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Sammanfattning

Studiens syfte är att empiriskt analysera detaljhandelsföretaget Kooperativa Förbundets

förh̊allande till traditioner, företagsideal och marknadsföring under perioden 1977–1987.

Mer precist, kommer den interna tidningen Kooperatören att studeras med hjälp av de

teoretiska begreppen corporate identity, corporate branding och history marketing. KF

befann sig i slutet av 1970-talet i en besvärlig sits med en försämrad marknadsposition

och en otydlig företagsidentitet. Den allmänna inställningen till konsumentupplysning och

konsumtion hade sedan andra världskriget förändrats och medfört att KF befann sig p̊a en

marknad med nya krav och behov. Det innebar att KF:s gamla traditioner och ideal inte

längre var lika aktuella och företaget ställdes inför en identitetskris. Hur s̊ag den interna

diskussionen ut gällande företagsidentiteten och vilka aktörer var drivande? D̊a krav p̊a

nyprofilering hängde över KF kan det, n̊agot förenklat, urskiljas tv̊a motstridande interna

rörelser. Den ena ans̊ag att företaget och dess värderingar i sin urprungsform behövdes p̊a

marknaden, bara det att konsumenterna var oförmögna att först̊a det. Oro uttrycktes för

att de kooperativa idealen skulle överges och man ville genom att återberätta företagets

grundideal och historia bringa klarhet i vad KF stod för. Den andra rörelsen förespr̊akade

en förändring av företagsformen för att kunna möta den nya marknadens behov. Delar

av KF:s ideal och marknadsföringsrutiner skulle därmed moderniseras för att åter tillta-

la konsumenterna. Dessa röster hördes allt oftare under mitten av 80-talet, vilket bland

annat resulterade i att mer kommersiellt inriktad marknadsföring infördes i företagets

rutiner.

Nyckelord: corporate identity, corporate branding, history marketing, KF
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1 En tid präglad av nedg̊ang

Kooperativa Förbundet, KF, ställdes under 1970-talet inför en besvärlig omvandlingspro-

cess. KF var inte längre ledande inom dagligvaruhandeln och dess position p̊a marknaden

försvagades kontinuerligt, se Figur 1. Den tidigare s̊a klara visionen om det kooperativa

samhället hade bleknat till förmån för konkurrenskraft och affärsmässighet. Fr̊an att vara

en nytänkare i framkant blev KF ett företag med spridda åsikter, vars företagsideal inte

längre kändes modernt. Uppsatsen är en granskning av den interna debatt som uppstod

i slutet av 70-talet och behandlade hur KF skulle struktureras samt profileras gentemot

externa intressenter för att vända p̊a den negativa trenden. Det fanns en stark konsu-

mentupplysningstradition inom KF där kooperativ marknadsföring, till skillnad mot van-

lig, skulle uppmuntra konsumenten till att vara rationell och inte falla för impulser. Tvärt

emot vanlig marknadsföring som ans̊ags tvinga p̊a konsumenten onödiga handelsvaror

med mål att öka försäljningen, skulle den kooperativa marknadsföringen upplysa konsu-

menten och vara helt sanningsenlig. I en tid d̊a krav p̊a att kommunicera en tydligare och

mer modern företagsidentitet hängde över KF blev dess förh̊allande till reklam och mark-

nadsföring komplicerat. Hur skulle de marknadsföra sig utan att svika sina traditioner

och företagsideal?

N̊agot förenklat vill jag mena att det g̊ar att urskilja tv̊a motstridande rörelser inom

KF. Den ena, som jag har gett namnet traditionalister, ans̊ag att KF behövdes mer än

n̊agonsin. Genom att framhäva den kooperativa affärsidén, dess historia och grundideal

skulle konsumenterna åter först̊a värdet av företaget. Den andra, som jag har gett namnet

reformister, ans̊ag att KF:s företagsidentitet behövde förändras och moderniseras för att

företaget skulle ha en chans till att bemöta sina konkurrenter. Det skulle bland annat göras

genom att införa kommersiellt inriktad marknadsföring i företagets rutiner. I denna upp-

sats presenteras en analys av den interna diskussion som fördes rörande företagsidentitet,

marknadsföring och historia i en tid präglad av nedg̊ang. De tv̊a rörelserna inom företaget

skvallrar om att det r̊adde oklarheter om vilka kärnfr̊agor KF egentligen stod för. Vad var

KF:s identitet och hur skulle de profilera sig om dess grundideal hade blivit historia?

Stort tack till min handledare Ingemar Pettersson för konstruktiva kommentarer och värdefullt stöd
genom arbetets g̊ang. Din hjälp har burit mig fram̊at speciellt d̊a arbetet tog en oväntad vändning.
Tack ocks̊a till Michael Hagström och Per Persson p̊a KF:s arkiv som har bist̊att med sin hjälp och
expertkunskap. Det har varit spännande att f̊a ta del av KF:s rika historia och att f̊a besöka ert fina
föreagsarkiv och bibliotek. Jag vill även tacka mina kurskamrater och kursansvarige Nikolas Glover vid
Uppsala Universitet som har kommit med insiktsfull feedback under seminariediskussioner.
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Figur 1: KF:s resultatutveckling i jämförelse med ICA:s under åren 1982–1987.
Liknande utveckling som i Figur 1 kan tydas. Källa: Olof Holm. Organisation i
dissonans: konsumentrörelse i brytningstid. Timbro, (1989), s. 25.

1.1 Studiens motiv

Uppsatsen kommer att behandla delar av KF:s verksamhet i en tid som inte tidigare

har varit uppmärksammat i ljuset av företagsidentitet och historiskt återberättande. Ef-

tersom bilden av KF som ett nytänkande och innovativt företag i förh̊allande till dess

konkurrenter och europeiska kooperativ började blekna under valt tidsintervall blir fallet

extra intressant. KF ligger till grund för uppsatsen av en mängd olika anledningar. För

det första var KF viktig för utvecklingen av detaljhandelns marknad under en stor del av

1900-talet i Sverige. Rörelsen p̊averkade inte enbart detaljhandeln utan även folkutbild-

ning runt omkring i landet och svenskt samhällsliv. KF har en relativt l̊ang historia bakom

sig och ett, till en början, mycket tydligt företagsideal. N̊agonstans p̊a vägen förändrades

dess säkra position p̊a marknaden och det tidigare s̊a klara företagsidealet kom att mot-

verka sitt syfte. KF är unik p̊a detaljhandelns marknad i och med att de ideologiska och

ekonomiska delarna är sammanflätade vilket gör företaget till ett intressant fall att stude-

ra. Ett demokratiskt förh̊allningssätt i en affärsorganisation är inte alltid lätt att hantera.

Ytterligare en faktor som bidrar till att KF:s historia är intressant att analysera, är att

dess kärnvärden kom att försv̊ara den fortsatta utvecklingen. Förh̊allandet till reklam och

marknadsföring var minst sagt komplicerat.

I början av 70-talet försvagades KF:s position p̊a marknaden för första g̊angen i dess

historia. KF stod inför en dramatisk förändring och höga röster inom företaget hindrade

fr̊an att snabbt göra n̊agot åt saken. Eftersom en viss tröghetsfaktor fanns inom företaget,

är det rimligt att p̊abörja undersökningen en tid efter det att marknadspositionen hade

försvagats. Först d̊a förstod man att den negativa trenden inte var n̊agon tillfällighet och

interna röster och reaktioner p̊a den försvagade marknadspositionen g̊ar att urskilja. En av

anledningarna till att KF hamnade i den besvärliga situationen var att prisstopp infördes

av politikerna, vilket medförde allvarliga problem för den fortsatta försäljningen. Den soci-

aldemokratiska regeringen, med ledning av Olof Palme, införde matsubventioner för första

g̊angen i början p̊a 1970-talet vilket krävde noggranna kontroller av att sänkningarna
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n̊adde konsumenterna. Därmed fick inga priser lov att höjas. Under de nästkommande

15 åren användes prisstopp under l̊anga perioder av olika regeringar.1 Fr̊an det att KF

tidigare hade kunnat dra nytta av politiska fördelar, präglades dagligvarubranschen nu av

politiska regleringar fr̊an 1970 fram till mitten av 1980-talet. Ytterligare en händelse som

troligtvis kom att p̊averka KF i stor utsträckning var bildandet av Konsumentverket år

1973.2 De skulle ta tillvara konsumenternas intressen, n̊agot som KF själva hade haft som

mål att göra fr̊an dess start. Idén om KF som en stadsbärande institution var därmed

inte längre lika tydlig.

Mot slutet av 80-talet kan åtgärder för att vända den negativa trenden urskiljas.

KF genomförde ett antal försök till att omprofilera sig, där vissa beslut visade sig vara

mer framg̊angsrika än andra. Till exempel bestämdes det att en egen fackhandel skulle

byggas och KF bestod kort därp̊a även av KappAhl, Kicks, Guldfynd, Wedins Skor, City

Stormarknad samt Akademiebokhandeln. Tanken bakom detta var inte tydlig och det var

nog sv̊art för medlemmarna att först̊a p̊a vilket sätt förvärven gick hand i hand med de

kooperativa idealen. Motivet till uppköpen förblev otydligt tills majoriteten av fackked-

jorna s̊aldes relativt snabbt därp̊a.3 Ytterligare ett försök till nyprofilering, som gick mer i

linje med de kooperativa idealen, var att ett flertal Konsumbutiker förvandlades till Gröna

Konsum – butiker med en uttalad miljöprofil. År 1987 infördes varumärket Lanthandeln,

Sveriges första helt ekologiska sortiment, som senare skulle f̊a namnet Änglamark.4 Dessa

initiativ skvallrar om att d̊a KF befann sig i ett bekymmersamt läge, fanns s̊a småningom

insikt om att n̊agot behövde göras för att de åter skulle kunna inta sin säkra position

p̊a marknaden. Hur s̊ag den interna diskussionen ut fr̊an det att KF:s marknadsposition

försvagades tills dess att initiativ till nyprofilering kan urskiljas? Mot bakgrund av ovan

nämnda årtal kommer denna uppsats att redogöra för den företagsinterna diskussionen

under tidsperioden 1977–1987. Genom att studera en relativt l̊ang period av KF:s historia

är det troligt att en förändring i företagets attityd och agerande g̊ar att urskiljas.

1Björn Edsta och Nils Eric Näslund. Sista striden för Coop: en granskning av KF:s och Coops affärer.
Ultima Esperanza Books (2014), s. 47.

2Konsumentverket. Historia. URL: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var

-organisation/historia/ (2018). Hämtad: 20180516.
3Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014), s. 78-79.
4Eric Giertz och Bengt Strömberg. Samverkan till egen nytta: boken om konsumentkooperativ idé och

verklighet i Sverige. Prisma (1999), s. 148-151.
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1.2 Den varumärkta världen

Vi lever idag i en värld där varumärken, symboler och logotyper är av stor betydel-

se för ett företag. I marknadsföring handlar det inte endast om att förmedla en viss

känsla till kunder eller intressenter, utan att bilda en enhetlig bild av hela företaget.

Företagets utveckling fr̊an start till nutid symboliserar dess kärnvärden och identitet,

dess corporate identity eller företagsidentitet. Om en verksamhet p̊a ett framg̊angsrikt sätt

lyckas förmedla sin affärsidé och sina grundideal finns det mycket att vinna. Företaget

kan stärkas internt genom att de anställda f̊ar en känsla av sammanhang och en bättre

först̊aelse för varumärkets värderingar. Det blir även lättare för kunden att känna igen

sig i företagets kultur och historia vilket kan bidra till ett ökat förtroende. En tydlig

korrelation till ekonomisk vinning finns eftersom ett välkänt och populärt företag säljer

fler produkter. För att uppn̊a konkurrenskraft och vinstmaximera verksamheten bör en

enhetlig bild kommuniceras av företaget, som samspelar väl med konsumenternas behov.

Om företagets unika karaktärsdrag förmedlas blir det dessutom lättare att differentie-

ra sig fr̊an andra aktörer p̊a marknaden.5 S̊adana åtgärder g̊ar under namnet corporate

branding eller varumärkesbyggande. Det taktiska och visuella byggandet av ett varumärke

eller en företagsorganisation är kanske extra relevant d̊a krav p̊a omorganisering och ny-

profilering hänger över företaget. Varför gör man reklam och vilket värde kan det tillföra

företaget? Det moderna företaget har i allt större grad först̊att värdet av sin historia och

börjat arbeta med sitt varumärke p̊a nya sätt. Dessutom har allt fler företag världen över

först̊att vikten av att inkludera sin historia i marknadsföringen, n̊agot som kallas för histo-

ry marketing eller historisk marknadsföring. Genom att berätta om sina tidigare med- och

motg̊angar kan företaget i fr̊aga stärka sitt varumärke och sin företagsidentitet. Eftersom

varje företags historia är unik, medför history marketing att verksamheten lättare kan ur-

skilja sig mot sina konkurrenter. I dagens konsumtionssamhälle, där produkterna har en

allt kortare livscykel, kanske historien är extra värdefull eftersom den st̊ar för kontinuitet

och därmed trovärdighet.

En trend kan urskiljas i att företag världen över anser att historieanvändning har en

allt högre relevans för att stärka företagsidentitet och varumärke. Därmed har efterfr̊agan

ökat p̊a företag som kan hantera just historia. En internationell diskussion har under de

senaste tjugo åren uppkommit d̊a fler historieproducenter och olika former av historia

börjar tas p̊a allvar. Näringslivets historiebruk har medfört ett sug efter arkivarier eller

historiker som med sin expertkunskap kan r̊ada företagen i hur de ska agera.6 Exempel p̊a

5Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014).
6Brita Lundström. Grundat 1896: historia och företagsidentitet inom Ericsson. Avd. för teknik- och
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ett s̊adant företag är The History Factory som är verksamt i Virginia, USA, och hanterar

företagsarkiv eller p̊a olika sätt framhäver ett företags historia. De belyser vikten av att

inte se förbi sämre sidor av historien, eftersom de tenderar att förr eller senare änd̊a

komma fram. Genom att själv återberätta sina misstag ges en möjlighet till att formulera

sig p̊a bästa sätt och ”ärligt” st̊a för det som har skett.7 Sveriges svar p̊a The History

Factory är Centrum för Näringslivshistoria som är verksamt i Stockholm och p̊a olika

sätt arbetar med history marketing. P̊a deras hemsida kan man läsa att ”Vi bevarar och

berättar företagens egna historier – och även historien om det svenska näringslivet.” Ett

konkret fall som de har tagit sig an är ICA och de har inför företagets 100-̊arsjubileum

bland annat producerat en historisk hemsida, ett flertal utställningar och tv̊a böcker.8

1.3 Syfte och fr̊ageställningar

Syftet är att empiriskt undersöka detaljhandelsföretaget KF:s förh̊allande till reklam och

marknadsföring under en tid som krävde omfattande förändringar av dess agerande. Mer

specifikt kommer företagets agerande och diskussion gällande profilering, företagsideal

och marknadsföring under perioden 1977–1987 att studeras. Hur har diskussionen kring

företagsidentitet och marknadsföring sett ut internt inom KF och kan en attitydförändring

urskiljas under perioden? Det kommer även att analyseras hur KF vid olika tidpunkter

och sammanhang har brukat sin historia och hur denna historia har använts för att stärka

företagsidentiteten och vinna förtroende hos kunder. Tre fr̊ageställningar ställs därmed:

– Vilka aktörer var drivande inom företaget, vilka idéer bar de p̊a och vilka konsekven-

ser förde det med sig?

– Vilka varumärkesbyggande åtgärder togs för att bättre kommunicera KF:s företagsid-

entitet?

– Vilken roll fick KF:s historia och traditioner spela under denna omvandlingsperiod?

Själva kärnan i problemformuleringen är att undersöka viljan att vända en p̊ag̊aende

negativ trend genom marknadsföring, utan att svika sina grundideal. Var och en av

fr̊ageställningarna bygger p̊a ett teoretiskt begrepp som är relevant för studien. Den första

vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan (2006).
7The history factory. Who we are. URL: http://www.historyfactory.com/who-we-are/ (2018).

