bara fantasin som sätter gränser för medievalet påstår Dahlén och Lange. Det 
som dock framkom vara av betydligt större avgörande roll för medievalet är 
organisationernas ekonomiska resurser. Eftersom marknadsföringsbudgeten är 
väldigt liten för några av dem, och för Rainforest Alliance är den till och med helt 
begränsad, gäller det att vara effektivare i sitt val av medium eller i vissa fall förlita 
sig på att andra berättar om en. Att tänka kreativt kring medievalet är dock bara 
något som ses som positivt ifrån Dahlén och Langes perspektiv, detta kan generera 
lägre kostnader och förhindra att organisationens kommunikation hamnar i 
reklamvärldens brus. Att figurera på produkter på caféer eller andra stora företag kan 
ses som ett sådant kreativt medium som använts av organisationerna och det var 
dessutom främst på dessa ställen som våra fokusgruppsdeltagare hade 
uppmärksammat några av organisationerna.  
 
Svenskt Sigill var den enda organisation som pratade om att de hade använt sig av 
stortavlor och pelare för att nå ut med sin reklam och även om teoretikerna enligt 
ovan förespråkade att gå ifrån dessa traditionella medium hade denna reklam enligt 
Svenskt Sigill själva och enligt någon deltagare i en fokusgrupp lyckats fånga 
uppmärksamhet. Deltagarna berättade även att de hade sett reklam på TV och några 
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annonser med certifieringsmärken men i alla de reklamsammanhang hade 
certifieringen bara lyfts fram som en produktfördel för ett annat varumärke.  
 
Ett sätt att arbeta med massmediekampanjer enligt Palm är att använda sig av så 
kallade bombmattor. Med dessa försöker organisationen nå hela målgruppen under 
en intensiv och kortvarig period. Denna strategi anses enligt organisationerna själva 
vara lämplig att använda speciellt eftersom ekonomin begränsar dem till att göra 
länge kampanjer. Därför har två organisationer, Rättvisemärkt och Svenskt Sigill 
arbetat på detta sätt, istället för att lägga marknadsföringsbudgeten jämnt under hela 
året har de valt en kortare tid och då har de försökt engagera så många intressenter 
som möjligt samtidigt som de utfört sin kampanj mot sina målgrupper. 
 
Deltagarna från fokusgrupperna hade mest uppmärksammat Krav och Rättvisemärkt 
på olika livsmedel och de hade lagt märke till att dessa varor ibland exponerades 
annorlunda i butikerna. Angående exponering i butik och på förpackningar sa 
organisationerna att de inte har mycket att säga till om. Utöver restriktionerna som 
vissa organisationer ändå har rörande färgval på logotypen och storleken kräver 
bland annat Krav att förpackningen ska tillverkas på miljövänligt sätt och 
Rättvisemärkt kontrollerar att de inte figurerar så att de kan missuppfattas. Parallellt 
med att organisationerna kommuniceras genom tryckta medium och som en 
märkning på livsmedel som grönsaker, frukter, choklad, vin, kaffe och te, påpekade 
organisationerna att deras webbsida är en väldigt viktig kanal. Att kommunicera via 
medier är också viktigt. 
 
Webbplatsen och medierna är två kanaler som Cutlip tycker kan ses som 
kontrollerade medier där informatören har mycket inflytande om vad som sägs. 
Granskande av medier påpekade de flesta organisationer som en viktig del av deras 
arbete eftersom de inte vill att fel information ska spridas. Den personliga 
informationsinsatsen som organisationerna gör är också viktig, speciellt om det är en 
komplicerad produkt som det i många fall ansågs vara både enligt resultatet från 
fokusgrupperna och från intervjuerna. Det arbete som informanterna gör för att 
vårda varumärket går i samma linje som Larsson beskriver eftersom de berättade att 
det är viktigt att bemöta olika intressenter och informera om sitt varumärke så att 
alla ska förstå. 
 
6.2 Varumärke  
Enligt Schultz och Hatch varumärkesdefinition är respondenternas förhoppningar 
om att Svenskt Sigill tillhör en av de större livsmedelscertifieringarna någonting som 
ligger i organisationens varumärke. Teorierna om begreppet varumärke beskriver 
alla på olika sätt de tankeanknytningar som kan göras till en organisation, oftast är 
dessa positiva och särskiljande. I vårt teoriavsnitt återfinns Schultz och Hatch 
förklaring av varumärket som en identitet. I enlighet med denna definition har Krav 
byggt upp ett starkt varumärke eftersom respondenterna i våra fokusgrupper 
likställer organisationen med ekologisk odling. På liknande sätt har Svenskt Sigill 
också byggt upp ett starkt varumärke eftersom de identifieras som väldigt svenskt. 
 
I och med att Rainforest Alliance var ganska okända för respondenterna har 
organisationen ännu inte byggt upp något starkt varumärke. Fokusgruppsdeltagarna 
hade ingen medvetenhet om Rainforest Alliance eftersom de inte hämtat någon 
kunskap eller hört några rykten om organisationen. Däremot har de sin logotyp som 
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respondenterna förknippade med värnande om regnskogen. Enligt Kellers definition 
är detta, trots den låga kännedomen, en del av organisationens varumärke. 
 
