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Denna studie kommer att fokusera på hur ett växande företag använder sig av det sociala 

mediet Youtube. Studien analyserar Oatly, ett svenskt företag som nyligen blev fälld i 

marknadsdomstolen efter att Svensk Mjölk stämt dem för vilseledande marknadsföring. Därav 

är det intressant att studera hur Oatly använder sig av retorik, budskap, narrativa medel och 

etik under en kampanj. 

 
Studien är en kvalitativ innehållsanalys gjord efter en kampanj som publicerades hösten 2017 

och som innehåller fem olika klipp. Analysen är gjord utefter analysfrågor baserat på de 

ämnen som nämns ovan. Det analyserade materialet har sedan delats in i tre tematiseringar: 

dialogen mellan Toni och kossan, budskap och visuella medel. Slutsatsen delas sedan in i 

retoriska grepp och budskap. 

 
Resultatet av studien visar att Oatly använder sig av retoriska grepp. Begreppet patos används 

mer i underhållande syfte än att spela på känslor. Vi trodde att Oatly skulle använda sig mer 

av etiska argument kring hållbarhet, i vissa klipp gör de det men i vissa klipp krockar dessa 

etiska argument med varandra. 

 
Företag som använder sig av storytelling på ett fördelaktigt sätt har en större chans att lyckas 

med sin marknadskommunikation på Youtube. Vi tror att det är svårt för ett företag att göra 

alla tittare nöjda då alla tolkar budskap olika beroende på dennes förförståelse om ämnet. Att 

strategiskt använda sig av Storytelling, retorik och etik genererar förhoppningsvis i ett 

vinnande koncept där klippen blir intressanta och väcker en känsla hos tittaren. 
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This study will focus on how a growing company uses the social media YouTube. The study 

analyzes Oatly, a Swedish company previously convicted in the market court after Swedish 

Milk sued Oatly for misleading marketing. Therefore, it is interesting to study how Oatly uses 

rhetoric, message, narrative and ethics during a campaign. 

 
The study is a qualitative content analyze made from a campaign that was published in the 

autumn of 2017 and containing five different clips. The analysis is conducted using analysis 

questions that are mentioned in the above paragraph. The analyzed material was then divided 

into three categories: the dialogue between Toni and the cow, messages and visual resources. 

The outcome discussion is divided into a thematization where research questions are the focus 

of the division. The breakdown is as follows: rhetorical means and messages. 

 

The result of the study shows that Oatly uses rhetorical notions. The notion of pathos is used 

in a entertaining purpose rather than emotions. We believed Oatly would use ethical 

arguments concerning sustainability, and in some videos they do but, in some videos, these 

ethical arguments collide with each other. 

 
Companies that use storytelling in an advantageously way have a greater chance in 

succeeding in their marketing communication on YouTube. We believe that it is difficult for 

a company to make all the viewers satisfied, as we all read messages differently depending 

on pre-understanding on the subject. By strategically use storytelling, rhetoric and ethic the 

outcome of the clips will hopefully generate in a winning concept where they are interesting 

and awakens a feeling with the viewer. 
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1. Inledning 
 
Youtube grundades 2005 i USA och var till att börja med en kanal för privatpersoner där de 

kunde lägga ut egna klipp. Nu har Youtube gått över till att bli en kanal för professionellt 

producerat material och fler och fler företag använder Youtube som en kanal för 

marknadsföring (NE, u.å). Enligt en undersökning av Svenskarna och Internet (2017) 

använder idag över 80% av svenskarna Youtube och en stor del av den yngre målgruppen 

besöker sociala medier varje dag. Vi ämnar göra en kvalitativ innehållsanalys av det svenska 

havredryck-företaget Oatly och hur de använder sig av det sociala mediet Youtube. Valet av 

företag gjordes på grund av den rättstvist som Oatly hamnade i med Svensk Mjölk 2014.  

Klippen som har valts ut ingår alla i en kampanj som gavs ut hösten 2017 i samband med 

lanseringen av Oatlys För- och Motbok. Boken är ett diskussionsunderlag om mjölk där man 

försöker svara på de vanligaste påståenden kring mjölk. Namnet till studien kommer från ett 

av de analyserade klippen där en av huvudkaraktärerna benämner Oatly som “hipsterskit”. 