Hämtad: 20180326.
8Centrum för näringslivshistoria. Historien bevisar vilka ni är. URL: http://naringslivshistoria.

se (2018). Hämtad: 20180326.
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fr̊ageställningen är baserad p̊a corporate identity och syftar till att urskilja hur det inter-

na företagsklimatet s̊ag ut under vald tidsperiod. Genom att ställa en s̊adan fr̊aga är

det möjligt att urskilja interna rörelser inom KF, se till större samband och analysera

konsekvenserna av att vissa röster hördes mer och starkare. Den andra fr̊ageställningen

berör corporate branding och är viktig att ställa för att först̊a hur företaget skulle pro-

filera sig gentemot konsumenter och intressenter. Genom att studera vilka delar av KF

som kommunicerades kan det urskiljas hur interna aktörer s̊ag p̊a företagets grundideal

och historia. Den tredje och sista fr̊ageställningen berör history marketing och ställs för

att möjliggöra en analys av hur företaget värderade sin historia. I en tid d̊a alla blickar

riktades framåt för att vända p̊a den negativa trenden, hur resonerade man d̊a kring det

förflutna?

2 Teoretiska utg̊angspunkter

Nedan presenteras de tre teoretiska begreppen tillsammans med en beskrivning av in-

nebörden samt tidigare eller p̊ag̊aende forskning. I de fall d̊a det r̊ader delade meningar

om vad begreppen innebär tydliggörs det för läsaren vilken definition som jag ansluter

mig till i studien. Efter att de teoretiska begreppen har redogjorts för kommer den svenska

översättning att användas i resterande delar av uppsatsen för att möjliggöra ett bättre

flyt i texten.

2.1 Corporate identity

Begreppet corporate identity, eller företagsidentitet som jag har valt att översätta det

till, är ett omdebatterat ämne och det r̊ader delade meningar om dess innebörd. Jag har

valt att i studien ansluta mig till Lars Hinns och Göran Rosslings definition som innebär

att corporate identity är just företagsidentitet, företagets egentliga kärna, men ocks̊a en

filosofi som innefattar affärsidéer, ledarstil, produkter, mm. De sistnämnda delarna kallas

för identitetsbärare och kan p̊a olika sätt förstärka en företagsidentitet. Corporate identity

handlar till stor del om de externa intressenternas inställning till företagsidentiteten men

s̊aklart även företagets egna arbete med varumärkesbyggnad. Hinn och Rossling menar att

en identitet representerar hur företaget är, en profil hur företaget vill vara och en image

hur företaget vill bli uppfattade.9 Identitet är ”summan av de egenskaper n̊agon väljer

9Lars Hinn och Göran Rossling. Företagsidentitet - fr̊an corporate identity till praktisk
företagsprofilering. Liber-Hermods (1994), s. 14-15.
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att visa upp för att maximera sin existens”.10 Ofta har de mest framg̊angsrika företagen

identiteter som bygger p̊a tydliga och konsekventa budskap som stämmer väl överens med

företagets egna m̊alsättningar. En av många fördelar med en tydlig identitet kan vara en

ökad motivation, b̊ade internt och externt. En stark identitet kan motivera till och stärka

samarbete mellan företaget och dess olika intressenter. Det kan även motivera kunden till

att öka sin konsumtion eller distributörer till att sälja företagets produkter eller tjänster.11

Westcott Alessandri guidar läsaren genom en omfattande sammanfattning av cor-

porate identity och särskiljer mellan akademikers och praktikers syn p̊a begreppet. Hon

försöker göra sig en klarare bild över företagsidentitet och poängterar likt ovan nämnda

författare vikten av att använda sig av företagsidentitet som ett strategiskt verktyg. P̊a

dagens marknad blir det allt viktigare att skapa sig en stark profil, en image och en

företagsidentitet. Det har dock inte alltid varit lika självklart. Majoriteten av den litteratur

som finns skrivet inom ämnet är författad av praktiker. Först under 1990-talet komplet-

terades den klassiska synen p̊a företagsidentitet av akademiker med utg̊angspunkt i mark-

nadsföring och management. D̊a p̊abörjades en diskussion om huruvida företagsidentiteten

kunde användas som ett strategiskt managementverktyg eller ej.12

Majken Schultz, Mary Jo Hatch och Mogens Holten Larsen p̊ast̊ar i boken The

Expressive Organization att corporate identity tillsammans med organizational identity

utgör ett samlingsbegrepp vid namn corporate branding. Med corporate identity syftar

författarna p̊a hur företagsledningen strävar efter att kommunicera en enhetlig bild av

företaget mot externa intressenter. Logotyper, slogans och illustrationer är exempel p̊a

hur en ledning kan representera företaget inom sitt verksamhetsomr̊ade. Organizational

identity är tvärt om den interna identiteten bland företagets anställda.13

Författarna Judy Motion och Shirley Leitch liknar varje företags identitet med en

individs karaktärsdrag, vars egenskaper skapar tillg̊angar och resurser som särskiljer sig

mot andra personer eller företag p̊a en marknad. Corporate identity utgörs av unika

resurser som ur en konkurrenssynpunkt blir ett viktigt verktyg för att urskilja sig p̊a

marknaden och stärka företaget internt och externt. Corporate identity belyser skillnader

mellan företag, eller skillnader mellan individer om man s̊a vill.14

10Hinn och Rossling. Företagsidentitet – fr̊an corporate identity till praktisk företagsprofilering (1994),
s. 13

11Hinn och Rossling. Företagsidentitet – fr̊an corporate identity till praktisk företagsprofilering (1994),
s. 14-15

12Sue Westcott Alessandri. ”Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical expla-
nationy”. I: Corporate communication: an international journal. 6 (2001:4), s. 173-182.

13Majken Schultz, Mary Jo Hatch och Mogens Holten Larsen. The expressive organization: linking
identity, reputation and the corporate brand. Oxford university press (1994), s. 19-20.

14Judy Motion och Shirley Leitch. ”The technologies of corporate identity”. I: International studies of
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Brunninge och Blombäck har författat fyra olika fallstudier som berör företag vars

historieanvändning stärker deras varumärke. Corporate identity är, enligt dem, en innebo-

ende identitet som genomsyrar företaget p̊a alla plan. Det kan kopplas till ovan nämnda

författare Schultz och Hatch som tvärt emot delar upp företagsidentiteten i tv̊a delar.

Brunninge och Blombäck nämner att företag inte är rädda för att framhäva hur länge

sedan det var de grundades, eftersom ålder associeras med p̊alitlighet och erfarenhet.15

Att tvärt om uppfattas som ett företag utan identitet eller avsaknad av personlighet

kan ha förödande effekter. Den amerikanska historiken Roland Marchand beskriver hur

amerikanska företag under tidigt 1900-tal kritiserades för just detta och nya strategier

p̊abörjades för att försöka f̊anga och implementera företagets själ, s̊a kallad corporate

soul. Den direkta översättningen blir organisations- eller företagssjäl och hur det skulle

särskilja sig mot begreppet identitet förblir oklart. Säkert är i alla fall att det är viktigt för

ett företag att hitta en identitet för att undvika att bli utmålad som ett själlöst företag,

vilket kan skvallra om avsaknad av empati och hänsynslöshet.16

2.2 Corporate branding

Jag har valt att översätta begreppet corporate branding till varumärkesbyggnad och syftar

d̊a p̊a det varumärke som utgörs av hela företaget. Majken Schultzs definition av begreppet

ligger till grund för uppsatsen och hon delar upp det i tv̊a faser. Den första fasen har f̊att

namnet classic branding och innefattar traditionell marknadsföring av en enskild produkt

eller tjänst där konsumenterna f̊ar vara m̊algruppen. Det är inte ovanligt att företagen

har en marknadsförings- eller kommunikationsavdelning som ansvarar för lanseringen av

en produkt och ofta arbetar relativt kortsiktigt med den. Den andra fasen, vid namn

corporate branding, st̊ar för ett mer modernt sätt att marknadsföra hela företaget eller

organisationen p̊a. Tvärtemot fas ett, bör företagets ledning vara ansvarig för hur de ska

profilera sig och ett längre tidsperspektiv är applicerat p̊a processen. Även m̊algruppen

skiljer sig i att den är bredare och best̊ar av företagets alla intressegrupper. Den andra

fasen tillför mer av företagets arv och historia än den förstnämnda fasen. Schultz anser

att corporate branding bör ta det bästa fr̊an tidigare forskning rörande marknadsföring,

organisationsteori, visuell identitet och kommunikation för att kompletteras till att bli ett

management and organization 32 (2002:3), s. 45-64.
15Anna Blombäck och Olof Brunninge. ”Corporate identity manifested through historical references”.

I: Corporate communications: an international journal 14 (2009:4), s. 404-419.
16Roland Marchand. ”Creating the corporate soul: the rise of public relations and corporate imagery

in America big business”. I: Journal of design history 2 (1998:3), s. 304-306.
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mer tvärvetenskapligt forskningsfält.17

Näringslivets historieanvändning genom marknadsföring är passande att nämna d̊a

varumärkesbyggande initiativ berörs. Brita Lundström menar att företrädare för städer

och även länder idag har börjat tala om och utnyttja corporate branding, om än av en

ekonomiskt styrd praktik. Hon exemplifierar sitt p̊ast̊aende genom att ta upp konsulten

och forskare Wally Olins iakttagelser. Han p̊ast̊ar att nationer har börjat agera som företag

genom nation branding och att nationerna blir mer och mer lika varandra. Nationsbildande

tekniker används för att skapa en intern enhetlig inriktning som även kan funka globalt.18

Koppling till Nikolas Glover kan dras, som i sin avhandling National relations: Public

diplomacy, national identity and the Swedish institute 1945–1970 bland annat undersöker

hur idén om Sverige som nation kommunicerades mot omvärlden. Olika metoder användes

för att framställa nationen som n̊agot attraktivt och bilden skiftade i takt med förändrade

ideal.19

2.3 History marketing

History marketing är ett relativt nytt begrepp och är därmed ett kraftigt underrepresen-

terat ämne, b̊ade i Sverige och globalt. Däremot r̊ader inga tvivel om att företag i viss

utsträckning alltid har utnyttjat sin historia p̊a olika sätt och i olika stor utsträckning.

Jag har valt att översätta begreppet till historisk marknadsföring vilket syftar p̊a hur

historia återberättas vid olika tidpunkter och tillfällen. Det introducerades först av den

tyske historiken och PR-r̊adgivaren Alexander Schug i sin bok History Marketing och den

svenska översättningen kan anses vara en handbok i hur företag bör använda sig av sin

historia. Schug tar upp ett flertal olika fallstudier som visar p̊a lyckade och mindre lyc-

kade sätt att göra just s̊a. Historia kan anses vara ett mycket formbart hjälpmedel att

utnyttja vid olika syften, tidpunkter och grupper.20 Det är en ständigt p̊ag̊aende process

inom företags- och organisationskultur och bör ha en självklar plats, b̊ade i interna och

externa arbetsprocesser. Därmed är den starkt kopplad till en företagsidentitet.

Brita Lundströms avhandling Grundat 1876: historia och företagsidentitet inom Er-

icsson är ett exempel p̊a en mer detaljerad studie av just korrelationen mellan histo-

17Majken Schultz. Corporate branding: purpose/people/process: towards a second wave of corporate
branding. Copenhagen business school press (2005), s. 23-30.

18Lundström. Grundat 1876: historia och företagsidentitet inom Ericsson (2006), s. 23.
19Nikolas Glover. National relations: public diplomacy, national identity and the Swedish institute 1945-

1970. Nordic academic press (2011).
20Alexander Schug. History marketing: använd företagets historia i kommunikation och markndsföring.

Ekerlid (2010), s. 32.
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riebruk och corporate branding. Hon studerar Ericssons historia under en relativt l̊ang

tidsperiod och visar bland annat hur företaget med hjälp av sin historia lyckades samman-

foga alla dotterbolag till en identitet och ett varumärke. Bland annat har dess historia

använts i jubileumspublikationer med syfte att kontrastera historien mot nutid och fram-

tid. Lundström lyfter blicken till ett bredare perspektiv och sätter Ericsson i kontext till

andra globala företag. Exempelvis framh̊aller hon hur Ericsson medvetet har porträtterats

som ett svenskt företag för att förknippas med p̊alitlighet och kvalitet. P̊a den nationella

marknaden kan Ericsson även ses som en nationsbyggare.21

Peter Aronsson beskriver i sin bok Historiebruk: att använda det förflutna hur det

förflutna kan utnyttjas för att skapa historia. Historia ger mening åt en verklighet i och

med att ett större sammanhang bildas. Det bidrar även till legitimitet med föreställningar

om ursprung och kontinuitet. Aronsson beskriver fem olika syften med att utnyttja sin

historia och exempelvis menar han att en helhet skapas genom ett kronologiskt och

berättande sammanhang.22 Olof Brunninge är ytterligare ett exempel p̊a när historiebruk

f̊ar en central roll i en studie. I hans artikel analyseras hur ett företag kan genomföra

strategisk marknadsföring genom att referera till sin historia. Förändringar inom organi-

sationen st̊ar för att företaget är flexibelt och anpassningsbart, men visar samtidigt p̊a

stabilitet under en l̊ang tid. Extra tydligt blir det kanske om historien granskas under en

period best̊aende av samhälleliga förändringar eller olika tidsepoker. Historien kan syn-

liggöra förändringar i det förflutna, vilka kan ha p̊averkan p̊a företagsidentitet, varumärke

och anseende.23

Historia och historieanvändning är ett urval av vad som anses vara viktigt. Olika

versioner av samma historiska händelse kan presenteras beroende p̊a vilket syfte historien

används för. Dessutom tillkommer olika perspektiv och värderingar. Det finns ett antal in-

fallsvinklar och forskningstraditioner som har varit viktiga för framväxten av fältet, varav

en är av särskild betydelse för min uppsats. Klas-Göran Karlsson och hans uppdelning av

olika typer av historiebruk är en bra utg̊angspunkt för studien. De olika s̊a kallade ideal-

typerna är följande: moralisk, ideologisk, existentiell, vetenskaplig, politiskt-pedagogisk,

icke-bruk och kommersiell. Idealtyperna är formulerade för att illustrera de olika sätten

som historia kan användas p̊a.24 Karlsson p̊apekar, och jag h̊aller med, att uppdelningen

21Lundström. Grundat 1876: historia och företagsidentitet inom Ericsson (2006).
22Peter Aronsson. Historiebruk: att använda det förflutna. Studentlitteratur (2004), s. 57.
23Olof Brunninge. ”Using history in organizations: how managers make purposeful reference to history

in strategy processes”. I: Journal of organizational change management 22 (2009:1), s. 8-26.
24Klas-Göran Karlsson. Historia som vapen: historiebruk och sovjetunionens upplösning 1985-1995.

Natur och kultur (2004), s. 55-66.

10



är l̊angt ifr̊an tillräcklig för att ensam användas i en studie. Jag har därför valt att beröra

olika typer av historiebruk och endast vissa av idealtyperna kommer att användas. För

att inte tynga ned teoriavsnittet kommer en förklaring av de enskilda typerna att ges

löpande i studien d̊a det är av relevans.

3 Tidigare forskning

Var för sig är marknadsföring och historia föremål för omfattande forskning. Däremot är

det i skrivande stund mer sällsynt med forskning som sammanför dessa tv̊a, vilket är av

stort intresse för studien. Majoriteten av den litteratur som berör KF är av en rent ekono-

misk eller historisk art. Det finns en stor mängd tidigare publikationer, b̊ade publicerade

om och av KF. En av de mest relevanta artiklarna är ”From commercial trickery to social

responsibility: marketing in the Swedish co-operative movement in the early twentieth

century”. Pernilla Johnsson berör KF:s komplicerade förh̊allande till marknadsföring un-

der tidigt 1900-tal. Mer precist undersöker hon hur KF använde sig av nya innovationer

i skyltfönster och marknadsföring, och hur dialogen fördes för hur KF skulle profileras.