Eftersom varumärket betraktas som sinnebilden av en organisation och de 
värderingar och associationer som finns i anslutning till den, är varumärket ett 
mycket betydande begrepp i denna studie. Det är ett abstrakt, immateriellt, andligt, 
okroppsligt väsen som genomsyrar alla de uppfattningar som fokusgruppsdeltagarna 
medvetet eller omedvetet kopplar till certifieringsorganisationerna. Att 
fokusgruppsdeltagarna känner sig som bättre människor när de köpt en certifierad 
produkt visar på den abstraktion som ett varumärke innebär. Det förtydligar även 
Rawnet, Dahl och Flicks teorier om att ett varumärke innebär emotionella 
associationer som kan kopplas till organisationerna. 
 
Samma teoretiker hävdar också att ett varumärke kan innehålla visioner, vilket 
innebär att Rättvisemärkts dröm om att bidra till en bättre framtid för människor och 
miljö, också är en del av deras varumärke. 
 
6.2.1 Relationer till konsumenter 
Vårdnad av relationer med intressenter är något som Grunig rekommenderar 
eftersom hur än en organisation agerar så har det betydelse för omvärlden. 
Organisationerna strävar efter liknande råd och menar på att de inte försöker 
konkurrera med andra. De ser hellre att även andra certifieringsmärken förekommer 
ihop med deras eget och ibland arbetar de tillsammans i olika projekt. Att ha flera 
certifieringsmärken på samma vara innebär bara för dem att det kan göra produkten 
starkare. De nämner att det förmodligen kan innebära konfunderingar hos 
konsumenten, men detta är inget som de tycker är ett problem. Respondenterna från 
fokusgrupperna tycker att det är förvirrande ibland och de undrar varför inte ett 
varumärke kan stå för sig själv. Som försvar till detta berättade Rättvisemärkt att det 
ligger lite hos konsumenten att ta reda på vad varje certifiering arbetar mot i och 
med att det är dessa som själva måste göra ett medvetet val och eftersom varje 
organisation inte ensam kan rädda världen. Organisationerna försöker möta 
konsumenterna genom att informera vad de står för främst via sina medier och sina 
hemsidor, men även via andra kanaler. 
 
Organisationerna försöker också möta konsumenten med att erbjuda bland annat 
informationsmaterial i butiker. Detta kan ses som ett försök till att kommunicera 
med konsumenten precis innan själva köptillfället vilket enligt Mårtensson är ett bra 
tillfälle att ta till vara för att kommunicera med målgruppen. Hon nämner även att 
det kan skapas goda relationer under konsumtionsmomentet genom att de ger 
konsumenten något utöver själva produkten. Att få en positiv känsla och att känna 
sig som en bättre människa, vilket några av deltagarna i fokusgrupperna nämner att 
de gör när de handlar certifierade varor, kan vara något som ges utöver produkten i 
sig. Om organisationen lyckas skapa en god relation med konsumenten säger Melin 
och Urde att de kan locka till återköp och det framkom från intervjuerna att detta var 
ett viktigt mål. Det kan vidare också förenkla beslutsprocessen för konsumenten då 
den direkt associerar till varumärket istället för själva produkten, vilket kan vara en 
anledning till varför fokusgruppsdeltagarna helst väljer en certifiering de känner till 
sen tidigare. 
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6.2.2 Konsumentens köpbeteende 
Att locka konsumenter till att köpa en produkt med certifiering är något som 
organisationerna ser som ett mål i rätt riktning. De vet att konsumenten måste ta 
flera köpbeslut om dagen och att däri ligger en utmaning för organisationen att få 
dem till att köpa just de produkter som de själva certifierat.  
 
Det finns många sätt att kartlägga ett beslutsbeteendet. Det väsentliga enligt Keller 
brukar vara att konsumenten har så pass mycket erfarenhet av varumärket eller på 
något annat sätt fått tillräckligt med information om varumärket som krävs för att 
kunna göra ett produktval. Respondenter som inte kände till någon av de undersökta 
organisationerna visste inte heller om att de stött på varumärket tidigare. Det var 
först när vi berättade för dem var de troligtvis sett logotyperna som det gick upp ett 
ljus hos de flesta, vilket även kan ha berott på att de hade knappa kunskaper om 
varumärkena och därför förbisätt dessa i flera beslutssammanhang. Att somliga 
deltagare dessutom skapade förväntningar som att kravmärkta produkter ska smaka 
bättre för att det är ekologiskt odlade kan tyda på det som Keller säger. Han menar 
att då konsumenten redan vet allt om produkten gällande till exempel pris och 
kvalité gör de antaganden om saker de inte känner till. 
 
Varor som våra fokusgruppsdeltagare och de flesta människor köper väldigt ofta är 
bland annat kaffe, te, mjölk och bananer och enligt samtalen med fokusgrupperna 
var det inte många som hade tänkt på att några av våra undersökta varumärken hade 
haft sina logotyper placerade på dessa produkter. Det var speciellt mjölk och 
bananer som de inte varit uppmärksamma på. Detta tyder på att de inte visat så stort 
engagemang för produkten och enligt Mårtensson är det vanligt att konsumenter har 
lågt engagemang för dagligvaror. Dock menar Melin och Urde att ett lågt 
engagemang för en konsument kan ha ett större engagemang för en annan 
konsument eftersom alla har olika tycke och smak. Detta kan förklara varför det 
ändå var några av deltagarna i fokusgrupperna som sa att de alltid försöker köpa 
vissa dagligvaror som är certifierade. 
 
Deltagarna i fokusgrupperna sa sig för det mesta ha ganska positiva inställningar till 
de olika certifieringar som finns eftersom de vet med sig att organisationerna arbetar 
för något bra i världen. När konsumenterna på detta fördelaktiga sätt associerar till 
ett varumärke finns det maknadskommunikationsfördelar att utnyttja genom att 
försöka effektivisera köpprocessen, enligt Dahlén och Lange. Detta var enligt 
organisationerna också ett av målen med deras strategiska kommunikation. 
 