 
Vår studie kommer att utgå från den tidigare forskningen kring användandet av Youtube där 

den mesta forskningen är gjord i Sydeuropa och inriktad på både spanska företag samt 

internationella företag och deras användande av Youtube. De forskare vi har tittat närmare på 

har undersökt hur företagen interagerar med kunder och vilka typer av klipp som publiceras 

inom vilken bransch. Därav är det av intresse att studera hur ett växande företag som Oatly 

kommunicerar via sin kanal. Vi har i vår efterforskning sett att det finns relativt lite forskning 

om hur företag använder sig av Youtube här i Sverige, då fler och fler företag ansluter sig och 

använder mediet som ett verktyg till att nå ut till sina kunder och konsumenter ämnar vi att 

bidra till den vidare forskningen. 
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2. Syfte 
 
Youtube är en växande kanal som både företag och privatpersoner använder sig av. Under 

hösten 2014 blev Oatly stämda av Svensk Mjölk för misskreditering och senare också fällda i 

marknadsdomstolen. I och med den fällande domen är det av intresse att studera hur ett 

växande företag som Oatly kommunicerar under en kampanj med intresse i vad de säger och 

hur de gör. Studien syftar till att undersöka Oatlys marknadskommunikation via sin Youtube- 

kanal, vilket kommer utföras genom en innehållsanalys där visuell retorik och storytelling 

används som teoretiskt verktyg. Studien kommer att fokusera på hur klippen byggs upp, vilka 

retoriska och visuella grepp som används och genom det se hur Oatly väljer att framställa sitt 

varumärke. 

 
Den valda tidigare forskningen utgår från södra Europa och de har studerat hur företag arbetar 

med Youtube som kanal för marknadskommunikation samt forskning kring etisk konsumtion 

som utgår från Storbritannien. Därav är det av intresse att studera hur ett svenskt företag med 

höga ambitioner förhåller sig till det sociala mediet Youtube. Då den tidigare forskningen till 

stor del har varit av kvantitativ karaktär ämnar vår studie fylla en forskningslucka kring 

marknadskommunikation och ett svenskt företag genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 
Studien kommer att fokusera kring dessa frågor: 

1. Hur försöker Oatly övertyga och kommunicera med hjälp av retoriska medel? 

2. Vilka budskap finns i klippen? 

2.1 Finns det några dolda budskap? I så fall vilka? 

2.2 Hur framställs Oatly som ett etiskt företag? 

 

 
2.1. Bakgrund 

 
I detta kapitel ges en bakgrund till Oatly och hur deras historia har sett ut samt förklara 

Youtube som plattform, hur det tidigare har använts och hur dagens användning ser ut. En 

inblick ges även om hur företag kan använda sig av Youtube. 



10  

2.1.1. Oatly 
 
Det svenska havredryck-företaget Oatly grundades 2001 av Rickard Öste och hans 

forskarkollegor, men redan 1994 startades bolaget CEBA som en följd av 90-talets idéer om 

att hitta ett näringsrikt substitut för ko-mjölk. Idéerna grundade sig i att man ville utnyttja den 

svenska havren som var unik i sitt slag då den växer sig kraftig och hög i det nordiska 

klimatet samt innehåller ytterst lite tungmetaller i jämförelse med övriga Europa (Oatly, u.å.). 

I början av 90-talet fann forskare vid Lunds Universitet att naturliga enzymer kunde omvandla 

havren till flytande föda som var anpassad för människan. Idag är havredrycken patenterad 

och företaget arbetar med att tillverka, utveckla och marknadsföra hälsoinriktade produkter 

(Oatly, u.å.). 

Sedan 2013 har Oatly en ny VD som heter Toni Petersson som arbetar för att få Oatly från att 

vara ett livsmedel till att bli en livsstil. Samma år som den nye VD:n tillträdde, kartlade 

företaget sin miljöpåverkan och 2017 gick Oatly över till att enbart använda sig av biogas som 

ett steg i att klara av klimatmålen (Oatly, 2017). 

Oatly är ett företag med höga ambitioner och de utökar ständigt fabriken där havredrycken 

produceras. Deras mål fram till år 2020 är att öka produktionen från 40 miljoner liter till 100 

miljoner liter (Oatly, 2017). Under 2015 hade Oatly 87 stycken anställda vilket under ett år 

har ökat till 119 stycken anställda (Allabolag.se 2018).  

Hållbarhetsforskaren Dr Tony Apéria vid Stockholms universitet genomförde våren 2016 en 

studie bland den svenska allmänheten där 3549 personer ingick. Hållbarhetsbarometern är 

Sveriges mest omfattande kartläggning bland svenska företag där Oatly hamnade i toppen 

efter 15.000 intervjuer om hållbarhet (Oatly, 2016). 