Hon sätter det svenska kooperativet i perspektiv till det globala och visar att KF var

tidiga med att marknadsföra sig och sina föreningar i förh̊allande till andra kooperativa

rörelser i världen.25 Idéhistoriken Peder Aléxs avhandling berör även den tidigt 1900-

tal och KF:s relation till upplysning och marknadsföring. Konsumenterna, som ofta var

kvinnor, skulle lära sig att kontrollera sina impulser och uppmanades till att tänka ratio-

nellt kring sin konsumtion. Aléx berör förbig̊aende kooperativ reklam och målar upp KF

som en folkuppfostrare som genom sina kooperativa studiecirklar och tidningar upplyste

konsumenterna.26

D̊a forskning kring reklam berörs bör även konsumtionens historia nämnas. Under

perioden 1900–1940 skedde omfattande förändringar i landets ekonomi vilket innebar en

stor omställning av synen p̊a konsumtion. Det svenska välfärdssamhället hade tagit form

och breda befolkningsgrupper hade förändrat sin levnadsstandard fr̊an en otrygg tillva-

ro i fattigdom till ett liv med förh̊allandevis goda inkomster och större trygghet.27 Orsi

Husz studerar denna period som tenderade att väcka drömmar om konsumtion men även

25Pernilla Johnsson. ”From commercial trickery to social responsibility: marketing in the Swedish co-
operative movement in the early twenthieth century”. I: Studies in global social history 28 (2009:1), s.
642-667.

26Peder Aléx. Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939. B. Östlings bokförlag
Symposion (1994).

27Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 132.
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kritiska reaktioner mot materialism. Centralt för boken Drömmars värde är, precis som

titeln skvallrar om, konsumenternas drömmar som har beskrivits vara drivkraften bakom

konsumtionen. Husz redogör bland annat för grundandet av det Nordiska Varuhuset, NK,

som i sin moderna utformning lockade till en helt ny typ av konsumtion. Studien har hög

relevans för uppsatsen, eftersom inte bara drömmar utan även det rationella tänkandet

berörs. Det konstateras att NK till en början stod för en rationellt tänkande organi-

sation och ”konsumenterna för drömmarna som serverades dem ovanifr̊an”.28 Däremot

förväntades konsumenten att vara rationell och logisk inför sina köp. Husz visar hur varu-

huset genomförde en tvetydig marknadsföring genom att tala om b̊ade onödiga frestelser

och effektivitet, lyx och ändamålsenlighet. Det verkade däremot inte vara n̊agot som

bekymrade konsumenten.29 Ytterligare forskningsbidrag som g̊ar hand i hand med den

rationella konsumenten g̊ar att hitta i Förbjudna njutningar, utgiven av Peder Aléx och

Johan Söderberg. Där finns en föreställning om att konsumenterna behövde fostras för

att kunna konsumera p̊a rätt sätt.30

Sophie Elsässers avhandling Att skapa en konsument har hög relevans för studien och

är skriven inom mediehistoria. Hon har granskat konsumenttidningen R̊ad & Rön sedan

dess start år 1958 och berör även svensk konsumentpolitik, vilket gör den intressant för

min uppsats. Bland annat redogör hon för hur konsumentomr̊adet efter andra världskriget

utvecklades i ett samarbete mellan staten, fackförbund, näringsliv och KF. Eftersom denna

uppsats inte bara avser att redogöra för vad som publicerades fr̊an KF utan även varför,

är det nödvändigt att f̊a en först̊aelse för det politiska och kulturella kontext som KF

verkade inom.31

En nyligen publicerad studie är författad av idéhistoriken Elin Gardeström som har

studerat spr̊akbruket hos tre svenska samhällsaktörer: reklambranschen, KF och det so-

cialdemokratiska partiet. Det redogörs för hur reklamen utformades av KF och att den

kom att legitimeras som en del av den kooperativa ideologin. Marknadsföringen blev en

utvidgning av det kooperativa upplysningsarbetet. Studien undersöker hur reklam bruka-

des och uppfattades under 1930-talet, l̊angt innan dess att reklamen blev en integrerad

och självklar del av samhället och människors liv.32 Även jag analyserar KF under en hi-

28Orsi Husz. Drömmars värde: varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939. Gidlund
(2004), s. 76.

29Husz. Drömmars värde (2004), s. 61-77.
30Peder Aléx och Johan Söderberg. Förbjudna njutningar: sp̊ar fr̊an konsumtionskulturens historia i

Sverige. Ekonom-historiska institutionen, Uppsala universitet (2001).
31Sophie Elsässer. Att skapa en konsument: r̊ad & rön och den statliga konsumentupplysningen. Maka-

dam förlag (2012).
32Elin Gardeström. Reklam och propaganda: under svenskt 1930-tal. Elanders (2018)
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storisk tid d̊a reklamen uppfattades annorlunda mot vad den gör idag. Likt Gardeström,

berör statsvetaren Olof Ruin KF som en ideologisk och ekonomisk aktör. Han framställer

företaget som en kluven organisation, där den affärsdrivande delen skulle samspela med

en demokratisk folkrörelse.33

Diskussionen ovan redogör för relevant litteratur rörande KF:s organisationsstruktur

och dess förh̊allande till reklam och konsumtion. Majoriteten av den litteratur som berör

just nämnda omr̊aden behandlar första hälften av 1900-talet, vilket förstärker studiens

relevans. Under denna tidsperiod blomstrade det kooperativa samhället som aldrig förr.

Men hur hanterades reklam och konsumtion i en tid präglad av nedg̊ang?

4 Metod, källmaterial och urval

Uppsatsens primära källa har varit den företagsinterna tidningen Kooperatören under

perioden 1977–1987, som har funnits i KF:s företagsarkiv. Fr̊an ett tidningsprospekt år

1903 kan man läsa följande citat:

En stor del av de kooperativa företagens medlemmar saknar all kännedom om koope-

rationens väsen och betydelse och visar därför bristande lojalitet mot organisationen.

Denna överallt kända olägenhet skulle kunna övervinnas genom ett väckande och upp-

lysande inneh̊all i den kooperativa tidningen.34

Genom att introducera en egen tidning till konsumenterna och de kooperativa föreningarna

möjliggjorde man ett ökat samarbete inom rörelsen. Kooperatören blev ett verktyg för

upplysning till anställda och förtroendevalda som fick ökad kunskap om de kooperativa

idealen och r̊ad i hur de skulle bedriva sin verksamhet. Även de enskilda hush̊allen fick

bättre först̊aelse för de affärsprinciper som användes i den konsumentkooperativa handeln.

Utöver upplysning var Kooperatören även viktig eftersom den blev ett organ för debatt

och opinionsp̊averkan.35 Mitt arbetet bestod till en början av att sammanställa viktiga

artiklar och försöka f̊anga upp författarens generella åsikt. Urvalet gick till p̊a s̊a sätt att

hela tidningen lästes en första g̊ang för att bilda sig en uppfattning om helheten. Därefter

valdes de relevanta artiklar ut för att läsas en andra g̊ang och kondenseras i syfte att göra

det mer lättöversk̊adligt men beh̊alla inneh̊allet. Slutligen har teman kunnat formulerats,

vilka ligger till grund för uppsatsen.

33Olof Ruin. Kooperativa Förbundet 1899-1929: en organisationsstudie. Raben & sjögren (1960).
34Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 55.
35Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 55-56.
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Sven Åke Böök, pionjär inom KF som bland annat bidrog till att forskning om

kooperationer startades, samlade p̊a sig material om KF:s utveckling och skapade s̊a

småningom ett personligt arkiv, vilket även har varit användbart för studien. Han hade

ett stort intresse för fr̊agor rörande företagets identitet, ekonomi och överlevnad. Dessutom

har styrelse- och ledarprotokoll för annonsbyr̊an Svea samt företagsintern korrespondens

varit användbart i mindre utsträckning.

KF:s historiebruk och förmedling av dess företagsidentitet har studerats i mark-

nadsföring, böcker, broschyrer, utställningar och berättelser. Min förhoppning har varit

att hitta och undersöka resonemang kring varför man har agerat som man har gjort.

I möjligaste m̊an har jag letat efter och försökt först̊a historieproducenternas mål. Ett

f̊atal av KF:s egna varumärken har även studerats eftersom de skvallrar om företagets

identitet. Eftersom en stor del av materialet har varit publicerat av KF har det varit

nödvändigt att göra olika typer av källkritiska överväganden. Dessutom har n̊agra av

böckerna använts b̊ade som källor och litteratur vilket har ökat kraven p̊a ett källkritiskt

förh̊allningssätt. Ibland har det varit sv̊art att först̊a den företagsinterna korrespondensen

när förkortningar har använts. Det har heller inte alltid varit s̊a lätt att se vad som st̊ar

när vissa av dokumenten har varit skrivna för hand.

En textanalytisk kvalitativ metod har använts för att undersöka olika delar av mate-

rialet och kunna urskilja förändringar i tiden. Mer specifikt har en idé- och ideologianalys

genomförts, där förekomsten av vissa typer av idéer och ideologier studeras i texter el-

ler utredningar. En vanlig utg̊angspunkt är att undersöka en ideologisk förändring inom

exempelvis ett parti eller en organisation. Begreppet idé kan anses vara en tankekonstruk-

tion som utmärks av en viss kontinuitet och stabilitet. Det kan vara en föreställning om

verkligheten eller om hur man bör agera. Begreppet ideologi kommer fr̊an grekiskan och

betyder läran om idéer. Det är en samling av idéer som bl.a. kan röra samhället eller poli-

tiken. Min utg̊angspunkt har varit att analysera förekomsten av idéer kring företagsideal,

profilering och traditioner i KF:s interna debatt. Det har kombinerats med ytterligare en

utg̊angspunkt som identifierar specifika grupp- eller aktörsperspektiv, vilket är passande

d̊a en viss ideologisk utveckling studeras under en specifik tid. Sakomr̊ade, aktör och idé

har därmed kombinerats.

Ett tillvägag̊angssätt med vald metod är att konstruera s̊a kallade ’idealtyper’, i mitt

fall traditionalister och reformister, tillsammans med idéer som är relevanta för respekti-

ve typ. De är användbara för att kunna urskilja ett mönster i den diskussion som fördes

inom KF och sätter de interna rösterna i ett sammanhang. Ett s̊adant analysverktyg kan

fungera som ett ramverk som sorterar olika formuleringar i texten till n̊agot av de fack
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som jag har definierat.36 Max Weber, tysk sociolog, nationalekonom och filosof, myntade

begreppet för att bättre först̊a den sociala världens komplexitet. Han p̊apekade dock att

idealtyper inte kan anses vara en komplett spegling av den verkliga världen, utan snarare

ett verktyg för analys.37 Att utveckla idealtyper kräver god kännedom om analysobjektet.

Vilka utmärkande drag bör tas fasta p̊a? En fördel med vald metod är att det kan bringa

ordning i materialet och synliggöra mönster. Rimligtvis är en av idealtyperna mer fram-

st̊aende än den andra i resultatet. Däremot har kritik riktats mot klassifikationsscheman

eftersom det kan r̊ada oklarheter kring huruvida analysramen är ett resultat av studi-

en eller om det är en p̊a förhand konstruerad modell. Dessutom finns en risk att man

p̊atvingar materialet en modell eller att ett visst p̊ast̊aende modifieras för att passa in i

modellen. I ett s̊adant fall f̊ar inte texten själv tala och undersökningen förlorar delar av

sin trovärdighet.38 Nedan presenteras de konstruerade idealtyperna tillsammans med en

tolkning av dess innebörd.

4.1 Traditionalism och reformism

Ordet tradition kan väcka många olikartade känslor. För somliga för det tankarna till

identitet och rofasthet, medan andra uppfattar det som n̊agot omodernt och tr̊akigt.

Traditionalister är, enligt mig, förespr̊akare av traditioner, ideal och värderingar inom be-

fintliga system eller företag. De h̊aller fast vid en äldre identitet som i en tid av förändring

är hotad till att överges eller förändras. Traditioner ska h̊allas fast vid även om det är

otidsenligt. En koppling till historisk marknadsföring kan göras, eftersom det även där är

centralt att blicka bak̊at mot det förflutna. Precis som Aronsson framh̊aller, bidrar historia

och traditioner till föreställningar om ursprung och kontinuitet. Traditioner representerar

företagets kultur och värderingar, dess företagsidentitet. Om dessa skulle förändras upp-

st̊ar risken att uppfattas som ett företag med avsaknad av personlighet och själ, precis

som Marchand redogör för, vilket kan ha förödande effekter. Traditionalister anser därmed

att den gamla identiteten ska f̊a leda vägen och att ändra den vore inte att göra historien

rätta.

Reformister anser däremot, enligt mig, att förändring är n̊agot bra och kanske till och

med nödvändigt. Att vara en reformist innebär att man vill omforma ett företags identitet

och värderingar för att förbättra dess förutsättningar att växa. Historia och traditioner är

36Göran Bergström. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.
Studentlitteratur (2012), s. 139-175.

37Max Weber. The methodology of the social sciences. Free Press (1949).
38Bergström. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012),

s.139-175.
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nödvändigtvis inte n̊agot d̊aligt, men de måste modifieras i takt med att människor och

samhälle förändras. Gamla företagsideal och värderingar kan fungera varumärkesbyggande

om de anpassas till en modern tid s̊a att konsumenterna kan ta dem till sig. Reformisterna

menar att ett företag måste anpassa sig efter en föränderlig tid, annars riskerar företaget

att n̊a en avstannad utveckling.

Utesluter det ena det andra? Gemensamt för de b̊ada rörelserna är att historia

och traditioner anses ha ett visst värde för företaget och dess fortsatta utveckling. De

förmedlar en bild av företagets identitet som är viktig att framställa p̊a marknaden för

att differentiera sig mot andra företag och n̊a ut till konsumenter. Det som däremot skiljer

rörelserna åt är idéer om hur pass föränderligt ett företag bör vara. Fr̊an en traditionalistisk

synvinkel bör företaget h̊alla fast vid sina traditioner och värderingar eftersom de utgör

företagets identitet och själ. En reformist kan d̊a invända att denna identitet s̊a småningom

kommer att bli omodern eftersom den inte är anpassad till förändringar i samhället, s̊a

som konsumtionsmönster. I den meningen är reformisterna mer lyhörda för förändringar

p̊a marknaden, men riskerar att g̊a ifr̊an företagets ursprung och värderingar.

4.2 Avgränsningar

Med tanke p̊a uppsatsens tidsomfattning är det omöjligt att förmedla en heltäckande bild

av vad som har skett. Majoriteten av de röster i Kooperatören som undersöks kommer fr̊an

kooperativa medlemmar och ledare, som många har liknande professionella erfarenheter

och bakgrund. I de fall d̊a en attitydförändring kan urskiljas är det sv̊art att veta vad

den beror p̊a. Handlar det om att olika röster f̊ar höras olika mycket eller har en verklig

attitydförändring upptäckts? Under vald tidsperiod har Kooperatörens fasta poster bytts

ut vilket kan ha p̊averkat inneh̊allet i tidningen. Dessutom är det rimligt att de åsikter

och attityder som g̊ar att finna inom KF är p̊averkade av samhälleliga förändringar. Stu-

dien kommer inte att beröra dessa, utan endast vid ett f̊atal g̊anger diskutera relevanta

samhälleliga företeelser. Viktigast att vara medveten om är att de åsikter som ges i Koo-

peratören inte p̊a l̊anga vägar visar en enhetlig bild. Det kan finnas dolda åsikter eller

delade meningar som inte visas i de artiklar som har granskats.