Respondenterna förklarade att de känner sig som en bättre människa vid 
konsumtionen av produkter med certifieringar vilket tyder på det som Keller säger 
om att varumärket kan ha betydelse för personers självbild eller spegla deras 
värderingar. Lojaliteten anses även bli högre till de varor som kan relateras till en 
personlighet. Även om fokusgruppsdeltagarna visar tendenser på att ha hög lojalitet  
behöver det enligt Melin och Urde inte innebära att de även har högt engagemang, 
vilket kan stämma överrens med varför många av fokusgruppsdeltagarna inte väljer 
att köpa certifierade produkter då de anser att de är för dyra.  
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6.2.3 Varumärkesattityd 
I vårt teoriavsnitt förklarade vi Bruzelius och Skärvads teorier angående förändring 
av varumärkes attityder. De hävdar att livserfarenheter, media och personer i 
omgivningen kan förändra en attityd även om detta inte är enkelt. Respondenterna i 
fokusgrupperna pratade om att de med tiden ändrat inställning till Krav. De 
berättade att Krav funnits länge och att de inte tyckte att det var lika coolt med Krav 
idag som det varit från början. Att de under lång tid förändrat attityden till Krav 
visar på Bruzelius & Skärvads föreställningar om att det är svårt att förändra en 
attityd och att detta sker genom livserfarenheter. Den information som 
fokusgruppsdeltagarna hämtat om certifieringsorganisationerna från bland annat TV 
har påverkat deras inställning till organisationerna. Detta visar också att Bruzelius 
och Skärvads teorier om medias roll i en attitydförändring kan återfinnas i praktiken.  
 
De teorier som hävdar att konsumenter sållar bort eller plockar till sig det som inte 
stämmer, alternativt stämmer överens, med deras attityd genomsyrade resultatet från 
våra fokusgrupper. Diskussionerna i fokusgrupperna visade nämligen att 
respondenternas inställning till priset på certifierade varor ligger till grund för deras 
beteendemönster. Att det främst var yngre fokusgruppsdeltagare som såg det högre 
priset som någonting negativt beror på att respondenterna tar hänsyn till sin egen 
ekonomi och, likt Larssons teorier, blir deras attityd som ett filter. 
 
Den positiva eller negativa utvärdering som Eagly och Chaiken beskriver blev synlig 
i en av våra fokusgrupper genom att en respondent uttryckte sitt missnöje i att Krav 
inte stod för allt hon hade önskat gällande transporter. Elliotts och Percys teorier om 
varumärkes attityder påträffades också under samtalen i fokusgrupperna. 
Respondenternas resonemang visade att deras expectancy-value modellen går att 
tillämpa. Trots det höga priset och de misstankar som media väckt hade de flesta 
respondenter en relativt positiv attityd till certifieringarna. Allt 
fokusgruppsdeltagarna visste om organisationerna värderades genom hur viktiga 
dessa kunskaper var för dem. Den nytta de tror att organisationerna gör är viktigare 
än till exempel höga priser. I expectancy-value modellen är summan av detta det 
samma som respondenternas attityd till certifieringsorganisationerna. 
 
6.2.4 Varumärkeskapital 
De attityder som respondenterna har till organisationernas varumärken formar det 
varumärkeskapital som utgörs av de värden respondenterna adderat till 
organisationerna, utöver deras officiella verksamhet. Varumärkeskapitalet är ett 
resultat av attityden. Det faktum att fokusgruppsdeltagarna anser sig vara bättre 
människor när de valt certifierade livsmedelsprodukter går i linje med dessa teorier. 
 
Trovärdighet, trygghet och en känsla av att ha valt en produkt som är bra utan att 
behöva stå och läsa på förpackningen är exempel på värden som kan adderas till 
certifieringarna. Detta varumärkeskapital ska signaleras genom märkningen och 
resultatet från fokusgrupperna visar att de fyra organisationerna hade byggt upp ett 
sådant varumärkeskapital, speciellt tydligt var det kring Krav och Rättvisemärkt. Till 
alla fyra organisationerna fanns dock åsikter och lärdomar kopplade. 
 
Alla de uppfattningar och upplevelser som en person har av en organisation ligger i 
organisationsnamnet och synliggörs i personens attityd till organisationen. Detta 
framgår i såväl Elliott och Percys teorier om varumärkeskapital som i resultatet från 
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våra fokusgrupper. Logotyperna som vi visade upp för deltagarna gav signaler till 
deras sammanfattade känslor, åsikter, kunskaper och erfarenheter som de hade i 
anslutning till organisationernas varumärken. 
 
6.3 Visuell kommunikation 
6.3.1 Namnval 
Då namnet Krav hittades på under en tågresa och från början var en förkortning som 
organisationen idag inte längre använder som en akronym var namnvalet inte väl 
genomtänkt, vilket ett organisationsnamn enligt Douglas namnvalsteori bör vara. 
Ändå tyckte respondenterna i våra fokusgrupper att de genom namnet uppfattade att 
det här är en certifiering som ställer krav och de ansåg att namnet gick lätt att koppla 
till verksamheten. I enlighet med samma teori av Douglas ansågs också namnet 
Rättvisemärkt bidra till att fokusgruppsdeltagarna kunde förstå vad det var för 
certifiering. 
 