 

 
2.1.2. Oatly i tvist med Svensk Mjölk 

 
I oktober 2014 landade en stämningsansökan mot Oatly. Svensk Mjölk, där bland annat Arla, 

Skånemejerier och Norrmejerier ingår, stämde företaget på grund av vilseledande 

marknadsföring där man använt uttryck så som; ”No milk. No soy. No badness.” och” It's like 

milk, but made for humans”. Enligt Svensk Mjölk använde Oatly formuleringar som gav 

intryck av att mjölkprodukter är dåliga för människan. Svensk Mjölks syfte med sin stämning 

var att få reda på om budskapen i kampanjen stred mot marknadsföringslagen. I november 
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2015 fastställde marknadsdomstolen att Oatlys marknadsföring var både vilseledande och 

misskrediterande (Norrmejerier, 2015). 

Trots stämningsansökan från Svensk Mjölk fortsatte Oatly med sin djärva marknadsföring. 

Samma år vann företaget Guldråttan som delas ut av Djurens Rätt, Sveriges största 

djurrättsorganisation, med motiveringen om att Oatly inte viker sig utan fortsätter att uppmana 

konsumenter att välja ett djurvänligt alternativ (Oatly, 2015). 

 

 
2.1.3. Youtube 

 
Youtube grundades 2005 i USA. Grundarna till Youtube ville skapa en site där privatpersoner 

enkelt kunde lägga ut klipp för att dela med nära och kära. Idag har Youtube gått över till att 

bli en kanal för professionellt producerat material och fler och fler företag använder Youtube 

som en kanal för marknadsföring (NE u.å.). Över hela världen har Youtube 1 miljard unika 

användare, vilket nästan är en tredjedel av alla internetanvändare. Youtube finns i 88 länder 

och på 76 språk (Youtube, 2017). Enligt en undersökning av Svenskarna och Internet (2017) 

har 85% av svenskarna någon gång använt Youtube. 52% av svenskarna kollar på Youtube 

varje vecka och 25% använder Youtube varje dag. I studien gjord av Svenskarna och Internet 

(2017) framkommer det att de svenskar som kollar mest på Youtube är i åldern 12–15 år, 79% 

av dem kollar på Youtube dagligen och 100% har någon gång kollat på Youtube. Att 

användandet av Youtube har ökat är inte konstigt, som Costa-Sánchez (2016) skriver i sin 

studie kan man nu kolla på Youtube på flera olika elektroniska plattformar och vi är ständigt 

uppkopplade på internet. 

 
 

Både privatpersoner och företag kan tjäna pengar på sin Youtube-kanal. Detta genom att 

använda sig av annonser innan, i eller efter klippet. Företag kan även använda marknadsföring 

i sina klipp vilket kan leda till att tittare köper produkter från det aktuella företaget. För att 

man ska börja tjäna pengar på sin kanal behöver man ha ett visst antal tittare och för att öka 

spridningen på sina klipp kan man dela dem genom andra sociala medier såsom Facebook 

(Youtube, 2017). 

 
 

Youtube har sakta men säkert övergått från hemma-producerade klipp, även om de 

fortfarande laddas upp, till mer professionellt producerade klipp. Företag som använder sig av 
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Youtube kan lägga upp alltifrån reklamklipp som går på tv till egna serier (Youtube, 2017). 

Detta är något vi har sett genom Oatlys Youtube-kanal, där har de bland annat reklamklipp 

som även kan ses på tv, men även klipp såsom Toni-Tv där man kan se Oatlys VD Toni 

Petersson medverka och marknadsföra produkterna. De har även klipp på pensionärer som 

provsmakar Oatlys produkter. 

 

2.1.4. Företag på Youtube 
 
Forskning av Costa-Sánchez (2016a) har visat att klipp som spanska företag publicerar på 

Youtube har som syfte att informera snarare än att underhålla. Företagen har ofta ett stängt 

kommentarsfält vilket leder till envägskommunikation. Genom Costa-Sánchez studie 

framkommer det att olika branscher använder sig av olika strategier på Youtube. Inom 

distributionsbranschen är det vanligast att företagen är kommersiella vilket innebär att företag 

har som mål att omsätta pengar och agera i vinstdrivande syfte. Costa-Sánchez kommer även 

fram till att företag som vill bli framgångsrika på Youtube behöver hitta sin målgrupp och 

skapa ett intresse för att få fler prenumeranter. Att öka antalet prenumeranter resulterar i fler 

visningar per klipp. 
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3. Teori 
 
I kommande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket består 

av retorik, både visuell och estetisk retorik, samt retorik i reklam. Vidare kommer narratologi 

presenteras där begreppet storytelling ingår. 

 
 

3.1. Historiens Retorik 
 
Retoriken härstammar från det antika Grekland 500 år f.kr och har under tid kommit att 

förändras och utvecklas. Från början var retoriken en lära för talekonst där fria män möttes för 

att diskutera olika frågor såsom politik och rättvisor. Senare under den romerska demokratin 

var det en stor fördel om man kunde tala väl för sina intressen under diskussionerna i senaten. 