Studien är en rent historisk analys av KF och jag avser inte att analysera dagsläget

eller göra försök till att sp̊a dess framtid. Huvudfokus kommer att ligga p̊a vald tidsperiod,

men ett f̊atal g̊anger kommer andra historiska händelser eller perspektiv belysas för att

tillföra ett djup till diskussionen. Det är nödvändigt att analysera KF:s verksamhet i hela

Sverige eftersom Kooperatören riktar sig till hela verksamheten. Jag avser dock inte att
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lyfta perspektivet ytterligare och jämföra hur de kooperativa verksamheterna har sett ut i

olika länder vid olika tidpunkter. När KF berörs s̊a syftas det till den kooperativa rörelsen

i dess helhet, b̊ade som en folkrörelse och ett affärsföretag. Studien är avgränsad till att

huvudsakligen beröra marknadsföring i text, bild och form. Det ska däremot p̊apekas att

det huvudsakliga syftet inte är att analysera hur reklamen har sett ut, utan att analy-

sera hur diskussionen gällande marknadsföring och företagsideal har förts. Mottagarna

av marknadsföringen kommer att studeras ytterst lite i studien. En sista kommentar är

att gr̊asonen mellan vad som är internt och externt för KF är n̊agorlunda oklar. Å ena

sidan kan man hävda att gränsen inte existerar eftersom företaget ägs av dess kunder. Å

andra sidan kan man hävda att ledningen troligtvis änd̊a hade strategier som undanhölls

för konsumenterna. Detta medför ytterligare en intressant aspekt med KF:s företagsform

som skapade en speciell dynamik i marknadsföringen och gör studien historiskt intressant.

5 Kooperativa identiteter

Kapitlet är indelat i tre underrubriker som syftar till att besvara var och en av de ställda

fr̊ageställningarna. Det första avsnittet behandlar huvudsakligen KF:s företagsidentitet

och avslutas med att redogöra för det kooperativa ledarskapet och dess organisations-

struktur. Det andra avsnittet syftar till att beröra varumärkesbyggnad och sammanfattar

diskussionen för hur KF skulle profilera sig. Det avslutas med att redogöra för ett f̊atal

av de kooperativa varumärkena. Det tredje och sista avsnittet beskriver hur KF:s historia

reproducerades under vald tidsperiod. Generellt för kapitlet är att de attitydförändringar

och interna rörelser som jag tycker mig se beskrivs med start i traditionalisternas tankar

om den negativa utvecklingen. Dessa tankar kompletteras löpande med reformisternas

röster som förstärktes i takt med att tiden gick.

5.1 ”Kooperationen ig̊ar, idag och imorgon - en livsnödvändighet”

Konsumenternas inställning till KF undersöktes p̊a 1970-talet och det kunde d̊a konstate-

ras att attityderna till s̊aväl företagsformen som till dess konkurrenskraft hade haft en ne-

gativ utveckling. D̊a KF grundades hade det en för många tilltalande affärsidé. Företaget

styrdes av sina kunder i egenskap av ägare och en del av vinsten skulle återg̊a till dem i

förh̊allande till deras inköp, se Figur 2. Ett axplock av de kooperativa värderingarna var,

förutom ett omfattande medlemsinflytande, demokrati, jämlikhet, rättvisa och hederlig-
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het.39 Redan år 1905 formulerade styrelsen ”L̊atom oss tydligt och klart se att den rörelse

vi arbeta uti icke är n̊agon vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta

mål måste vara en lyckligare mänsklighet”.40 Det kan av citatet tydas att KF med stolthet

tog avst̊and fr̊an den privata sektorn som enbart hade ekonomisk vinning som drivkraft.

Men trots de hederliga grundidealen hade konsumenternas tilltro p̊a rörelsens förmåga att

erbjuda effektiv konkurrens och en tilltalande produktpolitik försvagats med tiden. I en

undersökning som genomfördes p̊a en skola i Järfälla år 1979 framkom det att eleverna

tyckte att Konsums marknadsföring var ”tr̊akig”, att medlemmar inte alls hade möjlighet

att p̊averka kooperationen, att ledningen bestod av ”gamla gubbar” och att affärerna var

tr̊akiga och kalla i jämförelse med ICA:s varma och välkomnande butiker. En av elever-

na kommenterade KF:s företagsidentitet: ”Vad d̊a, själ? Konsum är ointressant. Wårby41

smakar för djävligt. Till Konsum g̊ar man ju bara om man har br̊attom, det är s̊a lite folk

där.”42

Figur 2: Reklam som tydligt demonstrerar KF:s grundideal. Källa: KF:s arkiv. KF
innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar inte återanvändas i kommersiellt syfte.

I slutet av 1970-talet kan en viss oro över att de kooperativa idealen skulle förändras

39Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014), s. 10.
40Tillsammans gör vi en bättre affär: kooperativ styrningsrapport. Kooperativa Förbundet (2018).
41Wårby Bryggeri var ett av KF:s föreningar som var verksamt i V̊arby, Huddinge, och producerade

mineralvatten, läskedrycker och öl.
42Ingrid Isaksson. ”Konsum är nog schysst. . . .men vi är inte särskilt intresserade av kooperationen”.

I: Kooperatören (1979:4), s. 38.
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eller överges urskiljas. Lars Eronn, chefredaktör för Kooperatören, utryckte sitt bekym-

mer över att kooperativets särart riskerade att förloras i takt med en förändrad marknad.

Nya tankesätt och värderingar skulle kunna medföra att den kooperativa rörelsens ide-

al försvann för gott och det var för honom viktigt att beakta s̊adana tendenser i tiden.

Eronn menade att det var m̊anga, även anställda inom kooperationen, som inte kunde

eller ville se skillnad p̊a KF och dess konkurrenter. Återbäring och medlemsr̊ad kunde lika

gärna vara konkurrensmedel för att användas i marknadsföring. Därmed fanns det inte

n̊agon väsentlig skillnad gentemot dess konkurrenter och målet för verksamheten kunde

inte heller urskiljas.43 Baserat p̊a Eronns iakttagelser kan det konstateras att KF befann

sig i en minst sagt knivig situation. Den nya marknadens konsumenter verkade inte i lika

stor utsträckning uppskatta de hederliga grundideal som kännetecknade KF. Bland annat

satte KF:s starka konsumentupplysningstradition käppar i hjulet för att effektivt n̊a ut

till konsumenterna p̊a marknaden. KF marknadsförde sig och sina produkter p̊a ett san-

ningsenligt och informativt sätt, med konsumentens bästa i åtanke. Reklamen riktade sig

till den rationella konsumenten som inte skulle falla för impulser utan lyssna till förnuftet.

Men p̊a en marknad med förändrade behov och ett växande flöde av information, uttryck-

tes oro för att KF:s reklam skulle försvinna i mängden. Om konsumenterna inte verkade

först̊a den s̊a viktiga skillnaden mellan kooperativa och vanliga affärsideal, hur skulle d̊a

KF särskiljas fr̊an sina konkurrenter? Bengt Strömberg, chefredaktör p̊a Kooperatören ef-

ter Eronn, utryckte även han sin oro över att KF skulle överge sin själ och reduceras till en

simpel producent och partihandelsorganisation. KF hade, som centralorganisation inom

konsumentkooperationen, andra viktiga uppgifter s̊asom att ansvara för hela den koope-

rativa utvecklingen.44 Dessa tankar visar att en viss oro fanns inför dagligvaruhandelns

och näringslivets fortsatta utveckling. Vilken plats hade KF p̊a en förändrad marknad

med nya behov? Eronn, som författade sina tankar år 1968, kunde redan d̊a urskilja en

förändring i attityden gentemot KF:s företagsideal. Om dess egna anställda inte förstod

skillnaden mellan KF och dess konkurrenter, hur skulle d̊a konsumenterna kunna göra

det?

År 1978 var KF:s förbundsstämma präglad av framtidsfr̊agor som diskuterade huruvi-

da man skulle omforma rörelsen till en ”ny konsumentrörelse”. Det behövdes inte alls

ans̊ag man. Konsumenterna visste vad den svenska kooperationen stod för och vilka dess

förutsättningar var.45 I och med ett s̊adant beslut verkar det som att KF:s historia och,

43Lars Eronn. Kooperativ idé i strukturomvandlingens tid. Prisma (1968), s. 81.
44Bengt Strömberg. ”Det nya KF”. I: Kooperatören (1984:12), s. 5.
45”Stämma för framtiden”. I: Kooperatören (1978:7-8), s. 23.
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för vissa, tydliga företagsideal ingav en falsk trygghet till den beslutsfattande ledningen.

Genom att blicka tillbaka p̊a företagets historia, dess tidigare utveckling och framsteg

skulle värdet i verksamheten göra sig tydligt. Historien talade sitt klara spr̊ak. Därmed

fanns inget behov av att omstruktureras och profileras som n̊agot ”nytt”. Detta tan-

kesätt är ett tydligt exempel p̊a när det historiska arvet fick leda vägen för traditiona-

listerna. De var den grupp inom KF som ans̊ag att företaget, i dess ursprungliga form,

behövdes p̊a en marknad med förändrade konsumtionsmönster. KF hade sen dess start

tagit p̊a sig uppgiften att bevara hush̊allens konsumentintresse genom att bland annat

kämpa för oförfalskade varor, introducera tydliga anvisningar p̊a förpackningar och tipsa

om hush̊allning. Med dess framg̊angsrika historia i ryggen som en stark verksamhet med

ett omfattande medlemsinflytande samt ett politiskt och fackligt stöd, fanns det enligt

traditionalisterna inte ett behov av förändring.46

Det fanns allts̊a starka röster som talade emot eller var oroliga för en förändring inom

organisationen och en modifiering av dess ideal. KF:s styrelseordförande framhöll år 1977

i artikeln ”Kooperationen ig̊ar, idag och imorgon - en livsnödvändighet”, att KF behövdes

lika mycket d̊a som för hundra år sedan. Visst hade förutsättningarna förändrats, men

skillnaderna var i grunden inte s̊a stora menade han. Problemet var att det var sv̊arare

att se om och hur konsumenterna exploaterades. Utvecklingen inom massmedia hade

ökat möjligheterna till kunskapsspridning men samtidigt komplicerat samhället. För KF

innebar de förändrade förutsättningarna att de mer än tidigare måste rikta in sitt arbete

p̊a att försvara konsumentintresset i samhället. KF:s förutsättningar var enligt honom

unika.47

De ovan nämnda kooperatörerna framhöll p̊a olika sätt hur viktiga KF:s ideal och

värderingar var för dess fortsatta utveckling, och fungerar därmed som förespr̊akare för

traditionalisterna. Anledningen till förlorade marknadsandelar och förluster inom olika

delar av företaget var, enligt dem, att marknaden hade förändrats och att det var sv̊arare

för KF att förmedla det unika med sina ideal. Kunderna var oförmögna att först̊a att de

blev lurade av konkurrerande reklam, menade man. De visste helt enkelt inte sitt eget

bästa.48 Oavsett om konsumenterna s̊ag en skillnad i kooperativ och vanlig reklam, s̊a

verkade en majoritet inte anse sig i behov av att bli skyddade. Vilken roll skulle d̊a KF

ta? En koppling till Elin Gardeströms studie om kooperativ reklam under 1930-talet kan

dras. Hon visar att marknadsföringen som utformades av KF kom att legitimeras som

46Giertz och Strömberg.Samverkan till egen nytta (1999), s. 196-197.
47Hans Alsén. ”Kooperationen ig̊ar, idag och imorgon - en livsnödvändighet”. I: Kooperatören (1977:6),

s. 9.
48Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 130.
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en del av den kooperativa ideologin och blev en viktig del av upplysningsarbetet. Den

starka konsumentupplysningstraditionen bidrog därmed till att en viss sp̊arbundenhet

fanns inom KF. Vägval i en förfluten tid skulle, enligt traditionalisterna, f̊a leda vägen för

KF:s fortsatta utveckling.

När resultaten försämrades vände sig KF i vanlig ordning till sina medlemmar för

att ge dem inflytande över viktiga framtidsfr̊agor. Tyvärr var det knappast ett represen-

tativt urval av konsumenterna som aktivt deltog för att p̊averka vilken väg som skulle

tas. Kvar i KF fanns en grupp människor som inte sympatiserade med märkesvaror, mo-

desvängningar, variation i utbud och modern marknadsföring. Den tidigare s̊a uppskattade

demokratiska ordningen kom att motverka sitt syfte och avlägsnade KF fr̊an det direk-

ta kundinflytandet.49 Företagsformen som var baserad p̊a KF:s grundidé, att lyssna till

konsumenternas talan och förvalta rörelsen enligt principer som skulle trygga demokratin

och utesluta möjligheter till privat vinst, hade förlorat sitt sammanhang. Att ”främja

medlemmars hush̊allning” var fastslaget i stadgarna och skulle inte ändras även om det

blev omodernt. Tyvärr blev fallet just s̊a. De kooperativa idéerna hade sitt ursprung i

ett samhälle med stora sociala orättvisor, som inte längre fanns i samma utsträckning.50

Vad var d̊a KF om dess ursprungliga nytta inte längre behövdes och dess affärsidé var

omodern? Ett trängande behov fanns att göra n̊agot åt den negativa trenden, men utan

att nagga av KF:s grundideal enligt traditionalisterna.

5.1.1 Ledarskap i en spretig organisation

Med tiden utvecklade KF en sv̊arhanterlig blandning av idéburen förening och jättekoncern

med butiker fördelade p̊a en stor mängd självständiga föreningar. Det innebar stämmor

i flera led och en trögflytande affärsverksamhet som hade sv̊art att n̊a förändring. En

nyckelfaktor bakom KF:s tidigare utveckling var dess interna rekryterings- och utbild-

ningsmönster. Det skapade en stark företagskultur och utgjorde en stor del av grunden

till verksamhetens identitet och intellektuella inneh̊all. Verksamheten p̊a V̊ar G̊ard er-

bjöd bland annat omfattande personalutbildningar vilket möjliggjorde att det praktiska

affärsmässiga utbildningsinneh̊allet och det ideologiska tillsammans kunde sammanföras

till en helhet.51 Men i en tid präglat av nedg̊ang och krav p̊a förnyelse och förändring

hade systemets värde förlorats och nästintill blivit en belastning. Det var ett känt faktum

att kooperativa ledare hade en hög genomsnitts̊alder, att deras grundläggande utbildning

49Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 130.
50Eronn. Kooperativ idé i strukturomvandlingens tid (1968), s. 87.
51Holm. Organisation i dissonans (1989), s. 34-35.
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var begränsad och att deras yrkesverksamhet var starkt kopplad till KF. Intrycket av att

kooperativa ledare utgjorde en sluten krets med en begränsad kompetensprofil var sv̊ar

att komma ifr̊an. Ledarskiktet symboliserade ett åldrande kooperativ, som var bärare av

ett p̊afrestande inomkooperativt bildningsideal.52 Kanske kan KF:s tröga anpassning till

den moderna marknaden grunda sig i att ledningen till största del bestod av personer med

likartat social, kulturell och politisk bakgrund. Deras åsikter och erfarenheter blev i hög

grad avgörande för synen p̊a kunskapsanvändning och marknadsföring. Om s̊a var fallet,

är KF:s d̊avarande ledare ett exempel p̊a hur en stark intern företagsidentitet kan kom-

ma att försv̊ara en fortsatt utveckling och skapa motst̊aende rörelser inom företaget. Det

är passande att återkoppla till en av Hinn och Rosslings s.k. identitetsbärare, nämligen

ledarstil som p̊a olika sätt kan förstärka företagsidentiteten. Med det sagt behöver identi-

teten inte alltid förstärkas i positiv mening. KF:s d̊avarande ledningsgrupp visar exempel

p̊a hur ledare med en omodern attityd till marknaden och bristande först̊aelse för konsu-

menternas behov motverkade företagets utveckling. Därmed p̊averkades även stora delar

av företagsidentiteten, b̊ade internt och externt. Titta bara p̊a tidigare nämnda citat fr̊an

eleverna i Järfälla.