Utöver att namnet bör förknippas med den kategori eller det användningsområde 
som organisationen är verksam inom, bör namnet enligt Kellers teorier också vara 
enkelt att uttala och att stava. Fokusgruppsdeltagarna anser att det andra ordet i 
namnet Svenskt Sigill är för komplicerat. Svenskt är enkelt att förstå och att uttala, 
men med sigill är det svårare. Respondenterna tyckte inte heller att det framgick i 
logotypen vilka produkter som organisationen certifierar. 
 
En logotyp består enligt Bergström i huvudsak av organisationens namn. I 
Rainforest Alliance logotyp var det dock ordet certified som respondenterna 
uppfattade först. De förstod därför direkt att det handlade om en certifiering av något 
slag och genom namnet Rainforest Alliance associerade de till regnskogen, men de 
förstod inte vad det var för certifiering. Verksamheten framgick inte tydlig i 
organisationens namn. 
 
6.3.2 Tecken 
Som Østbye et. al. hävdar var de denotationer vi beskrev i resultatet av den 
semiotiska analysen gemensamma för alla betraktare. De konnotationer som 
fokusgruppsdeltagarna förknippade med dessa denotationer kunde med stöd av 
teorier av Østbye et. al. delas in i olika underkategorier. 
 
Grodan i mitten av Rainforest Alliance logotyp var enligt Marcus Svensson ett 
tecken för bra miljö, vilket två respondenter också till viss del uppfattade. Detta 
tecken kan delas in i den kategori som enligt semiotiken kallas för symbol. Ett annat 
tecken som också tillhör denna kategori är de som formerna i Rättvisemärkts logotyp 
bildar. Såsom semiotiska teorier hävdar var tecknets konnotativa betydelse inte 
samma för alla respondenter. En del såg en människa med handen i skyn. Andra 
uppfattade ett omgjort ying och yang märke som för dem symboliserade rättvisa. En 
del sade sig urskilja ett landskap i Rättvisemärkts logotyp. Svenskt Sigills logotyp 
var en symbol för svenska landskap och respondenternas tankar målade upp bilder 
av traktorer och betande kor som med semiotikens hjälp kunde tolkas som ett index 
av jordbruk. De två vita figurerna bestående av tre ellipser vardera i Rainforest 
Alliances logotyp sågs som ett index av odling. 
 
De figurer som elementen i logotypen bildar bör enligt Uggla spegla organisationens 
verksamhet, precis som namnet på organisationen ska göra. Rättvisemärkt uppfyllde 
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dessa kriterier då det, inte bara genom namnet utan också av symbolen, framgick att 
de arbetar med sociala förhållanden för dem som odlar de certifierade produkterna. 
Bilden i Svenskt Sigills logotyp var endast tydlig i att förmedla att det handlar om 
svensktillverkade varor, vilka varor de certifierar kunde inte respondenterna förstå. 
Rainforest Alliances groda var också en symbol som endast delvis förklarade 
verksamheten. Att den var känslig för miljögifter och dylikt var det bara ett fåtal 
som kände till. I övrigt förstod fokusgruppsdeltagarna inte vilka produkter 
organisationen certifierade, varken genom namnet eller av de övriga grafiska 
elementen. Tecknen som förekom i Kravs logotyp hade också bara svaga kopplingar 
till verksamheten då några respondenter tyckte sig se en kaffeböna och en 
hamburgare. 

 
6.3.3 Typografi 
Det typsnitt som används på namnet Krav i organisationens logotyp beskrev några 
fokusgruppsdeltagare som schablonaktigt och de upplevde texten som militärisk. 
Kan typografiska element avkodas likt semiotiska teorier som Stockl hävdar, kan 
typsnittet som Krav är satt i beskrivas som en symbol för armén. I sin logotyp 
använder Svenskt Sigill ett typsnitt som respondenterna inte tyckte passade med 
tyngden som ordet sigill innebär. De ansåg att ett snirkligt typsnitt hade passat bättre 
eftersom både sigill och ett snirkligt typsnitt sågs som en symbol för att det handlar 
om någonting fint. 
 
6.3.4 Färgval 
I alla de fyra logotyper som denna studie innefattat har grönt förekommit, detta kan 
förklaras genom att grön är en färg som ofta används av miljörörelser. I linje med de 
teorier vi beskriver om färgval förknippade alla fokusgruppsdeltagare grönt med 
miljö och naturen. Många tyckte också att grönt står för godkänt eller OK vilket 
stärks av de teorier som handlar om färgens betydelse i trafiken. Grönt förknippas 
enligt teorier om färgval med det spirande och växande både i naturen och i 
människokroppen. Enligt Sisefsky står grönt även för harmoni och balans, dessa 
teorier kan förklara varför en del respondenter tyckte att färgen gav ett frisk och 
hälsosamt intryck. Att grönt också symboliserar naturlighet framgick när 
respondenterna fick se Rainforest Alliances logotyp. De ansåg att färgen var 
passande eftersom den liknade de naturliga färger som kan förekomma i regnskogen. 
Den färg som en organisation väljer att använda i sin visuella kommunikation 
hjälper till att särskilja just deras verksamhet. I och med att Krav inte valt någon 
specifik färg har de inte utnyttjat denna möjlighet som Sisefskys färgvalsteori 
beskriver. 
 