Retoriken uppstod som ett kännetecken av vad som kunde övertyga lyssnarna och vad som var 

effektivt. De så kallade Sofisterna såg sig själva som läromästare inom retoriken och ansåg att 

de kunde lära ut hur man skulle tala övertygande för vilka åsikter som helst. Allt kunde 

försvaras genom retoriken och det spelade ingen roll vare sig det var sant eller gott. 

Sofisterna satte till en början inte upp några regler för retoriken utan de lärde ut konsten om 

retorik till eleverna genom övningar. Den som först satte upp regler för retoriken var 

Aristoteles, han påstod att retoriken kunde följa lagar som liknade logiken, men att det som 

skiljde retorikens argument mot logiken var att de inte är logiska utan grundar sig i 

människans erfarenheter (Gripsrud, 2011). 

 
 

3.2. Visuell Retorik 
 
Aristoteles var den man som grundlade de retoriska tilltalen etos, patos och logos som den 

visuella retoriken har sin grund i. Dessa tre används när en talare vill övertala, förklara eller 

övertyga. Logos talar till förnuftet hos människan och genom egna erfarenheter och tankar 

värderar man argumenten utefter hur världen ser ut. Etos visar på hur talaren, eller bilden, är 

och hur mottagaren kan lita på denne. Det retoriska tilltalet patos är det som berör oss 

känslomässigt, vilket till exempel kan vara att tittaren lockas till skratt. Det är främst patos 

som tilltalar oss genom bilder, snarare än förnuftet eller uppfattningen av sändaren (Waern, 

Pettersson & Svensson, 2004). 
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Sutton (1949) ställde upp fem retoriska delar som gäller vid klassisk retorik tagen ur 

Waern, Pettersson & Svensson 2004, s. 61; 

1. Inventio - att finna ett ämne, idéer och argument 

2. Dispoito - att ordna sitt material på ett ändamålsenligt och övertygande sätt 

3. Elocutio - att genomarbeta den språkliga utformningen för att uppfylla de fyra 

retoriska dygderna: ändamålsenlighet, korrekthet, klarhet och estetisk form 

4. Memoria - att memorera talet 

5. Handling - att förbereda sig och genomföra framförandet 

 

Av dessa fem delar är punkt 1–3 mest användbara vid bild. Punkt 1, Inventio, menar på att 

bilder skapas ur en idé eller tanke och kan med fördel skapas ur klichéer för att göra ämnet 

lättillgängligt såsom bröllop eller midsommarafton. Dispoito, punkt 2, tittar bland annat på 

vilka delar man som sändare vill ha i sin bild, vilka står som huvudfigurer och hur förbinder 

sig de olika delarna till varandra i förhållande om storlek och läge. I denna retoriska del kan 

man också titta på kulturella aspekter. Exempelvis i Sverige läser vi en skriven text från 

vänster till höger, det blir således då också att vi läser av en bild från vänster till höger och det 

som är till vänster blir då mer uppmärksammat. I punkt tre, elocutio, har bildskaparen flera 

olika retoriska funktioner att välja på, ikoniska, konventionella och grafiska. I den ikoniska 

funktionen avser skaparen finna en likhet mellan bilder och något annat. Det kan handla om 

ikoniska emotionella bilder där man avbildar eller har för avsikt att påminna mottagaren om 

någonting annat, både något man kan tycka om men också ogilla. Det kan också handla om 

ikoniskt illustrativa bilder som är vanligt inom informationsdesign som vi finner i 

handböcker, skolböcker och manualer. Dessa bilder handlar om att visa människor hur saker, 

miljöer och andra människor ser ut. De kan också användas som bevis vid brottsplatser eller 

vid röntgenbilder. Den tredje funktionen inom de ikoniska bilderna är ikoniskt dokumenterade 

bilder. Där finner man bilder som visar på hur händelser har gått till, dessa kan också kallas 

för indexikaliska (Waern et al., 2004). 

 
I de konventionella bilderna använder bildskaparen en konventionell symbol eller tecken som 

påminner betraktaren om någonting annat än det som bilden avbildar. Det konventionella 

bygger på att de flesta människor förstår vad symbolen syftar på. Exempelvis anses det som en 

förolämpning mot landet om du bränner dess flagga, där bränningen agerar en symbol. Den 

tredje och sista funktionen handlar om det grafiska, alltså om själva utformningen av linjer 

och former och det estetiska (Waern et al., 2004). 
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Det finns tre krav som ställs inom den klassiska retoriken. Det ena handlar om korrekthet. 