Det kooperativa företagets sv̊arigheter diskuterades åtskilliga g̊anger, bland annat i

det nummer av Kooperatören som publicerades år 1985 med temarubrik ”Den kooperativa

ledaren”. Där ställde man sig fr̊agan huruvida det var n̊agot speciellt med ledarskap inom

kooperationen eller ej. Hade de kooperativa idéerna n̊agon betydelse för sättet att leda de

kooperativa företagen? Sven-Erik Sjöstrand, professor vid Handelshögskolan i Stockholm,

menade att en ledare inom KF inte hade möjlighet att byta verksamhetsidé. Det fanns

grundläggande skillnader mellan idébaserade och kapitalbaserade organisationer och det

var av stor vikt att de anställda visste vilken typ av organisation som man arbetade inom,

menade Sjöstrand. Han kritiserade KF för att under de senaste åren inte ha utnyttjat sin

idémässiga identitet. De hade ”inte tagit till sig att man måste kunna förvalta kapitalet

och märkligt nog varit d̊aliga p̊a de grundläggande idealen.”53 Han fick svar p̊a tal av

Per Ove Rökholt, professor vid Norges lantbrukshögskola, som menade att KF:s problem

inte var att ideologin stod i vägen för effektiva affärer. Tvärtom, s̊a var det ledarna

som av okunnighet hade tappat bort de kooperativa konsumentfördelarna i jakten p̊a att

efterlikna sina konkurrenter p̊a marknaden.54

Att det var en fr̊aga om ett bristande och otydliga företagsideal är det ingen tvekan

52Holm. Organisation i dissonans (1989), s. 22-49.
53Sven-Erik Sjöstrand. ”En kooperativ ledare har sin legitimitet utifr̊an idén”. I: Kooperatören (1985:5),

s. 7.
54Bengt Nordlöf. ”Kooperationens nya glasögon”. I: Kooperatören (1986:11), s. 39-41.
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om. Kaj Ilmonen, anställd inom KF:s försöksverksamhet, p̊apekade i linje med Ruins

åsikter att KF var en kr̊anglig sammansättning av b̊ade affärsrörelse och ideologi. Han

menade att den ökade konkurrensen inom detaljhandeln i kombination med kooperativets

oklara affärsidé hade medfört att de kooperativa grundidealen försvunnit längs med vägen.

Vi tycks f̊a vänta länge ännu p̊a den enkla och klara affärsidé som den kooperativa

rörelsen representerade fr̊an början. Att samla de ekonomiska resurserna genom koo-

perativ organisering, anskaffa och distribuera varor centralt men enligt medlemmarnas

önskem̊al - det var väl i början kooperationens affärsidé i ett nötskal. Men den har

förändrats sedan dess och f̊att likadana drag som inom den övriga detaljhandeln p̊a

grund av den samhälleliga och företagsekonomiska utvecklingen55

Ilmonen menade att butikernas sortiment inte längre skapades för att tillmötesg̊a medlem-

mars önskem̊al och att butiksförest̊andaren inte själv kunde p̊averka alla funktioner i sin

butik. KF hade förlorat sin lyhördhet och det blev sv̊arare för föreningar och konsumenter

att utöva sitt inflytande p̊a rörelsen.56 KF var ju som bekant beroende av kundernas ak-

tiva deltagande. Om varken medlemmar eller konsumenter kunde f̊a sin röst hörd, vilket

var kooperativets egentliga grundidé, vad skulle d̊a utmärka KF fr̊an dess konkurrenter?

Koppling till Motion och Leitchs föreställning om företagsidentitet kan göras. De liknar

som bekant varje företags identitet vid en individs karaktärsdrag, vars egenskaper skapar

tillg̊angar och resurser som särskiljer sig mot andra personer eller företag p̊a en marknad.

I en tid d̊a KF hade sv̊arigheter att dra nytta av sin ursprungliga identitet, vilket var

avgörande ur en konkurrenssynpunkt, skapades inte oväntat en intern kris inom rörelsen.

5.1.2 Ett enhetligt KF

Shultz et al. förespr̊akar vikten av att framst̊a som en samlad helhet gentemot externa

intressenter. De mest framg̊angsrika företagen har ofta identiteter som bygger p̊a tydliga

och konsekventa budskap. Ett av KF:s alla problem var den spretiga organisationen, som

försv̊arade kommunikationen och försvagade känslan av sammanhang. Försök till att om-

strukturera KF till en mer samlad enhet g̊ar att tyda flera g̊anger i dess historia. Redan

under tidigt 60-tal framfördes olika förslag till att öka samverkan mellan KF och dess

föreningar samt profilera sig mer enhetligt gentemot konsumenter. Begreppet Konsum

Sverige stod för tanken p̊a en samlad organisation med bättre affärsmässig ordning och

effektivitet samt former för säkrat medlemsinflytande. Genom att tillämpa en helhetssyn

55Kaj Ilmonen. ”Marknadsföring enligt konsumenternas behov”. I: Kooperatören (1980:3), s. 26.
56Kaj Ilmonen. ”Marknadsföring enigt konsumenternas behov”. I: Kooperatören (1980:3), s. 26.
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p̊a KF och precisera olika ansvarsomr̊aden och arbetsuppgifter skulle rörelsens resurser

kunna utnyttjas bättre. Det huvudsakliga målet var att skapa en helt integrerad organi-

sation.57 Ytterligare ett resultat skulle vara att medlemmarna i butiken kunde se att KF

var konkurrenskraftigt och vitalt.58 Förslaget togs sedan 60-talet upp ett flertal g̊anger

men hade sv̊art att f̊a fäste hos ledningen. Trots att varningssignaler hade hissats och

ing̊aende kunskap fanns om företagets s̊arbarhet röstades förslaget ned g̊ang p̊a g̊ang.

En av anledningarna till detta var att affärsledningen och de olika föreningarna s̊ag sin

självständighet hotad av tanken p̊a ett gemensamt Konsum Sverige.59

Ytterligare ett försökt till att framställas som en samlad enhet var d̊a oändlighetstecknet,

eller den liggande åttan, år 1967 introducerades som en ny enhetlig symbol för KF

att använda istället för de många alternativ som fanns bland föreningarna, industri-

erna och affärerna. P̊a s̊a sätt kunde konkurrenskraften öka och den enskilde konsu-

menten kunde nu se vart rörelsen började och slutade. Det är ett bra exempel p̊a en

varumärkesbyggande åtgärd, eftersom införandet av symbolen medförde att KF kunde

framst̊a som ett homogent företag. Genom att introducera en symbol som kännetecknade

hela affärsrörelsen, kunde konsumenterna lättare känna igen sig i företaget och dess

värderingar. Oändlighetstecknet skulle komma att bli en av Sveriges mest välkända sym-

boler, men uppfattades efter ett decennium n̊agot tr̊akigt, gr̊att och gammalt för många.

Investeringen har beskrivits vara den dyraste företagssymbolen att n̊agonsin införas p̊a

den svenska marknaden och blev år 1995 utbytt av en ny grafisk profil – v̊agen, se Fi-

gur 3.60 Den skulle knyta an till den gamla symbolens positiva värden som kvalitet och

trygghet, men samtidigt förknippas med förnyelse och förändring. V̊agen hämtade inspi-

ration fr̊an en havsv̊ag i rörelse och skulle förmedla kraft, miljö och frihet. Den skulle

tillsammans med alla verksamheter inom koncernen vara en tydlig avsändare fr̊an KF.61

En återkommande idé som berörde KF:s organisationsstruktur gick under namnet

KF85. Det fanns ett växande tryck att genomföra en effektivisering av verksamheten fr̊an

flera h̊all inom organisationen. Som svar p̊a tal introducerades en mycket omfattande

organisatorisk förändring, vilket innebar att verksamheten skulle decentraliseras med mål

att skapa mer gripbara och överblickbara enheter. Att samordna resurser och skapa en

välfungerande kommunikation mellan ledning, anställda och förtroendevalda skulle bidra

till att utveckla den konsumentkooperativa profilen. Med de senaste tio åren bakom sig

57Holm. Organisation i dissonans (1989), s. 109.
58Bengt Strömberg. ”Att utg̊a fr̊an helheten”. I: Kooperatören (1978:7-8), s. 13.
59Holm. Organisation i dissonans (1989), s. 47.
60Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014), s. 76.
61Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 191.
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(a) Den liggande åttan (b) V̊agen

Figur 3: Införandet av den nya symbolen v̊agen skulle symbolisera förändring och
förnyelse. Samtidigt liknade den p̊a m̊anga sätt det gamla oändlighetstecknet och
kunde därmed fortfarande förknippas med företagets kärnvärden. Källa: (a) KF:s
arkiv, (b) KF:s årsredovisning 2016. KF innehar upphovsrätten till bilderna och de
f̊ar inte återanvändas i kommersiellt syfte.

hade ledningen insett att ett mer organiserat arbete var nödvändigt. Framförallt var det

nödvändigt för att kunna applicera en helhetssyn p̊a verksamheten.62 KF85 bemöttes av

l̊angt ifr̊an enbart positiv respons. Tv̊a huvudlinjer kan urskiljas i den diskussion som

fördes i mitten av 80-talet. Den ena, den fr̊an traditionalisterna, ans̊ag att KF85 var ett

stort steg bort fr̊an de kooperativa principerna och idéerna. Det talades om en själsförlust

samt svikna och övergivna grundideal.63 Den andra, den fr̊an reformisterna, framhöll

större lönsamhet, effektivitet och bättre marknadsorientering. Dessa tv̊a huvudlinjer visar

att det fanns en grundläggande oklarhet i vad KF egentligen stod för.

5.2 Den kooperativa reklamen

År 1978 visade Ulf Thomasson, reklamchef p̊a Konsum, hur ”realistisk reklam” kunde

ändra attityderna till Konsums varor. Till sin hjälp tog han upp ett exempel p̊a när vanliga

anställda fick figurera i marknadsföring där inga märkesnamn slogs upp. Enligt Thomasson

var resultatet av reklamen s̊a pass bra att det även n̊adde konkurrenternas kunder och

vikten av att h̊alla reklamen saklig och realistisk framhölls.64 Hans bild förstärktes av

Sören Bergström, forskare i företagsekonomi vid Stockholms universitet, som delade in

62Bengt Strömberg. ”Helheten är mer än summan av delarna”. I: Kooperatören (1979:6), s. 2.
63Bengt Strömberg. ”Svika ideal?”. I: Kooperatören (1987:1), s. 1.
64Ulf Thomasson. ”Realistisk reklam ändrade attityderna till Konsums varor”. I: Kooperatören

(1978:12), s. 9.
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existerande marknadsföring och reklam i tre omr̊aden. Den första var s̊adan som förförde

konsumenterna till att beg̊a för företagen lönsamma handlingar. Den andra var avsedd

att förvirra konsumenternas bild av marknaden och dem själva s̊a att marknadsförarna

kunde återge en ny bild. Den tredje och sista var marknadsföring som minimerade glädjen

över det som konsumenterna redan ägde, s̊a att de skulle efterfr̊aga mer.65

År 1979 publicerades ett nummer av Kooperatören med huvudrubriken ”Om kons-

ten att förföra konsumenterna”. Däribland finns tv̊a artiklar värda att benämna. Först

ut är Sven Åke Böök som diskuterade hur varor och tjänster skulle föras fram p̊a mark-

naden p̊a ett sätt som kunde vara gynnsamt för konsumenterna. I det kooperativa fram-

tidsperspektivet fanns ingen plats för marknadsföringsmetoder som skulle förföra, lura

och pracka p̊a människor kommersiella värden och livsstilar. Han nämnde däremot att,

i masskonsumtionens tid, s̊a var utrymmet smalt för hederliga marknadsföringsmetoder.

Det anonyma konsumentbegreppet hade ersatt medlemsbegreppet.66 Böök visade därmed

att insikt fanns om problematiken kring den kooperativa marknadsföringen. Även Ernst

Jonsson, docent i nationalekonomi, kritiserade den moderna marknadsföringen som enligt

honom försv̊arade eller förhindrade det självständiga konsumentvalet. Han förespr̊akade

marknadsföring som var avsedd att tjäna i konsumentens intressen, vilket gick helt hand

i hand med de kooperativa idealen.67 En koppling till Husz och hennes tidigare nämnda

bok Drömmars värde kan dras. Det verkar som att just nämnda aktörer inom KF och

deras syn p̊a den rationella konsumenten missade en viktig egenskap - konsumenternas

drömmar. Husz framh̊aller dessa drömmar som drivkraften bakom konsumtionen. Kon-

sumenterna ville bli serverade affärsidéer och koncept som väckte lustfyllda känslor och

fantasier. Kontrasten blev därmed stor mot KF:s traditionella syn p̊a konsumtion som

enbart n̊agot nödvändigt, med rationella konsumenter som inte skulle falla för frestelser.

Reklamforskaren Pal Orban ifr̊agasatte år 1977 mängden fakta i kooperativ reklam

och menade att konsumenterna varken hade tid eller lust att jämföra fakta i annonser och

andra reklammedel. Han menade att det fanns ett antal felaktiga antaganden i den koope-

rativa marknadsföringen. Den rationella konsumenten, som hade djupg̊aende kunskaper

om konsumtion, existerade inte. Tvärt om, menade Orban, var konsumenten normalt gans-

ka ointresserad och hade sv̊art att bedöma om informationen var sann eller ej. Dessutom

hade andra faktorer, s̊a som traditioner, symboler och sociala värderingar, stor betydelse

och gjorde varorna mer eftertraktade. Kanske var Orbans mening att dessa faktorer kunde

65Sören Bergström. ”Hur ser det konsumentvänliga företaget ut?”. I: Kooperatören (1979:2), s. 12.
66Sven Åke Böök. ”Kejsarens nya kläder”. I: Kooperatören (1979:3), s. 1.
67Ernst Jonsson. ”Om konsten att förföra konsumenten”. I: Kooperatören (1979:3), s. 6.
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bidra till att förmedla en mer nyanserad bild av KF. Genom att framh̊alla sina traditioner

kunde föreställningar om ursprung och kontinuitet förmedlas. Orban föreslog dessutom att

det skulle vara upp till samhället att beordra marknadsförarna att lämna vissa faktaupp-

gifter i reklamen. P̊a s̊a sätt kunde regler och r̊ad för ett förnuftigt köpbeteende spridas,

utan att KF skulle behöva ta ansvar för det.68 Orban, vars tankar g̊ar i linje med reformis-

ternas åsikter, föreslog att en central del av KF:s företagsidentitet inte längre behövdes

utan skulle överlämnas till samhället. Han förespr̊akade även en marknadsföring som skul-

le sätta den drömmande, och inte den rationella, konsumenten i centrum. Dessutom kunde

återberättandet av traditioner, vilket är ett bra exempel p̊a historisk marknadsföring, göra

varorna mer eftertraktade. Det r̊ader däremot oklarheter kring vilka traditioner som Or-

ban ans̊ags var värda att lyftas fram. Han framhöll exempelvis att den starka traditionen

kring konsumentupplysning inte längre var lika relevant.

Till svar skrev traditionalisten Göran Malmgren, anställd p̊a konsumentverket, att

Orbans p̊ast̊aenden inte direkt kom som n̊agon nyhet för KF. Han p̊apekade att ”Tjäna

p̊a att veta”-serien69 var ett exempel p̊a en normp̊averkande information med en ambi-

tionsniv̊a som inte gick att hitta inom den privata sektorn. Malmgren p̊apekade att den

konsumentkooperativa marknadsföringen präglades av en m̊attfullhet när det gällde att

knyta an till traditioner, symboler och sociala värderingar. Det var enligt honom stor

skillnad i att först̊a s̊adana faktorer och att utnyttja dem för att sälja varor.70 Malmstens

argument visar p̊a att en traditionell syn p̊a marknadsföring fanns, där marknadsföring

endast var avsedd för att p̊averka köpbeteendet av varor eller upplysa konsumenterna.

Att istället kommunicera KF:s traditioner och sociala värderingar för att p̊averka kon-

sumenternas inställning till företaget i stort, verkade inte finnas med i hans resonemang,

se Figur 4. Debatten togs upp p̊a nytt tv̊a år senare och det framhölls att det inte fanns

n̊agot större intresse för ”Tjäna p̊a att veta”-serien bland konsumenterna. Man ställde

sig istället fr̊agan om det inte var dags att KF skulle rusta ner sina resurser för konsu-

mentinformation och överl̊ata ansvaret till samhället.71 KF p̊averkades troligtvis i stor

grad av Konsumentverkets grundandet år 1973. Till viss del övertogs därmed KF:s konsu-

mentpolitiska roll, vilket var centralt för dess företagsidentitet, av samhället. Kvar fanns

KF med en stark konsumentupplysningstradition som inte längre behövdes i samma ut-

68Göran Malmgren. ”Regler för förnuftiga inköp”. I: Kooperatören (1977:1), s. 42.
69I samband med masskonsumtionens genombrott i början av 1960-talet utvecklades konsumentinfor-

mationen med bland annat broschyrserierna ”Tjäna p̊a att veta”, ”R̊ad och recept” och ”Hemtips”.
70Göran Malmgren. ”Regler för förnuftiga inköp”. I: Kooperatören (1977:1), s. 42.
71Britta Ring och Per Fjellström. ”Kooperationen har inte r̊ad att rusta ned sin konsumentinformation”.