Blått har sedan långt tillbaka i tiden varit en symbol för himmel vilket också 
diskussionerna i fokusgrupperna förtydligade. Det gröna och det blåa i 
Rättvisemärkts logotyp ansågs vara naturanknutna och illustrera himmel och jord, 
eller hav och land. Himmel och jord var också det som Rättvisemärkt själva ville 
förmedla med färgerna. Färger används bland annat för att förmedla idéer till 
mottagaren. I linje med denna teori av Holtzschue får kombinationen av gult, blått 
och grönt respondenterna att associera till den svenska landsbygden och de fantiserar 
ihop bilder av en traktor och kor som betar. Även här är blått en färg som 
symboliserar himlen och grönt marken i form av en äng. Det gula fältet såg 
respondenterna som en sol. Klarhet är en av färgens betydelser, vilket förstärker 
känslan av solen. 
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7. Slutsats 
Slutsatsen som följer svarar på de frågor vi haft som utgångspunkt för att på bästa 
sätt ta reda på vad certifieringsorganisationerna Krav, Rainforest Alliance, 
Rättvisemärkt och Svenskt Sigill vill kommunicera med sina varumärken samt hur 
konsumenterna uppfattar dessa. Slutsatsen kan sammanfattas med att alla de 
undersökta organisationerna försöker arbetat så strategiskt de kan utifrån de olika 
förutsättningar de har. Konsumenterna uppfattar att certifieringarna vill göra 
skillnad i världen, men på vilket sätt framgår bara delvis genom deras 
kommunikation. Härefter presenteras en utförligare beskrivning av denna slutsats. 
 
Vilka strategier används av certifieringsorganisationerna  
för att kommunicera varumärket och på vilket sätt särskiljer  
de sig från varandra? 
Baserat på de resultat vi fått fram ser vi att en viktig strategi för de undersökta 
organisationerna är att informanterna själva är aktiva kommunikatörer av 
varumärket. De är alla verksamma inom organisationer som är relativt små, men 
med stora visioner. Detta ger en förståelse till varför de måste ta sig ann många olika 
uppgifter i vårdnaden av varumärket. Vikten av att bemöta intressenter i verkliga 
livet är klart uttrycklig för alla. De strävar efter att ha en interaktiv hemsida och 
sprider information både därigenom och via en del trycksaker. Detta tyder på att de 
anser att det är viktigt att ha en tvåvägskommunikation vilket är ett bekräftande sätt 
att kommunicera på. Organisationerna arbetar för att utveckla aktuella 
kommunikationsstrategier och ser en stor fördel med rådande klimatdebatter där 
deras verksamhet ligger i framkant på flera plan. Certifieringar får idag extra 
uppmärksamhet både bland konsumenter, men även via medier, eftersom de talar om 
aktuella ämnen som klimathot och orättvisa arbetsförhållanden. Genom att medvetet 
själva väcka mediernas intresse använder de sig av en kommunikationsstrategi där 
de dessutom försöker påverka vad som skrivs om dem.  
 
Organisationerna är inte vinstdrivande i den mån att de tar pengarna till sig själva 
utan de berör ett socialt ansvar som går långt över detta då deras främsta syfte är att 
skapa sociala förändringar. Pengarna går främst till att förbättra arbetsförhållanden 
och miljön. De strävar efter att ändra på konsumenternas livsvanor genom att 
underlätta för dem att faktiskt göra skillnad för framtiden genom att välja 
certifierade varor. En del har liten marknadsföringsbudget medan andras är helt 
avgränsade vilket kan vara en bidragande orsak till varför vissa organisationer är 
relativt okända för konsumenterna. 
 
Kvinnor och barnfamiljer är de främsta konsumenterna som tre av organisationerna 
vill nå fram till. Endast Rainforest Alliance väljer att inte tala om någon målgrupp 
alls. Organisationerna är dock överens om att det finns andra målgrupper än 
konsumenterna. Det framkommer dock inte att någon av organisationerna tänkt 
direkt på att nå en specifik målgrupp då de utformat sina logotyper. Det kan kanske 
förklara varför många inte uppmärksammat vissa organisationers logotyper. En 
annan orsak kan vara den bristande budget de har avsatt till marknadsföring av sitt 
varumärke. För att möta denna utmaning på bästa sätt är deras medierelationer 
viktiga att vårda eftersom media återger organisationernas verksamhet för 
allmänheten. Det gäller här att rätt budskap går fram så att ingen missuppfattar vad 
de gör, vilket ur konsumenternas synvinkel ofta är fallet. Risken med att inte nå fram 
med sina budskap kan orsaka att målgruppen tappar intresset för organisationen. Det 
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är därför viktigt att knyta ann till något intressant ämne såsom miljöproblem för att 
hålla dem kvar och detta bidrar till att arbetet med rätt informationsspriding blir 
gedigen. Om de inte heller använder sig av rätt kommunikationskanal finns det stor 
risk att bara bli en i mängden vilket är ett stort problem för dessa 
certifieringsmärken. De fyra organisationernas logotyper förekommer på mängder 
av produkter som konsumenterna dagligen använder, men trots detta har en stor del 
av fokusgruppsdeltagarna ändå lyckats missa dem. Att därför tänka lite till och 
använda andra kommunikationsmedier är viktigt för att synas. De organisationers 
logotyper som existerar på produkter i olika caféer eller andra organisationer har 
lyckats vinna en stor uppmärksamhet. Svenskt Sigill hade haft annonser ute på 
sedvanliga pelare som även dessa hade uppmärksammats och flera av deltagaren i 
fokusgrupperna hade sett en del certifieringar i samband med andra produkters 
reklam. 
 