Från första början menade de klassiska fäderna att språket skulle vara grammatiskt korrekt, 

vilket i sig är svårare att uppnå i skrivet eller talat språk än i en bild. Många frågar sig om det 

finns något ”korrekt” när det gäller bilder, och oftast finner man svaret beroende på kulturen i 

det land som den publiceras i. Det andra kravet inom retorik är klarhet, något som man inte är 

riktigt på det klara med vad det innebär, många påstår till och med att det beror mer på vad 

mottagaren anser vara klarhet än vad bilden eller talaren anser är klarhet. Det tredje och sista 

kravet inom retoriken är lämplighet. En bild måste anses vara lämplig. Men hur är en bild 

lämplig? I Sverige finns det lagar som reglerar om en bild anses vara lämplig såsom 

barnpornografi och hets mot folkgrupp, men åsikter om vad som verkligen anses vara 

lämpligt går isär. I det samhälle vi lever i idag är många måna om att få uttrycka sig fritt 

(Waern et al., 2004). 

 
 

3.3. Retorik i reklam 
 
Ordet reklam, eller reclámo härstammar från latin, och betyder att ropa högt. Genomslaget för 

reklamaffischen kom redan på 1830-talet som ett resultat av den litografiska trycktekniken 

som då var i svartvit. På 1850-talet kom färglitografin och affischen blev då etablerad som ett 

reklammedium. I slutet av 1800-talet utvecklades den moderna affischen i Frankrike som en 

följd av den industriella revolutionen då efterfrågan och utbudet av varor och tjänster blev 

större (Waern et al., 2004). 

 
Målet för företagsreklam har länge varit att få sålt sina tjänster eller produkter och de som 

arbetar med reklambilder måste ha goda kunskaper om människors livsvillkor, värderingar 

och tankesätt då reklambilder och texter anses som ett tidstypiskt dokument som återspeglar 

samhällets uppfattningar. En reklambild har för avsikt att påverka betraktarens känslor på ett 

positivt sätt och med ett bestämt beteende till skillnad från exempelvis konstbilder. Vanligtvis 

tar reklambilder ställning för något, vilket inte skall förknippas med propagandabilder som tar 

ställning för något men också emot något. Lars Norén (refererad i Waern et al., 2004, s. 131) 

sa i en intervju 1999 såhär: 

“Om reklamen skall spela en betydande roll måste den skapa reaktioner, så att den i 

sig ger upphov till diskussion. Den diskussionen kan man sedan vända till ett intresse 

för det man vill tala om”. 
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Trots att reklamen oftast ses från ett sändarperspektiv blir den sällan granskad på det sätt som 

en text kan bli. Reklamen utformas så att mottagarna uppmärksammar dess budskap så lätt 

som möjligt. Innehållet i en reklam ses oftast använda sig av patos, vilket har för avsikt att 

väcka en känsla hos mottagaren. Ovanliga teckensnitt eller ovanlig layout väcker intresse och 

den grafiska formen kan skapa en uppmärksamhet och locka tittaren till produkten. Det finns 

också reklam som bygger på dolda budskap. Reklam för tvättmedel, exempelvis Vanish, görs 

alltid med en bakgrund av att det är rent och prydligt i hemmet just för att i vår kultur tenderar 

människan att värdera renhet högt. Man gör reklam med dolda budskap för att vissa saker 

värderas som ”bra” i den kultur vi lever i (Waern et al., 2004). 

 

Den generella uppfattningen om sändaren är att den är tillförlitlig, men det finns fall där 

sändaren kan avslöja sig genom sitt retoriska tilltal. Vid reklam kan det ibland vara svårt att 

avgöra vilken sändare som egentligen står bakom ett reklambudskap då den riktige sändaren 

är den som vill sälja sin produkt, men som har använt sig av en reklambyrå för att utforma en 

övertygande reklam. Påverkas man då alltså om vem den egentlige sändaren är när den 

gömmer sig? (Waern et al., 2004). 

 

 

3.3.1. Estetik 
 
Bilder från reklam är det som bäst illustrerar den visuella retoriken. Där tolkas tilltalet vad 

som gäller patos, det emotionella tilltalet. Man använder sig av de värderingar som sitter djupt 

rotade hos mottagarna och som används för att påverka såsom renhet och frihet. 

Begreppet estetik myntades av Alexander Baumgarten redan år 1735 av en följd av 

reflektioner kring varför poesi berörde människan så starkt. Baumgarten menade att den 

estetiska upplevelsen var lika tydlig som den rationella kognitionen, men svårare att definiera. 

Estetiken har fått betydelsen av det emotionella. Monroe Beardsley sammanfattade 1982 vad 

som karakteriserade den estetiska upplevelsen i fem olika teman tagen ur Waern et al., (2004, 

s.22): 

1. Fokus på objektet – det viktigaste kriteriet då mottagaren fäster sin 

uppmärksamhet på objektet. 