I: Kooperatören (1979:7-8), s. 10.
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sträckning. Av diskussionen kan det tydas att den tidigare s̊a starka visionen om KF som

en stadsbärande institution l̊angsamt började blekna.

Figur 4: Kooperativ reklam som framh̊aller företagets grundideal. Dessutom är re-
klamen ett exempel p̊a historiebruk, eftersom det kommuniceras att KF har fun-
nits i 75 år. Åldern skulle förmedla trovärdighet och kunskap gentemot konsu-
menter. Källa: KF:s arkiv. KF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar inte
återanvändas i kommersiellt syfte.

I Kooperatörens första nummer år 1983 med huvudrubrik ”Att vara eller inte vara

märkestrogen - det är fr̊agan!” uttryckte d̊avarande chefredaktör Bengt Strömberg sin fru-

stration över att man inte borde eftersträva att sl̊a konkurenterna med deras egna medel.

Istället borde det unika med KF f̊a hög prioritet. Han framhöll KF:s unika företagsform,

där konsumenterna själva ägde och drev företag utan enskilt vinstintresse. Genom att

skapa ökad kännedom om KF och dess ideal kunde kundernas förtroende åter vinnas.

Dessa tankar g̊ar hand i hand med ett traditionalistiskt synsätt. Strömberg menade att

organisatorisk uppbyggnad, utbildning och marknadsföring skulle ges en bestämd inrikt-

ning och skrev: ”...hur vore det att ta ett sabbats̊ar för varureklam för att istället sälja

företagsformen?”.72 Samma år, n̊agra publikationer senare, p̊apekades det att det fanns

en klar tendens till en ökad kooperativ profilering. Det menades att marknadsföringen var

ett av de omr̊aden där KF har ett verkligt förspr̊ang och kunde visa att det var mer än en

vanlig ”krämarrörelse”.73 Dessa röster visar att insikt fanns om att KF behövde profilera

och marknadsföra hela företaget bättre för att stärka sin position p̊a marknaden. Ge-

nom att framhäva det unika med KF, dess grundideal och företagsform, skulle de lättare

72Bengt Strömberg. ”Satsa p̊a det unika”. I: Kooperatören (1983:1), s. 4.
73Marianne Lagergren. ”Det v̊aras för konsumentupplysning”. I: Kooperatören (1983:7-8), s. 22-23.
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särskilja sig mot sina konkurrenter. Strömbergs citat som syftade till att KF borde mark-

nadsföra företaget i sin helhet, kan kopplas till Schultz definition av varumärkesbyggnad.

Hon förespr̊akar en modern variant av corporate branding, där hela organisationen mark-

nadsförs. Detta skulle kunna göras genom att framhäva mer av företagets arv och historia.

Strömberg nämnde just bitar av KF:s framg̊angsrika historia och menade att man med

hjälp av att kommunicera dessa kunde stärka konkurrenskraften.

I boken Kan Sverige styras kooperativt?, författad av tre anställda inom KF och

publicerad år 1976, skrevs det med missnöje att KF var p̊a väg att överta begrepp fr̊an det

privata näringslivet, däribland termerna marknadsföring och reklam. Det medförde att det

var sv̊art att särskilja KF:s marknadsföringsmetoder fr̊an privatföretagens och begreppen

skulle, enligt författarna, bytas ut mot mer passande kooperativa termer. De menade

att det var viktigt att KF utvecklade sin egen marknadsföringsfilosofi utan att överge

de traditionella teknikerna. Genom att exempelvis lansera begreppet ”kooperativ kultur”

kunde KF som politisk och samhällelig aktör presenteras. Till skillnad mot den d̊avarande

uppdelningen skulle en kooperativ kultur bygga p̊a en helhetssyn och beskriva företagets

ideal och historia. Exempel p̊a s̊adan marknadsföring var utställningar, teatergrupper eller

genomförandet av ”kooperationens dag”, se Figur 5. Författarna ville införa en särskild

sektion och marknadsföra KF som politiskt idé för att utforma en klar motvikt mot det

privata näringslivets ideologi.74

5.2.1 Varor med eller utan märken

Produkter och varumärken är, enligt Hinn och Rossling, viktiga komponenter för ett

företags identitet. År 1979 introducerade KF de bl̊avita ”märkeslösa” varorna. Sverige

hade under 1970-talet f̊att ett nytt statligt konsumentverk och en konsumentombudsman.

Handeln granskades kritiskt i artiklar, radio och tv och livsmedelshandelns l̊agpris, sym-

boliserat av de röda prislapparna, fördes ofta p̊a tal. De bl̊avita varorna var ”varor till

ständig l̊agpris” och namngavs efter dess inneh̊all. Kort och gott hette de ”tandkräm”,

”limpa”, ”margarin”, osv. De okomplicerade produkterna gavs inte lika mycket resurser

för reklam och priset kunde därmed h̊allas nere.75 Bengt Strömberg menade att intro-

ducerandet av de märkeslösa varorna gick hand i hand med den konsumentkooperativa

profilen eftersom man med egna märken och produktion hade större möjlighet till att

kontrollera kvalitet och tillverkningskostnader. Att ta in främmande varor i butikerna

74Nils R Andersson, Kai Blomqvist och Lennart Eliasson. Kan Sverige styras kooperativt?. Tidens
samhällsstudier (1976).

75Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014), s. 77.
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Figur 5: ”Kooperationens dag”är ett exempel p̊a att kultursektorn värderades högt.
Affischen är även ett tecken p̊a historisk marknadsföring, eftersom det tydligt visar
när företaget grundades. Genom att fira ”KF 50 år”, och visa p̊a 50 år av erfarenhet,
kunde förtroende och kunskap kommuniceras till konsumenterna. Källa: KF:s arkiv.
KF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar inte återanvändas i kommersiellt
syfte.

skulle utan tvekan p̊averka de kooperativa industrierna negativt, menade han.76 Vidare

p̊apekade Strömberg att varumärkens ursprungliga funktion var att särskilja en produkt

fr̊an en annan. Varumärket hade därmed en stark igenkänningsfunktion. Till detta adde-

rades en attitydskapande funktion och marknadsförare visste hur man med hjälp av sm̊a

skillnader i produktförpackning och reklam kunde attrahera olika grupper av människor.

Ett varumärke kunde identifieras med en viss kvalitet eller grupp av människor samt

fungera sammanh̊allande för ett helt sortiment. Märket blev i vissa extremfall viktigare

än produkten i sig.77 Genom att introducera Bl̊avitt tog KF ett ställningstagande mot

den varumärkta världen. De okomplicerade produkterna gick hand i hand med de koo-

perativa grundidealen och kan anses vara en motreaktion till den ”vanliga frestande”

marknadsföringen. Det är däremot sv̊ar att tro att Bl̊avitt endast introducerades med

konsumenternas bästa i åtanke – att erbjuda lägre priser. De märkeslösa varorna blev

kännetecknande för KF och kan i allra högsta grad anses vara b̊ade identitetsskapande

och en taktisk lansering.

76Bengt Strömberg. ”Varor till ständigt l̊agpris förstärker den kooperativa profilen”. I: Kooperatören
(1979:2), s. 10-11.

77Bengt Strömberg. ”COOP- en annorlunda marknadsföring”. I: Kooperatören (1981:3), s. 14-15.
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De bl̊avita varorna fick stor framg̊ang. Kurt Lindfors, KF:s livsmedelschef, menade

att framg̊angen talade för att märken inte var relevanta för konsumenterna, utan istället

vilka varor man köpte. Han menade att KF var en föreg̊angare till andra företag ef-

tersom de blev alltmer tveksamma mot marknadsföring av varumärken.78 Svar p̊a tal

ges i Kooperatörens tionde nummer år 1981. Lars Pehrson p̊apekade i sin avhandling

Varumärken fr̊an konsumentsynpunkt - en rättsvetenskaplig studie att Bl̊avitt minsann

visst var ett varumärke. Han menade att det var en förhastad slutsats att tro att va-

rornas försäljningsframg̊ang skulle vara ett uttryck för konsumentmissnöje mot de van-

liga varumärkenas särskiljningsfunktion. De bl̊avita varorna s̊aldes ju faktiskt inte helt

märkeslösa. De var försedda med en enhetlig förpackningsdesign som i sig fungerade som

ett varumärke. De bar även KF:s oändlighetssymbol vilket förmedlade att det var ett

vanligt varumärke med en viss kvalitetsgaranti.79

År 1980 introducerade KF ett nytt varumärke för att lättare samordna reklam och

prispolitik. Majoriteten av de välkända kooperativa märkesnamnen försvann och ersattes

med namnet Coop. Att varumärket infördes för att intressera konsumenter och utstr̊ala

en enhetlighet verkade därmed inte vara syftet. Lanseringen av varumärket Coop var den

d̊a mest omfattande varumärkesförändringen som n̊agot svenskt företag hade tagit sig an.

Dessutom introducerades den i en tid som bestod av kraftig nedg̊ang för KF:s försäljning.

Man spelade högt eftersom ett eventuell bakslag skulle sl̊a h̊art mot rörelsens framtida

utveckling. Idén kring varumärket kritiserades av Christer Ellegren i Kooperatören år 1982

som belyste risken med att märket inte fick n̊agon egen identitet i marknadsföringen, utan

enbart betraktades som en kvalitetsgaranti. ”Den kanske allvarligaste oklarheten i hela va-

rumärkesidén rör - ironiskt nog - varumärket.”80 Han menade att Coop inte ensamt kunde

tjäna som plattform för kooperationens profilering framöver.81 I samma utg̊ava av Koope-

ratören kritiserades även Coops bredd eftersom det innebar att varumärket blev relativt

anonymt. Det kanske skulle kunna fungera igenkännande, men inte som ett särskiljande

varumärke.82 En starkare profilering krävdes.

Annonsbyr̊an Svea genomförde år 1986 en kvalitativ undersökning med avseende

p̊a konsumentattityder till den kooperativa detaljhandelsverksamheten. Konsumbutiken

bedömdes som tr̊akig och färglös samt att det bl̊avita sortimentet satte en negativ prägel

78Bengt Strömberg. ”Nu kommer kooperationens nya märke”. I: Kooperatören (1980:12), s. 37-38.
79Cecilia Odergren.”Konsumenträttsligt om varumärken”. I: Kooperatören (1981:10), s. 40.
80Christer Ellegren. ”Lanseringen av Coop - en djärv satsning”. I: Kooperatören (1982:1), s. 6.
81Christer Ellegren. ”Lanseringen av Coop - en djärv satsning”. I: Kooperatören (1982:1), s. 6.
82”Tre faktorer för framg̊ang”. I: Kooperatören (1982:1), s. 9.
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p̊a upplevelsen.83 Ett år senare skrevs en debattartikel om att det borde vara dags för

Konsum att byta budskap. De märkeslösa basvarorna utan identitet skulle bort. Bort med

det ”fantasilösa och tr̊akiga” och in med det trendiga.84

I början av 1980-talet växte en debatt om kost, hälsa och miljö fram. Konsumenterna

var missnöjda över att inte veta hur livsmedelsprodukterna producerades. KF introduce-

rade år 1987 Sveriges första helt ekologiska sortiment, vilket senare skulle f̊a namnet

Änglamark. Kanske var det ett resultat av ovan nämnda kritik mot de identitetslösa

varumärkena. De ekologiska produkterna stämde väl överens med den formulering som

funnits i företagets stadgar om ”rena och oförfalskade varor”.85 Eftersom märket togs fram

i en tid d̊a KF hade stora krav p̊a sig att göra n̊agot för att vända den negativa trenden,

är det spännande att studera anledningen till att det nya märket infördes. I kooperativ

litteratur vill man gärna framh̊alla att KF stillade konsumenternas växande oro genom

att införa det nya kvalitetssäkrade märket. Men det ekologiska märket stod inte bara för

n̊agot nytt, framtaget av en nytänkande kooperation, utan även kommersiellt för n̊agot

bra. I samband med att märket marknadsfördes kunde man lätt koppla till KF:s grun-

dideal ”en lyckligare människa”, där konsumentens välmående stod i fokus. Kanske blev

införandet av ett helt nytt ekologiskt märke ett sätt att kommunicera en ny identitet för

KF? Istället för att förändra det strategiska arbetet och företagsstrukturen kunde man

genom att introducera det nya märket stärka företagsidentiteten.

5.2.2 Det fantasilösa, tr̊akiga, Konsum-präktiga ska bort

I början p̊a 1980-talet kan det tydas att de reformistiska rösterna började höras oftare

och högre. I Kooperatörens första nummer år 1980 menade Kai Blomqvist, verksam inom

Kooperativa Institutet86, att även KF lärde sig att manipulera sina kunder, även om de

inte ville utrycka det s̊a. Exempelvis lärdes det ut hur föreningarna skulle placera varorna

s̊a att de stod p̊a ett psykologiskt riktigt sätt och s̊alde mer. Enligt Blomqvist gick det

även att finna en del av dessa manipulativa tendenser i KF:s egna utbildningsmaterial.87

I början av 80-talet p̊apekade kooperatörerna Kajsa Nordström och Britta Ring att KF

hade oumbärliga traditioner som folkuppfostrare och kulturbärare. De menade att KF

knappt hade n̊agot kvar av sitt unika kulturarv i handeln, den plats där kooperationen

83Holm. Organisation i dissonans (1989).
84”Konsum byter budskap”. I: Kooperatören (1987:2-3), s. 10.
85Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999), s. 151.
86Kooperativa Institutet gav ut skrifter om kooperativ idé och olika former av kooperativ verksamhet
87Kai Blomqvist. ”Den interna köptroheten är inte alltid hundraprocentig”. I: Kooperatören (1980:1),

s. 27.
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hade sin kärnverksamhet. Att det var en fr̊aga om ett identitetsproblem var det inga tvivel

om. Anledningen till det oklara intrycket var, enligt dem, att KF:s ledning själv hade en

högst diffus bild av identiteten. Författarna fr̊agade sig därmed vad som skiljde företaget

fr̊an övriga konkurrenter.88

N̊agra röster till trots introducerades i September år 1983 den första riksomfat-

tande idé-annonseringen p̊a mer än tio år. Författaren och konstnären Stig Claeson gav

sin syn p̊a Konsum i en omfattande reklamkampanj.89 KF hade sedan länge en fast tro

om att företaget skulle främja konsten och kultursektorn, vilket nästan ans̊ags vara en

nödvändighet. De hade med detta en önskan om att medlemskapet i kooperationen skulle

bli mer inneh̊allsrikt.90 Syftet med reklamkampanjen var att visa vilken bredd KF ha-

de och de stora resurserna som rörelsen förfogade över. ”Det här är Konsum. . . ” löd en

av rubrikerna och ”Det här är ocks̊a Konsum. . . ” löd en annan. Det konstaterades att

medan andra storföretag årligen hade satsat stora belopp p̊a annonser som presenterade

företaget och dess affärsidé hade den institutionella reklamen varit ett eftersatt omr̊ade i

den kooperativa marknadsföringen. Lars Arvidsson, chef för KF:s marknadssektion, ans̊ag

att det nu var nödvändigt att en större andel av reklamkostnaderna skulle läggas p̊a

företagsprofilerande reklam. KF skulle visa upp sig mer kontinuerligt, i flera olika typer

av medier.91 Detta visar p̊a att tendenser fanns till att överge den för̊aldrade idén om att

marknadsföring endast skulle användas för att upplysa konsumenterna. Istället var det

hög tid för KF att satsa p̊a reklam som kommunicerade en lockande bild av hela företaget.