Önskan att förbättra miljö- och sociala problem är det som driver de undersökta 
organisationerna. Utifrån denna aspekt är de relativt lika, men de arbetar ändå med 
fokus på olika områden. Rättvisemärkt och Rainforest Alliance vill främst förbättra 
arbetsförhållanden, skillnaden är att de arbetar för små respektive stora plantage. 
Svenskt Sigill och Krav vill ofta kommunicera miljöproblem där de fokuserar på 
närproducerade respektive ekologiskt odlade livsmedel. Skillnaderna kan i vissa 
frågor vara hårfina och ibland försöker organisationerna lyfta ut nya saker de står 
för. Att lyfta ut ämnen som kan knyta ann till aktuella problem eller känslor är något 
de alla försöker göra. Via logotyperna framkommer, trots ganska lika till utseenden, 
olika differentieringsförsök. Det som Krav alltid arbetat utifrån, nämligen att vara 
ekologiska, är något som kan läsas i logotypens text. Svenskt Sigills huvudsakliga 
syfte att vara närproducerat kommuniceras via färgerna samt namnet i sin logotyp. 
Rättvisemärkt associeras direkt till rättvis handel mycket för att texten talar för det. 
Denna certifiering är också den som mest differentierar sig tack vare sin unika form, 
färgsättning och bildval. Rainforest Alliance är den logotyp som ingen riktigt kan 
säga vad den står för och många tycker att den är lik en ölsorts eller Starbucks 
logotyp. Genom att ha driftiga och tillmötesgående representanter förmedlar 
organisationerna en hög standard och differentieringen höjs. Krav och Rättvisemärkt 
är det första certifieringar som de flesta tänkte på i fokusgrupperna, dessa har med 
andra ord lyckats positionera sig och lagt sig i medvetandet hos deltagarna. Om 
fördelen med organisationen klart och tydligt uppfattas har man lyckats med att 
differentiera sig, vilket kan ses som ett resultat av logotypernas exakta budskap i 
dess typografiska element.  
 
Alla certifieringsorganisationerna vill gärna positionera sig som trovärdiga men de 
kritiseras av deltagarna i fokusgrupperna då de gärna hade sett en enda certifiering 
istället för så många och de vet inte riktigt vad alla står för. De ekonomiska resurser 
som inte finns är något som krävs för att göra bra marknadsundersökningar och då 
de bara förlitar sig på andras undersökningar kan främjandet att positioner sig 
begränsas. Detta är dock inget organisationerna ser som något problem eftersom de 
främst inte arbetar för att främja sitt eget varumärke utan snarare för att tillsammans 
skapa en bättre värld. 
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Vad har konsumenterna för uppfattning och inställning  
till de fyra varumärkena? 
Majoriteten av dem som representerar konsumenterna i vår studie var helt inställda 
på att certifieringarna bidrar till ett högre pris på de märkta varorna. Detta uppfattade 
de som någonting negativt, samtidigt som de ansåg att pengarna går till någonting 
positivt. Konsumenterna väger vikten av olika för- och nackdelar och denna 
utvärdering leder sedan till hur de agerar när de väljer livsmedel i butiken. 
 
Konsumenterna har förstått att både Krav och Svenskt Sigill arbetar för god 
djurhållning, för en del konsumenter är detta viktigt då djurens situation berör dem 
emotionellt. Därtill uppfattas Svenskt Sigill som en certifiering som står för svenskt 
och närproducerat. I organisationsnamnet ska det gå att spegla verksamheten och i 
Svenskt Sigill framgår att det rör sig om svenska produkter. Precis som namnet 
antyder tolkas Krav i sin tur som en organisation som verkligen ställer krav på 
produkten de certifierar. Verksamheten upplevs som bra för miljön och likställs med 
ekologisk odling, vilket visar att varumärket byggt upp en stark identitet. Att 
kravmärkta livsmedel dessutom smakar bättre är en annan sak som konsumenterna 
antyder, detta kan bero på att varumärket har en så pass hög positionering i 
konsumenternas medvetande att de lägger till egna antaganden om saker de kanske 
inte själva upplevt. En negativ åsikt som konsumenterna har om Krav är att 
märkningen inte skulle vara lika trendig idag som den var vid organisationens 
begynnelse. 
 
Rainforest Alliance är en annan organisation som, i likhet med Krav, representerar 
bra miljö för konsumenterna. Organisationen upplevs värna om regnskogen, men på 
grund av den låga kännedomen hade fokusgruppsdeltagarna inte skaffat sig någon 
vidare uppfattning om verksamheten. Än så länge finns varumärket endast i 
organisationens namn och i deras logotyp, eftersom dessa element är det enda som 
konsumenterna har att gå efter. Tillsammans lockar namnet och logotypen fram 
uppfattningar hos konsumenterna trots att de inte känner till särskilt mycket om 
certifieringen i sig. Rättvisemärkt förknippas inte särskilt mycket med miljö utan 
anses vara en certifieringsorganisation som är verksam inom handel och som 
förbättrar arbetsförhållandena för dem som framställt de certifierade varorna. 
Eftersom detta också är vad organisationen vill vara ligger deras image och profil i 
nära anslutning till varandra. 
 
Certifieringarna förmedlar en känsla av att konsumenterna har möjlighet att välja en 
produkt som de tror är bra utan att behöva stå och läsa på förpackningarna. Detta var 
en viktig faktor för organisationerna, som alltså lyckats addera positiva känslor till 
sitt varumärke. Att produkterna som certifierats av någon av de fyra 
organisationerna är av högre kvalité än ocertifierade varor hörde också till 
respondenternas inställning och de känner sig som bättre människor när de väljer 
sådana produkter. Dessa positiva uppfattningar tyder på att organisationerna lyckats 
bygga upp ett varumärkeskapital. 
 