2. Mottagaren känner sig fri och rofylld. 

3. Mottagaren får en känsla som är fri från verkligheten. Till exempel, man 

ser en bilolycka på film men man tycker inte att den är otäck, vi drabbas 

inte av panik. 

4. Aktiv upptäckt - mottagaren vill utforska objektet själv. 
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5. Helhet - mottagaren känner en integration mellan sig själv och objektet och 

känner då en expanderad självuppfyllelse av sig själv. 

 

Av dessa fem teman måste alltid det första vara med för att karakteriseras som estetisk medan 

enbart tre av de övriga teman behöver vara med. Det som uppfattas som estetiskt berörande 

och fascinerande behöver inte bara vara det vackra, utan också det fula. Det som är estetiskt 

fångas av blicken och det innebär att det estetiska styr vad som uppmärksammas, vilket är en 

av byggstenarna inom reklambilden (Waern et al., 2004). 

 

3.4. Narratologi & storytelling i reklam 
 
Berättarformen kan uppfattas som ett retoriskt grepp som kan utnyttjas när en publik ska 

engagera sig och när man vill förmedla insikter på ett konkret och åskådarvänligt sätt. En 

berättelse är inte bara en text utan också en handling där någon berättar något för någon 

annan, en så kallad narration (Gripsrud, 2011). 

I TV och på film får åskådaren ofta en känsla av att det är någon eller något som berättar för 

oss och som strukturerar och ger oss perspektiv på vad som händer. Denna berättare kan vara 

personifierad och framställd som en person, men också avpersonaliserad och mer framställd 

som en anonym gestalt som för talan och handlingen framåt, precis som att berättelsen 

berättar sig själv. Detta är den vanligaste formen av berättare i böcker och filmer. I de 

audiovisuella medierna finns det fem stycken verktyg att förmedla berättelsen genom: grafik, 

bild, dialog, realljud och musik (Gripsrud, 2011). 

Enligt Gripsrud (2011) är tanken med att se en film eller läsa en vanlig berättelse att man ska 

föreställa sig handlingen så starkt att människan uppfattar sig själv som deltagare genom de 

fiktiva eller verkliga personerna ifråga. Begreppet identifikation innebär att vi ”blir ett” med 

den karaktär som vi identifierar oss med. I berättelser ges möjligheten att känna empati genom 

att vi sätter oss in i och lever oss in i andras situationer. Många uppskattar upplevelsen av att 

identifiera sig med en karaktär och kan till och med bli ledsen om en karaktär råkar illa ut och 

ser det som en verklighet som existerar parallellt med vår egen vardag. 

Inom storytelling finns det fyra stycken komponenter: budskap, konflikt, karaktärer och 

handling. Dessa fyra samverkar och bildar en bra och tänkvärd historia. Nedan förklaras 

närmare vad de olika komponenterna handlar om (Fog, Budtz, Munch och Blanchette, 2010). 
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Det centrala budskapet i en historia bör vara ideologiskt eller innehålla ett moraliskt påstående 

och som håller genom hela historien. Enligt Fog et al., (2010) är det viktigt att hålla sig till ett 

budskap per historia om syftet är att sälja sin produkt, annars riskerar man att berätta en 

historia som är både osammanhängande och rörig. I en historia bör också en konflikt figurera. 

Fog et al., (2010) skriver att människan alltid letar efter balans och sinnesro i sitt liv och om 

den rubbas gör vi allt för att återställa balansen och försöker aktivt hitta en lösning. Ju bättre 

konflikt, desto bättre historia. Konflikten blir således det som för historien framåt. En bra 

historia inriktar sig alltid på att försvara, uppnå och återvinna sinnesron. 

Den tredje komponenten av en bra och säljande historia är karaktärerna. Många berättelser 

bygger på den klassiska strukturen där varje karaktär har en specifik roll i historien och aktivt 

för historien framåt. I den klassiska sagan finner man allt som oftast en hjälte och en skurk 

vilka kan ta olika former, både som fysiska karaktärer men också psykologiska. Dessa två 

behöver nödvändigtvis inte vara fysiska karaktärer utan kan också vara ett hinder i vägen för 

historien (Fog et al., 2010). I den gamla tyska folksagan om Rapunzel blir en prins kär i 

flickan och bestämmer sig för att rymma med henne, men den elaka trollpackan som har låst 

in Rapunzel får reda på det och klipper av flickans hår och förvisar henne till en avlägsen 

stuga samtidigt som hon gör prinsen blind genom att sticka hans ögon med törnen. Därefter 

tar det flera år innan prinsen och Rapunzel finner varandra igen (NE, u.å). I sagan om 

Rapunzel finns flera hinder och skurkar beroende på hur man väljer att se på berättelsen. Den 

första skurken som kan urskiljas är trollpackan som låser in Rapunzel. Det andra hindret i 

berättelsen kan vara att prinsen blir blind och Rapunzel göms någon annanstans. Rapunzels 

hår kan fungera som både skurk och hjälte. För prinsen signalerar håret kärlek till flickan, 

medan trollpackan ser håret som ett problem då det ger prinsen en möjlighet till att stjäla 

Rapunzel ifrån henne. Från Rapunzels sida av historien kan också håret ses som både skurk 

och hjälte, då hon vill undkomma trollpackan och endast vara med prinsen.  