Men hur skulle det g̊a till?

När Karin Denkert år 1985 tillträdde som VD för KF:s egna annonsbyr̊a Svea be-

kräftade hon i en intervju det p̊ag̊aende skiftet i attityden till reklam. Hon menade att

en tendens kunde urskiljas i att reklamen med tiden hade blivit roligare och att en tyd-

lig reaktion till ”70-talets präktighetsideal kan urskiljas”.92 Däremot var den kooperativa

reklamen tr̊akig. Det fantasilösa, tr̊akiga, Konsum-präktiga skulle bort. Tr̊akigt skulle bli

trendigt och reklamen skulle utformas för att bli lättf̊angad och informativ.93 Denkert ver-

kade ha först̊att vikten av att sälja en idé, en dröm, och utforma marknadsföringen s̊a att

den talade till konsumenternas känslor. Vidare ans̊ag hon att det ideologiska budskapet

i annonserna kunde vara tydligare och ställde sig fr̊agan om det var dags att vidareut-

88Edsta och Näslund. Sista striden för Coop. (2014), s.82.
89”Idéreklamen till heders”. I: Kooperatören (1983:7-8)
90Bengt Strömberg. ”Konsum och konsten”. I: Kooperatören (1981:2), s. 2.
91Marianne Lagergren. ”Konsums nya idé-annonser”. I: Kooperatören (1984:7-8), s. 6-7.
92Marianne Lagergren. ”Tronskifte p̊a Svea”. I: Kooperatören (1985:2), s. 3-4.
93”Konsum byter budskap”. I: Kooperatören (1987:2), s. 10-11.
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veckla och modernisera den kooperativa affärsidén.94Liknande tong̊ang, som g̊ar i linje

med de reformistiska tankarna, g̊ar att finna i artikeln med titeln ”Släpp fram kreativite-

ten” författad av Birgitta Löfdahl, produktutvecklare p̊a hemtextil p̊a KF Interiör. Hon

framhävde att en mer medveten satsning p̊a produktutveckling krävdes för att KF skulle

f̊a en tydligare identitet. Det fanns gott om kreativa människor inom rörelsen. ”Släpp

fram dem och kreativiteten!”.95

De röster som tillhörde reformisterna talade om en förändring av affärsidé och struk-

tur för att kunna bemöta den negativa trenden. I mitten av 80-talet blev dessa röster star-

kare och det menades att KF:s företagsideal behövde anpassas till en förändrad marknad.

I förorden till boken Organisation i Dissonans, utgiven år 1989, skrev Lennart Strömberg,

VD för r̊adet för företagsledning- och arbetslivsfr̊agor, att det fanns ett stort behov av att

ompröva grundläggande affärsidéer och därmed ocks̊a organisatoriska strukturer i b̊ade

näringsliv och samhälle.96 I debattartikeln ”Identiteten är v̊art eget problem” menades

det att ”alla framg̊angsrika företag har skapat sig en egen profil, eller identitet, som de är

synnerligen måna om att bevara”.97 Om Konsum har st̊att för de svagas företag s̊a hade

det ocks̊a förknippats med trygghet och säkerhet. Att masskonsumtionen och medlem-

marnas ökade ointresse för konsument- och konsumtionsfr̊agor skulle vara anledningen till

KF:s identitetskris motsatte man sig. Tvärt om var orsaken till den förlorade identiteten

att KF inte hade tagit tillvara p̊a idealens grundelement. I sina försöka att radera bort

ett vardagsgr̊att uttryck hade även den konsumentkooperativa identiteten tonats ned p̊a

kuppen. Det var därmed viktigt att man skulle söka inom den egna verksamheten för att

kunna bestämma hur KF:s företagsidentitet skulle utformas.98 KF:s identitetskris var till

stor del självförv̊allad enligt Per Ove Rökholt. I sin vilja att överglänsa konkurrenterna

hade den grundläggande ideologin och kulturen försvunnit. Det hade medfört en osäkerhet

bland medlemmar och resulterat i en oskarp profil, interna konflikter och passiva med-

lemmar. Rökholt menade att nya och gamla idéer kämpade om utrymmet vilket var en

”typisk situation före ett paradigmskifte”.99

Av diskussionen rörande kooperativ marknadsföring kan det tydas att brister, i flera

hänseenden oförändrade, g̊ang p̊a g̊ang har beskrivits. Under 1978 inleddes ett omfattan-

de översynsarbete av KF:s viktigaste funktioner. Resultatet blev 16 organisationsprojekt,

94Marianne Lagergren. ”Tronskifte p̊a Svea”. I: Kooperatören (1985:2), s. 3-4.
95Birgitta Löfdahl. I: ”Släpp fram kreativiteten!”. I: Kooperatören (1986:9), s. 9.
96Holm. Organisation i Dissonans (1989), s. 9.
97Bertil Ekberg.”Identiteten är v̊art eget problem”. I: Kooperatören (1986:3), s. 38.
98Bertil Ekberg.”Identiteten är v̊art eget problem”. I: Kooperatören (1986:3), s. 38.
99Tore Johansson. ”Kooperationen har blivit schizofren”. I: Kooperatören (1986:6), s. 42-43.
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varav ett av dem berörde marknadsföringens organisation. Avsaknaden av strategiska

marknads- och kommunikationsmål angavs bland annat som kännetecken för den åldrande

kooperationen. Det resulterade i att en ny enhet, Marknadskoordination, inrättades år

1979 men redan vid år 1985 försvann igen.100 Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att

det mot bakgrund av den ovan nämnda diskussionen inte fanns en fungerande ledning för

den samlade konsumentkooperationens marknadsuppträdande. KF verkade vara fast i en

situation d̊a en viss del av marknadsföringen genomfördes av annonsbyr̊an Svea, i enlighet

med begreppet classic branding. Vem som var ansvarig för att kommunicera en homogen

bild av hela företaget och dess ideal gentemot externa intressenter var däremot oklart.

Det kan av diskussionen i Kooperatören tydas att det fanns insikt om KF:s bekymmer-

samma läge. Hinn och Rosslings föreställning om corporate identity och deras uppdelning

av ett företags identitet, profil och image kan användas för att tydliggöra problematiken.

Samstämmighet kring KF:s identitet, hur de är, verkar ha funnits eftersom alla röster,

oavsett traditionalist eller reformist, framhävde det unika med KF:s affärsidé och grun-

dideal. Vilken väg som företaget skulle ta i framtiden verkar däremot vara oklart. Att

det r̊adde delade meningar kring KF:s profil, hur de vill vara, och dess image, hur de

vill bli uppfattade kan konstateras. En del inom företaget tryckte p̊a att de kooperativa,

trygga och sanningsenliga idealen skulle framhävas i marknadsföringen. P̊a s̊a sätt skulle

konsumenterna åter först̊a värdet av företaget och se en skillnad mot resterande företag

p̊a dagligvarumarknaden. En annan del tyckte tvärt emot att delar av idealen var tr̊akiga

och omoderna, och behövde omformuleras för att KF skulle uppfattas som ett intressant

alternativ bland dess konkurrenter.

5.3 Ett gammalt och klokt KF?

Den kooperativa rörelsen associerades under första hälften av 1950-talet med att vara

nytänkande och en föreg̊angare genom att introducera nya tekniker och metoder.101 Dess-

utom var de även tidiga med att upprätta ett eget bibliotek med tillhörande arkiv redan år

1927.102 Det är inte säkert hur man resonerade kring bildandet av KF:s bibliotek. Kanske

var det huvudsakliga syftet att organisera folkbildningen som l̊ag dem varmt om hjärtat?

Oavsett s̊a är det ett tydligt tecken p̊a att nutida händelser ans̊ags ha ett visst värde

för företagets anställda eller de enskilda konsumenterna. Att samla och strukturera för

100Holm. Organisation i dissonans (1989), s. 112-114.
101Edsta och Näslund. Sista striden för Coop (2014), s.10.
102Michael Hagström. KF Bibliotek - 75 år i konsumentkooperationens tjänst. Kooperativa Förbundet

(2002).
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KF viktigt material visar att man förstod dess värde och betydelse för framtiden. Det är

oklart hur urvalet av material till företagsarkivet s̊ag ut, och man kan ställa sig fr̊agan

om misslyckanden och snedsteg i historien gallrades bort eller fick beh̊allas.

5.3.1 Firandet av det förflutna

KF har under sin historia varit flitiga med att förmedla sin ålder d̊a deras föreningar

har fyllt jämt, se Figur 6-9. Det har bland annat visat sig i marknadsföring, artiklar i

kooperativa tidskrifter eller i böcker skrivna i samband med jubileum. I Kooperatören har

ett flertal artiklar beskrivit en viss förening inom KF och berättat om dess utveckling

under tiden. Med rubriker som ”Kooperativt bröd i 100 år”, ”Gustavsberg, 40 år som

KF-industri” och ”100 år av samverkan”kan läsaren f̊a en uppfattning om föreningens

framsteg.103 De tv̊a sistnämnda artiklarna var författade av ekonomhistorikern Hugo Ky-

lebäck, vilket säger n̊agot om KF:s attityd till sin historia. Om en framst̊aende ekonom-

historiker var anställd av företaget, borde historien rimligtvis ha värderats högt. Boken

Samverkan till egen nytta kom ut i samband med att KF fyllde 100 år och best̊ar av en

sammanfattning av föreningens historia och utveckling. I förorden kommenterade KF:s

d̊avarande VD Roland Svensson att boken innehöll viktig läsning, inte bara för att de-

taljhandelns utveckling var spännande utan för att kooperationens anställda skulle f̊a en

bättre först̊aelse för företagets framväxt.104 KF har även varit duktiga p̊a att visa upp

sina framsteg i samband med utställningar runt omkring i landet. Exempelvis ställdes en

informativ utställning upp år 1986 som skulle skildra den kooperativa rörelsens historia

fr̊an Rochdale i England p̊a 1800-talet fram till dagens nykooperativa projekt.105

103Bengt Strömberg. ”Kooperativt bröd i 100 år”. I: Kooperatören (1980:10), s. 6 :Hugo Kulebäck.
”Gustavsberg, 40 år som KF-industri”. I: Kooperatören (1977:9), s. 14-15 : Hugo Kylebäck. ”100 år av
samverkan”. I: Kooperatören (1983:7-8), s. 24-25.
104Giertz och Strömberg. Samverkan till egen nytta (1999).
105Janne Engström. ”Ställer ut Kooperationen”. I: Kooperatören (1986:6), s. 45.
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Figur 6: Reklam som firar KF 40
år och förmedlar n̊agra av de koo-
perativa värderingarna. Källa: KF:s
arkiva

aKF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar
inte återanvändas i kommersiellt syfte.

Figur 7: KF 50 år. Ur den torra jor-
den kan en blommande viol synas,
som föreställer företagets framväxt.
Källa: KF:s arkiva

aKF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar
inte återanvändas i kommersiellt syfte.
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Figur 8: Reklam som firar KF
80 år och visar upp alla de olika
föreningarna. Källa: KF:s arkiva

aKF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar
inte återanvändas i kommersiellt syfte.

Figur 9: KF 100 år. Kooperativa
affärer som visar p̊a hur utveckling-
en har sett ut. Källa: KF:s arkiva

aKF innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar
inte återanvändas i kommersiellt syfte.
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Historieberättandet kan medföra att läsaren känner igen sig i delar av föreningens

d̊atid och ett ökat förtroende kan därmed vinnas. Det är ett effektivt sätt att förmedla

företagets grundideal, varumärke och anseende, och en möjlighet ges till att framställa

företaget precis som de själva önskar. Ett jubileum, eller ett firande av en förening, ger en

chans till att förstärka en självbild. Det kan även ses som en tidsmarkör där tillfälle ges

att stanna upp och blicka bak̊at. En koppling till Klas-Göran Karlssons typologi med sju

typer av historiebruk kan dras, och främst till det ’kommersiella historiebruket’. Denna

typ av inkomstbringande användning av historien kan ses i jubileum, filmer och reklam.

Med hög sannolikhet brukades KF:s historia främst i kommersiella syften och för att

upplysa konsumenterna om den tid som hade g̊att.

5.3.2 Historiebruk i d̊aliga tider

Trots att KF under deras första aktiva halvsekel strävade efter förändring och förnyelse

hade de en tydlig grund att vila p̊a. Deras företagsidéer och de kooperativa idealen stod för

kontinuitet, stabilitet och trygghet gentemot konsumenterna. Genom att i skrift, tal och

marknadsföring återkoppla till det kooperativa grundidealet och dess tidigare framg̊angar

inom en rad samhälleliga omr̊aden kunde företagets trovärdighet understrykas, se Figur

10. I letandet efter relevanta artiklar i Kooperatören har jag stött p̊a ett flertal röster som

gör just det - återberättar kooperativa framg̊angar och dess betydelse för konsumenterna.

Exempelvis lyfte Bertil Mathsson, anställd p̊a socialdepartementet, KF:s insatser s̊asom

folkbildningen, kampen mot monopolföretagen och arbetet för att öka konsumenternas

kunskaper om u-länderna. Artikeln var skriven som ett svar till regeringens beslut att

utreda ”fr̊agan om kooperationen och dess roll i samhället”. Mathsson framhöll koopera-

tionens ideologi och betonade hur viktig den hade varit för samhället.106 Ett annat exempel

är Bengt Strömberg som i artikeln vid namn ”Glöm inte kooperationens historia!” gick

igenom viktiga publikationer inom kooperativets historia. Stora strukturförändringar hade

skett b̊ade inom KF och i detaljhandeln i sin helhet under tiden.107 Även konsumentgil-

lesförbundets informationssekreterare Michael Fuchs återberättade delar av kooperativets

historia med syfte att ge svar till alla de som var rädda för att ideologin skulle att g̊a

förlorad. Genom att göra s̊a ville han vinna konsumenternas förtroende tillbaka.108 I en

tid d̊a KF befann sig i en identitetskris kunde dess historia återberättas med syfte att

106Bertil Mathsson. ”Konsumentkooperationen och samhället - samspel om ansvar”. I: Kooperatören
(1977:11), s. 8-9.
107Bengt Strömberg. ”Glöm inte kooperationens historia!”. I: Kooperatören (1981:2), s. 21-23.
108Michael Fuchs. ”Konsumenterna f̊ar inte tappa förtroendet för oss”. I: Kooperatören (1981:10), s. 17.

39



förmedla ursprung och företagsidentitet.

Figur 10: Reklam som b̊ade framh̊aller att företaget har funnits länge och berättar
om stolta ögonblick i dess historia. Källa: KF:s verksamhetsberättelse 2001. KF
innehar upphovsrätten till bilden och den f̊ar inte återanvändas i kommersiellt syfte.

Brunninge p̊apekar att historien inte endast synliggör förändringar i det förflutna,

utan även kan visa p̊a stabilitet under en l̊ang tid. KF kunde extra tydligt framst̊a som

ett flexibelt och anpassningsbart företag om historien granskades under en längre period

med samhälleliga förändringar, precis som Strömberg p̊apekade. I Kooperatörens femte

utg̊ava år 1982 diskuterades historiebruk i artikeln vid namn ”Historia i v̊ar tid” som

ett samhälleligt fenomen. Det menades att historien nu åter var populär, efter att ganska

länge ha varit omodern. ”Skälen till detta är säkert många, men ska n̊agot framh̊allas torde

det vara den historielöshet man fr̊an olika h̊all beklagat sig över vara för handen”.109 KF

hade genom den h̊arda vägen först̊att vikten av att kommunicera en enhetlig bild av

företaget med tydliga ideal och en tydlig själ. Den tidigare synen p̊a historieanvändning

kan, baserat p̊a reklam och diskussion kring profilering under perioden 1977–1987, antas

likna Karlssons typ av historiebruk som har f̊att benämningen ’icke-bruk’. Tvärt emot

vad man kanske tror, innebär det inte att historia inte alls brukas. Istället syftar Karlsson

p̊a situationer d̊a historien aktivt förbises med argument att samhället inte ska bygga p̊a

det förflutna utan att framtiden ska vara i fokus.