En del av fokusgruppsdeltagarna berättade att de alltid försöker köpa vissa 
dagligvaror som är certifierade, men många tycker att det är förvirrande med flera 
certifieringar och undrar varför inte ett varumärke kan stå för alla de fördelar som 
Krav, Rainforest Alliance, Rättvisemärkt och Svenskt Sigill tillsammans står för. 
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Vad kommuniceras visuellt genom organisationernas logotyper? 
Två av organisationerna använder ellipsformade logotyper, vilket ger ett mjukt och 
inbjudande intryck. Rainforest Alliance som har en ganska utmärkande logotyp fick 
däremot kritik för att deras märke har taggar riktade utåt, dessa taggar gör att 
logotypen upplevs som frånstötande. Bland de fyra logotyperna anses Rättvisemärkt 
vara den mest moderna, det är också den som tydligast urskiljer sig från de övriga, 
detta på grund av sin avvikande form och annorlunda färgsättning. Namnet 
Rättvisemärkt, i kombination med den figur som påminde respondenterna om ying 
och yang, gör att organisationens logotyp verkligen kommunicerar rättvisa. Att välja 
både en symbol och ett enkelt namn som gör att konsumenterna uppfattar vad 
organisationen gör är en viktig del i den visuella kommunikationen. I Rättvisemärkts 
logotyp uppfattas också en människa med uppsträckt arm som gör att arbetet för 
bättre sociala förhållanden förtydligas. Logotypen anses dessutom vara 
naturanknuten och färgsättningen kommunicerar himmel och jord, eller hav och 
land. 
 
Kravs logotyp anses även den förmedla organisationens verksamhet och 
kommunicerar tydligt att den certifierade produkten har klarat de uppsatta kraven 
och blivit godkänd. Precis som ute i trafiken signalerar logotypens gröna färg att det 
är OK. Genom färgen kommuniceras också att det handlar om en miljövänlig 
märkning. Grönt står för balans, harmoni och det växande i så väl naturen som i 
människokroppen och genom färgen kommunicerar Kravs logotyp därför även 
renhet, friskhet och en sundare känsla. 
 
Logotypen för Rainforest Alliance kommunicerar tydligt att det handlar om en 
certifiering och att det har med regnskogen att göra, men vad organisationen 
certifierar är oklart. Den gröna färgen upplevs som naturlig och står precis som i 
anknytning till Krav för godkänt och bra miljö. Grodan i organisationens logotyp är 
också en signal för bra miljö. De små ellipsformerna på sidorna kommunicerar även 
odling vilket gör att dessa element kan beskrivas som index, alltså ett spår av odling. 
 
Svenskt Sigill kommunicerar bilden av svenska landskap i sin logotyp, men också 
svenskhet i sig. Sigill, det andra ordet i organisationsnamnet gör att logotypen 
kommunicerar tyngd. Åsikterna om detta ord visar också att organisationen endast 
till hälften lyckats välja ett namn som är enkelt att uttala, stava och koppla till 
verksamheten. Svenskt förstår konsumenterna och kan förknippa med 
organisationens arbete, men sigill anses vara för komplicerat. Kombinationen av 
namnet och bilden gör att konsumenterna förstår att det handlar om svenska 
produkter, men trots att de för sin inre syn ser betande djur och traktorer anser de 
inte att det framgår att organisationen certifierar livsmedel. 
 
8. Egna reflektioner 
Det finns åtskilliga teorier som visar att den interna kommunikationen har betydelse 
för att en organisation ska kunna uppnå goda resultat.223 För att identitet och image 
ska överensstämma och därmed överlappa deras profil måste organisationen kunna 
förmedla vad den står för. Genom vår studie har vi upplevt att det finns brister i den 
interna kommunikationen hos de organisationer som vi undersökt. Informanterna har 
besvarat våra frågor, men de har behövt kolla upp en del fakta inför intervjuerna. Det 

                                                
223 Hanson (2007), s. 27ff 
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var speciellt märkbart på det område som rör organisationernas visuella 
kommunikation genom logotyperna, att våra informanter inte blivit särskilt väl 
informerade om de bakomliggande tankarna. Hur ska omgivningen kunna uppfatta 
budskapen i logotypen om inte ens organisationens egna medlemmar vet vad som 
ligger bakom utformningen? Vi tycker att certifieringsorganisationernas interna 
kommunikation är någonting som vore intressant att undersöka i en framtida studie. 
 
Enligt vår mening borde det satsas större resurser på marknadsföring och 
kommunikation så att kännedomen och kunskapen om dessa fyra varumärken kan 
förbättras. Att låta knappa resurser hindra företag med etiska syften om en bättre 
framtid är enligt oss etiskt fel, ändå arbetar de undersökta organisationerna med 
mycket begränsad marknadsföringsbudget. Förutsättningarna för deras externa 
kommunikation är komplicerade när de hela tiden granskas av media och är 
beroende av att andra företag förmedlar rätt bild av dem. Tanken är att konsumenten 
ska ändra på sitt sätt att leva och dagligen göra en medveten insats för att förbättra 
miljön och villkoren för dem som tillverkar de livsmedel som vi lever av. Om man 
som konsument har svårt att veta vad organisationerna står för och dessutom anser 
att det finns för många märkningar, då tycks det finnas ett brus och stora brister i att 
nå ut med det som organisationerna vill kommunicera. Risken är att konsumenterna 
tappar intresset. 
 