För att få tittarna att bli personligt involverade i en historia vill man som företag att de ska 

identifiera sig med karaktärerna. Detta händer när människan känner igen sig och som företag 

är det alltså viktigt att alltid ha sin målgrupp i åtanke när man producerar reklamfilmer som 

använder sig av storytelling. Om man tittar tillbaka på hur människan i vår tid vill bibehålla 

sinnesron kan man här dra en koppling till att den människan också högst troligt kommer att 

känna empati med en karaktär som ställs inför en konflikt (Fog et al., 2010). 

Handlingen i en reklamfilm som använder sig av storytelling kan delas upp i början, mitt och 

slut. När historien har en konflikt och karaktärer börjar det kreativa tänkandet.  
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Fog et al., (2010) skriver att en historia ska baseras på frågor såsom: hur börjar historien? Hur 

ska konflikten introduceras? När och vad är klimax av historien? Hur ska den avslutas och 

vad är lärdomen av historien? 
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4. Tidigare forskning 
 
I kommande kapitel redovisas tidigare forskning som berör etik och etisk konsumtion samt 

om företag på Youtube och marknadskommunikation på sociala medier. Därefter följer hur 

företag har använt sig av visuell kommunikation i rörlig bild. Forskningen som rör etik är 

gjord i Storbritannien och innehåller hur konsumenter uppfattar etik och hur företag kan 

kommunicera etik genom sin marknadskommunikation. Det finns forskning kring hur företag 

använder sig av sociala medier men en begränsad mängd forskning kring Youtube och vilka 

visuella grepp man använder sig av. Den forskning som är vald till denna studie har främst 

varit kvantitativa innehållsanalyser och innefattat hur företag förhåller sig till sociala medier 

samt om det finns möjlighet att interagera med potentiella kunder. Teorier som har använts i 

nedanstående studier är bland annat branding och företagskommunikation, teorier som 

innefattar det audiovisuella såsom grafik, ljud och bild samt storytelling och estetik i rörlig 

bild.  

 

4.1. Etisk konsumtion 
 
Jo Littler beskriver i sin studie “What´s wrong with ethical consumption” (2011) att det finns 

många olika sätt att visa på en etisk konsumtion. För vissa människor är det viktigt att visa på 

en etisk konsumtion för att visa vad de som individer står för, det kan till exempel vara lika 

rättigheter, närodlat och så vidare. För andra människor är etisk konsumtion ett sätt att lätta 

på det dåliga samvetet. Det finns olika sätt för konsumenter att visa missnöje mot produkter 

eller butiker som de anser inte är tillräckligt etiska. Littler (2011) menar på att konsumenter 

kan bojkotta varumärken som anses vara oetiska. Nestlé och McDonalds är exempel på 

företag som kunder har bojkottat där man istället köper produkter från andra varumärken. Det 

är inte bara mat som kan ses som etiskt eller oetiskt, alla typer av produkter räknas in såsom 

produktion av kläder, kontorsprodukter eller byggmaterial. Littler menar på att medvetna 

konsumenter väljer att köpa en t-shirt som inte är tillverkad i “sweatshops”, den väljer 

solpaneler till sitt hus för mer miljövänlig uppvärmning och återvunnet papper till kontoret. 

Även ur marknadsföringssyfte finns etiska och oetiska kampanjer. Rosa bandet är kanske den 

mest kända kampanjen som uppmärksammas och används hos företag såsom Ica. Vanligt 

förekommande är att produkter som märks med Rosa bandet skänker en del av vinsten till 

välgörenhet och i konsumenters ögon ses detta som etiskt rätt. Littler (2011) ger också 

exempel på marknadsföring som kan ses som oetisk och även vilseledande. Baby Milk Action 

som uppmanar till en bojkott av Nestlé som marknadsför sin produkt bröstmjölksersättning 
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som överlägsen handelsvara och att det finns flera hälsofördelar med att ge sitt barn ersättning 

istället för bröstmjölk, vilket enligt Baby Milk Action är vilseledande och oetiskt. I 

Storbritannien vill Advertising Standards Association se en bojkott av biltillverkaren Lexus 

och Shell då de anser att deras kampanjer för fordon och drivmedel är vilseledande. 