I en tid som kräver omfattande förändring kan historien fungera för att ta avstamp

mot. Vid en granskning av KF som intresseorganisation och affärsföretag blir tillbakablic-

kande oundvikligt. Om man st̊ar utan insikt om det förflutna verkar det nutida obegrip-

ligt och det framtida ännu sv̊arare att greppa. Genom att fördjupa sin först̊aelse för de

109Arne Järtelius. ”Historia i v̊ar tid”. I: Kooperatören (1982:5), s. 38.
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händelser och resonemang som förde KF till den plats de var p̊a under perioden 1977–1987

kan en fastare utg̊angspunkt för fram̊atblickande erh̊allas. I boken Detaljhandeln under

80-talet har diskussionen kring KF:s företagsidentitet och profilering sammanställts. Bi-

dragen är tagna fr̊an en konferens som anordnades tillsammans med de Handelsanställdas

förbund som en 75-̊arsg̊ava till den fackliga organisationen. Framsidan pryds av ett f̊atal

människor som fr̊agande blickar bort mot en Konsumbutik. Ett gemensamt fr̊agetecken

hänger i luften ovanför dem. Vad ska det symbolisera? Jag tolkar det som att en osäkerhet

finns mot KF och dess framtid. Den allmänna stämningen i konferensbidragen var ot̊alig.

Kooperationens ideal och tradition återberättas i olika former för att symbolisera KF:s

kärna eller för att lättare framföra funderingar inför framtiden. Historien används för att

kontrastera. Däribland betonade Per Holmberg, verksam p̊a V̊ar G̊ard, att KF hade bitar

av värdefulla traditioner som borde tänkas igenom mer för att tillgodose konsumenterna.

Han framhöll vikten av att vara konsekvent med filosofi och företagsideal, och menade

att KF var l̊angt ifr̊an just det. Genom att inte framst̊a som en samstämmig och ett enat

företag undergrävdes kooperativets trovärdighet.110 Även Lisa Pettersson, verksam p̊a

KF:s studieavdelning, menade att det fanns ett akut behov av att öka trovärdigheten. Vid

kooperativet start fanns det gott om oärliga konkurrenter vilket gjorde att trovärdigheten

kom gratis. Nu däremot, menade Pettersson, hade trovärdigheten urholkats och KF som

en helhet behövde därmed bli mindre anonymt. Det föreslogs att reklamen skulle användas

p̊a ett annorlunda sätt och att det skulle talas om vad som händer och vad som har hänt

för konsumenterna.111 Tidigare hade historien använts för att kontrastera mot det nya, och

fungerat som avstamp för nya vägval. Petterssons argument visar tvärt emot att historien

kunde vara värdefull för att understryka de kooperativa företagsidealen och användas i

modern marknadsföring för att åter vinna konsumenternas förtroende. I Figur 11 nedan

visas hur KF tydligt lämnar en epok bakom sig, och blickar fram̊at i tiden. I soluppg̊angen

eller solnedg̊angen finns årtalet 1945 skrivet, vilket symboliserar skiftet mellan en gammal

och en ny period.

110Per Holmberg. Detaljhandeln under 80-talet. Raben & sjögren (1983), s. 99-102.
111Lisa Pettersson. Detaljhandeln under 80-talet. Raben & sjögren (1983), s. 89-94.
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Figur 11: Historien används för att kontrastera. Källa: KF:s arkiv. KF innehar
upphovsrätten till bilden och den f̊ar inte återanvändas i kommersiellt syfte.

6 Avslutande diskussion

Uppsatsens syfte har varit att undersöka detaljhandelsföretaget KF:s förh̊allande till re-

klam och marknadsföring under en tid som krävde omfattande förändringar i dess ageran-

de. I det inledande kapitlet ställdes fr̊agan hur diskussionen kring företagsidentitet och

marknadsföring hade sett ut internt inom KF under perioden 1977–1987. Kan en atti-

tydförändring urskiljas? Nedan har studiens resultat summerats och diskuterats tillsam-

mans med de teoretiska begrepp och fr̊ageställningar som berördes i det inledande kapitlet.

Eftersom begreppen företagsidentitet, varumärkesbyggande och historisk marknadsföring

är sammanflätade, är den avslutande diskussionen skriven i en sammanhängande text.

Sammanfattningen besvarar de tre fr̊ageställningarna i den ordning de har ställts, vilket

var följande:

– Vilka aktörer var drivande inom företaget, vilka idéer bar de p̊a och vilka konsekven-

ser förde det med sig?

– Vilka varumärkesbyggande åtgärder togs för att bättre kommunicera KF:s företagsid-

entitet?

– Vilken roll fick KF:s historia och traditioner spela under denna omvandlingsperiod?
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Genom att tolka den företagsinterna debatten kan det, n̊agot förenklat, urskiljas tv̊a

motstridande rörelser inom KF. Den ena, vid namn traditionalister, ans̊ag att KF och

dess ideal i sin ursprungsform behövdes p̊a marknaden, bara det att konsumenterna var

oförmögna att först̊a det. I början av 1970-talet hade det politiska kontext som KF ver-

kade inom förändrats, vilket medförde att delar av KF:s grundideal inte längre var lika

aktuella. Ett av dessa ideal var den starka konsumentupplysningstraditionen som hade

funnits med företaget fr̊an dess start. KF hade tagit p̊a sig rollen att upplysa konsumen-

terna om konsumtion och fostra den rationella konsumenten till ett bättre köpbeteende.

P̊a s̊a sätt skulle inte den privata sektorns marknadsföring lura till onödiga inköp. Men

Konsumentverkets start år 1973 innebar att konsumenternas intressen hädanefter togs

tillvara av en samhällelig aktör. Det, i kombination med att den allmänna synen p̊a kon-

sumtion förändrades, bidrog till att KF befann sig p̊a en marknad med nya krav och

behov. Konsumenterna ville inte se tr̊akig och informativ reklam utan lockades istället

av marknadsföring som väckte drömmar och luftfyllda känslor, precis som Husz framhöll.

Traditionalisterna brottades därmed med problemet att lyckas n̊a ut till konsumenterna

utan att överge gamla traditioner. Generellt för traditionalisterna var att man ans̊ag att

traditionerna skulle h̊allas fast vid, även om de blev omoderna. Oro över att de kooperati-

va idealen skulle förändras eller överges utrycktes åtskilliga g̊anger. Genom att återberätta

grundidealen skulle konsumenterna åter först̊a värdet av KF. Dessutom skulle företaget

stärkas internt och de anställda skulle f̊a en tydligare bild av företagets kärna.

Den andra rörelsen, vid namn reformister, förespr̊akade en förändring för att kun-

na möta den nya marknadens behov. De uppmärksammade att många konsumenter

förknippade KF med n̊agot tr̊akigt och gammalmodigt, och menade att företaget p̊a oli-

ka sätt behövde moderniseras. Bland annat skulle den kooperativa marknadsföringen bli

mer kreativ och rolig. Reformisterna motsatte sig därmed delvis traditionen att mark-

nadsföring skulle vara informativ och inte best̊a av element som kunde locka konsumen-

ten att vara irrationell. Därmed var det inte sagt att KF:s historia var oviktig. Företagets

identitet och ideal skulle enbart modifieras för att bättre kunna hantera en föränderlig

marknad. Röster fr̊an reformisterna hördes allt oftare och högre i slutet av 80-talet, vilket

medförde att KF införde mer kommersiellt inriktad marknadsföring i sina rutiner.

KF:s problem hade inte undg̊att varken reformister eller traditionalister. Däremot

hade de b̊ada rörelserna olika idéer om hur företaget skulle agera härnäst. Vad skulle

göras för att vända p̊a den negativa trenden? Precis som Westcott Alessandri p̊apekar,

kan företagsidentiteten användas som ett strategiskt verktyg. Problemet var i KF:s fall att
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det r̊adde stora oklarheter vad företaget egentligen stod för. Vad särskilde KF mot dess

konkurrenter i en tid d̊a de grundläggande idealen inte längre var aktuella och idén om KF

som en stadsbärande institution hade bleknat? Att det var en fr̊aga om identitetskris var

det ingen tvekan om. Hinn och Rossling menar att en företagsidentitet innefattas av iden-

titetsbärare s̊asom produkter och ledarstil. Försök till att förstärka företagsidentiteten kan

tydas d̊a KF introducerade nya varumärken s̊a som de ”märkeslösa” varorna Bl̊avitt eller

det ekologiska sortimentet Änglamark. De nya varumärkena stod inte enbart för n̊agot

nytt, framtaget av en nytänkande kooperation, utan även kommersiellt för n̊agot bra.

Änglamark var ett bra exempel p̊a en effektiv åtgärd för att förstärka företagsidentiteten,

utan att g̊a ifr̊an de grundläggande värderingarna. Även ett företags ledarstil är enligt

Hinn och Rossling varumärkes- och identitetsbyggande. KF:s ledare utgjordes av koo-

peratörer med likartade erfarenheter och åsikter, vilket i hög grad blev avgörande för

synen p̊a kunskapsanvändning och marknadsföring. Det tidigare s̊a uppskattade interna

rekryterings- och utbildningsmönstret hade skapat en stark företagskultur som i en tid av

nedg̊ang nästintill blev en belastning. Dessutom förstärktes bilden av KF som ett för̊aldrat

och omodernt företag.

Schultz et al. framh̊aller vikten av att en enhetlig bild av företaget kommuniceras mot

externa intressenter. Det hade identifierats, av b̊ade traditionalister och reformister, att

KF bättre behövde profilera sig som en mer samlad enhet. Precis som Ruin förespr̊akar,

visar diskussionen att KF med tiden hade utvecklat en sv̊arhanterlig blandning av ett

idéburet företag och en jättekoncern med butiker fördelade p̊a en stor mängd självständiga

föreningar. Det innebar stämmor i flera led och en trögflytande affärsvaksamhet som ha-

de sv̊art att snabbt n̊a förändring. Konsumenter och anställda upplevde att de befann

sig i en spretig organisation där deras röster inte längre uppmärksammades. Försök till

att framställas som en homogen enhet g̊ar att urskilja ett flertal g̊anger. Att logotyper

och slogans skulle vara identitetsbyggande, precis som Shultz et al. förespr̊akade, hade

KF insett. En ny enhetlig symbol, den liggande åttan, introducerades för att framställa

KF som ett mer samlat företag. Symbolen kännetecknade hela affärsrörelsen och kon-

sumenten kunde därmed lättare känna igen sig i företaget och dess värderingar. Utöver

varumärkesbyggande åtgärder, lades ett antal initiativ fram för hur företaget skulle om-

struktureras för att bättre samordna resurser och applicera en helhetssyn p̊a verksam-

heten. Dessa initiativ gick bland annat under namnen Konsum Sverige eller KF85. Det

sistnämnda, fick ett blandat bemötande. Traditionalisterna talade å ena sidan om en

själsförlust och svikna grundideal, medan reformisterna å andra sidan förespr̊akade högre

effektivitet och bättre marknadsorientering.
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Centralt för den interna diskussionen var de kooperativa traditionerna, vilket kan

anses vara ett sätt att identifiera och återberätta sin historia. KF har reproducerat och

modifierat sin historia p̊a flera olika sätt under tidens g̊ang. Hur den har använts har

grundat sig i företagets behov vid en viss tidpunkt och hur pass stort historiemedvetande

som har funnits. Historien har genomg̊aende utnyttjas med ett särskilt syfte i åtanke, i

stil med Karlssons idealtyp ’kommersiellt historiebruk’. Aktörer fr̊an företagsledningen,

annonsbyr̊an Svea eller andra marknadsförings- och reklamavdelningar har varit ansvariga

för den historiska marknadsföringen. Upprepade g̊anger har historien använts som ett va-

rumärkesbyggande hjälpmedel. Exempelvis förmedlades företagets historia, varumärken

och värderingar i marknadsföring vilket kunde stärka relationer till viktiga grupper. Ge-

nom att framhäva hur länge sedan det var som företaget grundades kunde företagets

trovärdighet understrykas. Även i kooperativa tidningar s̊asom Kooperatören återberättades

historiska framg̊angar och deras betydelse. P̊a s̊a sätt kunde KF stärkas internt och de

anställda fick en bättre först̊aelse för företaget och dess ursprung. Av den företagsinterna

debatten kan det tydas att historisk marknadsföring mot slutet av 80-talet fick ökad

uppmärksamhet. Historien var nära sammankopplad med KF:s identitetsfr̊agor p̊a s̊a sätt

att den definierade företaget internt och dess självbild. Den var vid olika tidpunkter ett

effektivt hjälpmedel för att förmedla företagsidentiteten. Däremot har inte alla delar av

företagets historia gynnats av att lyftas fram, eftersom n̊agra av de kooperativa idealen

och traditionerna inte längre ans̊ags vara moderna och tilltalande av vissa konsument-

grupper. Dessa delar medförde att bilden av KF som ett för̊aldrat och omodernt företag

förstärktes. I ett s̊adant fall kunde historien istället användas för att dra en gräns bak̊at

och framhäva ett nytt, förändrat KF. Historien utnyttjades för att kontrastera mot det

nya och kunde p̊a s̊a sätt tydliggöra de mer moderna delarna av företaget.

6.1 Slutord

Jag har i denna uppsats velat studera hur diskussionen kring begreppen företagsidentitet,

varumärkesbyggande och historisk marknadsföring har sett ut internt för ett företag vars

tidigare s̊a tydliga ideal och relevans för samhället började blekna. En historisk-empirisk

undersökning kring ovan nämnda begrepp har visat sig vara genomförbart, vilket är ett

av uppsatsens allra viktigaste resultat.

Den empiriska studien har dessutom bidragit med ny kunskap, vilket är ett annat

viktigt resultat. Kombinationen av historiebruk och företagsidentitet är s̊avitt jag vet

unik, och har medfört att en nyanserad och enhetlig historia har kunnat berättas. Tidigare
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forskning rörande KF:s historia har antingen varit av en rent historisk eller ekonomisk art,

eller s̊a har en annan tid varit huvudfokus. Min uppsats har visat att den företagsinterna

diskussionen är intressant att studera d̊a den sätts i kontext till samhällsförändringar

och konsumtionshistoria. Framförallt när dessa förändringar p̊averkar hela den marknad

som KF verkar p̊a. Dessutom har KF:s användning och reproducering av sin egen historia

aldrig tidigare studerats, enligt min kännedom, vilket medför att studien har hög relevans.

Om tid hade funnits, hade det varit spännande att utvidga tidsintervallet och även studera

hur KF brukar sin historia idag, eftersom jag tycker mig se tydliga tendenser till historisk

marknadsföring i den nutida marknadsföringen.

Jag har med hjälp av mina idealtyper, traditionalister och reformister, kunnat ur-

skilja tv̊a motst̊aende interna rörelser inom företaget. Dessutom har det verkat som att

reformisternas röster hördes oftare och högre i slutet av valt tidsintervall. Om tid hade

funnits, hade det varit spännande att dyka djupare ner i karaktärsdrag som kännetecknade

de b̊ada rörelserna s̊a som ålder, yrkestitel och kön. Eftersom jag sitter med facit i hand,

och vet hur KF:s fortsatta utveckling s̊ag ut efter 1980-talet, är det troligt att den refor-

mistiska rörelsen har framställts som den segrande rörelsen i min berättelse. Med det sagt

är det viktigt att poängtera att traditionalisternas tankar var nog s̊a relevanta vid vald

tidpunkt. Det är däremot problematiskt att begreppen corporate branding och kommer-

siell marknadsföring, som ligger till grund för min uppsats, g̊ar emot traditionalisternas

ursprungliga åsikter. P̊a s̊a sätt medför uppsatsens inriktning att deras förh̊allningssätt till

marknadsföring automatiskt framställs som det sämre alternativet. Att tv̊a motst̊aende

rörelser har kunnat urskiljas är studiens kanske allra viktigaste resultat, eftersom det kan

förklara och ge sammanhang åt den komplexa diskussion som fördes. Svaret p̊a fr̊agan hur

företagsidentiten uppfattades bottnade sig i synen p̊a rationalitet och drömmar, ursprung

och förnyelse samt principfasthet och överlevnad.
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