Vi människor är lata, det är inget nytt, och i det ligger många utmaningar som 
certifieringsorganisationerna måste arbeta hårt med om de ska få gehör. Om 
konsumenten inte uppmärksammar kommunikationen och budskapen som 
organisationen försöker sprida, utan att anstränga sig, leder det till att många inte 
orkar bry sig. Dock så har människorna överlag blivit mer medvetna och 
intresserade av de rådande klimatförändringarna och sociala problem i 
utvecklingsländerna. På grund av detta finns också en medvind för 
certifieringsorganisationerna. Tyvärr konstaterar vi att fler kommunikationsstrategier 
måste sättas in för att öka förståelsen till att man som konsument faktiskt kan bidra 
till att rädda världen genom att ändra sina konsumtionsvanor. Konsumenten är 
nämligen inte bara lat den är snål också.
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10. Bilagor 
10.1 Kodinstruktioner – semiotisk analys av logotyper 
 
Form 
Beskrivning av den övergripande formen. 
 
Färg 
Svart/Vit eller annan färg? 
Vilken färg förekommer mest? 
 
Typografi 
Vad säger texten? 
Vilken text är störst? 
Vilken typsnittsfamilj används? 
Gemena eller versala bokstäver? 
Förekommer siffror? 
 
Figur 
Vilka detaljer finns utöver typografin? 
Elementplacering- symmetrisk eller asymmetriskt utformad? 
Vilka figurer är störst? 
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10.2 Intervjumanual – fokusgrupper 

Börja med att presentera oss och vår undersökning 
 
Inledande frågor 
 Miljömärken, vilket är det första varumärke du kommer att tänka på? 
 Vad ser ni? 
 Känner ni igen det här varumärket? 

- Har ni kommit i kontakt med dessa varumärken tidigare? 
- Var? När? På vilket sätt? I vilka kanaler? 

 
Temafrågor 
Budskap 
 Vad associerar ni till när ni ser dessa? 

- Vad kommer ni att tänka på? 
 Vad är det som gör att ni associerar till just detta? 
 Vad tycker ni att logotyperna förmedlar? 
 Påminner de om någonting annat? 
 Upplever ni att ni förstår vad de vill säga genom logotypen? 

- Känner ni att ni upplever bakomliggande budskap? 
- Om ja, vad är det som gör budskapet tydligt? 
- Om inte, vilken logotyp och vad är det som gör att det är otydligt? Varför?  

 
Visuella element 
 Vad i logotypen lägger ni märke till först? 
 Vad tänker ni på/associerar till om ni bara ser till: 

- Färgen 
- Bilden/figuren 
- Texten/typografin 

 
Positionering och differentiering 
 Vad är det som tydligast särskiljer dessa logotyper? 
 Vad upplever ni som är det som skiljer dom åt? 
 Har ni sett dessa logotyper i kombination med andra produkter eller  

varumärken? Anser ni att er uppfattning påverkades av denna samverkan? På 
vilket sätt? 
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10.3 Intervjumanual – Samtalsintervjuer 
 
Inledande frågor 
 Vilken roll har du i organisationen? 
 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
 
Temafrågor 
Strategier 
 Kan du berätta hur era övergripande kommunikationsstrategier ser ut? 
- Hur arbetar ni med extern kommunikation? 
 
  Till konsumenter 
  Till livsmedelsföretagen 
  Genom marknadsföringsmaterial 
  Genom undervisning 
   
 Hur tänker ni kring folks inställningar till miljö och sociala förhållanden? 

- Hur påverkas era kommunikationsstrategier utifrån detta? 
 
Budskap & attityd 
 Vad vill ni att ert varumärke ska förmedla? 
 
Vad står ni för?  
Vad ni vill förknippas med? 
Vilka känslor vill ni skapa? 
 
 Hur tror du att konsumenten uppfattar ert varumärke? 
 
 Vilket intryck vill ni att omgivningen har av er? 

- Hur försöker ni påverka folks inställning till er?  
 
Erfarenhet 
Kunskap 
Information 
 
Relationer 
 Anser ni att ert varumärke får ett mervärde eller påverkas negativt av att 

logotypen figurerar på förpackningar för andras produkter? 
 
Målgrupper 
 Berätta hur ni tänker kring målgrupper? 

- Vilken är er huvudmålgrupp? 
- Finns det fler målgrupper? 
- Hur har ni kommit fram till att dessa personer ingår i er målgrupp? 

 
 Hur fångar ni målgruppens intresse? 

- Anpassar ni er kommunikation efter målgruppen? 
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Positionering & differentiering 
 Vilka är era största konkurrenter 
 
 Hur skiljer ni er från dessa? 

- Vad har ni för speciella styrkor som inte de andra har? 
- Volvo kör på säkerhet, har ni något sådant ord som särskiljer er? 

 
 Hur kommer era styrkor fram i logotypen? 
 
Visuella element 
 På vilket sätt stämmer er logotyp överens med det ni vill förmedla? 

- Det ni sa att ni vill förmedla hur tycker ni att det framgår i logotypen? 
 
 Vilka tankar finns bakom logotypen? 
 
Färgval 
Typografi 
Bild 
 
Avslutande frågor  
 Sammanfatta och försäkra oss om att vi förstått svaren rätt. 
 Har vi missat någonting, finns det något du vill tillägga? 

- Behöver vi kontakta någon annan för att komplettera någonting? 



 
 

   73 

10.4 Logotyperna 
 

 
 

      
 
 

    