Littler (2011) ställer sig frågan om etisk produktion framställs för ett vinstdrivande och 

förtroendegivande syfte, eller om den framställs för människor som vill skapa en förändring i 

samhället. 

 

Coles och Crang (2011) har i sin studie fokuserat på hur det kulturella är inblandat i den etiska 

konsumtionen och gjort en fältstudie på en av Londons största matmarknader Borough Market 

där ekologiskt och närodlat är de två största nyckelorden. Coles och Crang (2011) kunde i sin 

studie känna sig skeptiska till helt renodlad etisk konsumtion och om något sådant faktiskt 

fungerar i ett sådant konsumtionssamhälle som vi lever i idag. 

Coles och Crang (2011) anser att platsen spelar en större roll i den etiska konsumtionen, 

huruvida de varor man säljer exploateras i en matvarubutik eller på en marknad. På 

matmarknaden i London sålde man inte bara matvaran, utan hela upplevelsen som sådan. 

Marknaden är belägen under järnvägsspår där enkla bord blandas med skottkärror och där 

griffeltavlor talar om vad som finns att handla idag. Folkmassorna, interiören och bullret av 

aktivitet ger alla en betydande roll för känslan av marknaden, en känsla som avger varifrån 

varorna kommer ifrån och att de i sin tur är ekologiska och etiskt rätt producerade. Platsen där 

varorna exploateras spelar alltså en stor roll för konsumenterna om huruvida de kommer att 

köpa etiskt producerat eller ej. Konsumentens etik handlar inte bara om att varan skall vara 

etiskt rätt producerat utan också att känslan av platsen där man handlar på skall ha den rätta 

känslan. 

 
 

4.2. Marknadskommunikation på sociala medier 
 
Vernuccio gjorde 2014 en studie om hur man som företag kommunicerar sitt varumärke 

genom sociala medier. Hon efterfrågade vilka strategier som företag använde sig av för att få 

en kanal där interaktivitet och öppenhet råder. För att ingå i studien efterfrågades ett starkt 

varumärke samt en närhet till web 2.0-miljön. Vernuccio (2014) använder sig av O´Reillys 

Web 2.0 som är ett uttryck som innefattar nästa generations webbtjänster och affärsmodeller 

på webben. Användarna på web 2.0 skall ha stora möjligheter till interaktivitet och enligt 
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O´Reilly (2005), som myntade uttrycket web 2.0, ska en webbplats uppfylla fyra villkor för 

att definieras som en sådan: användaren skall själv kunna skapa innehåll, användaren ska 

kunna ha kontroll över sin information, designen ska vara användbar, fyllig och interaktiv 

samt användandet ska innefatta AJAX-teknologin. 

 
Även Costa-Sánchez (2016a) finner att web 2.0 är en av flera faktorer till den audiovisuella 

framgången. En annan bidragande faktor till denna framgång är vår tillgång till ständigt 

uppkopplade mobila enheter. Nu finns det en mängd olika tekniska plattformar såsom 

surfplattor, tv-apparater med internetuppkoppling och smarta telefoner som ger oss 

möjligheter att ständigt kolla på klipp men också dela klipp som tilltalar tittaren. Costa- 

Sánchez refererar till en studie skriven av Moreno (2014) där det framgår att företag som 

strategiskt planerar sin marknadskommunikation på sociala medier kan öka sin webbtrafik 

till den egna hemsidan med upp till 55%, detta genom att använda sig av till exempel 

Youtube och sedan lägga in den i sitt Facebookflöde. Att använda sig av rörlig bild i sin 

marknadskommunikation är ett kraftfullt och attraktivt sätt att öka säljandet av produkter 

och enkelt informera konsumenter om nya varor. Costa-Sánchez (2016a) menar på att 

videoformat är enkla för kunder att avkoda och det leder förhoppningsvis till ökad 

försäljning. 

 
Vernuccio (2014) identifierade fyra olika kategorier av förhållningssätt vid företags 

varumärkes-byggande på sociala medier: försiktiga nybörjare som kommunicerar på sociala 

medier där innehållet handlar helt och hållet om företaget och dess produkter. I Vernuccios 

studie framkommer det att nybörjarna som ofta återfinns inom bilindustrin varken använder 

sig av öppenhet eller interagerar med sina följare, men trots detta använder ofta 

kommunikatörerna de sociala mediernas fulla potential. De säkra kommunikatörer finns i 

många olika typer av företag men en stor del av dem finner Vernuccio i högteknologiska 

företag. De kommunicerar ett starkt varumärke och använder sig mycket av öppenhet mot 

konsumenterna och interagerar ofta med dem. I studien är selektiva strateger den minsta 

gruppen och finns i både Europa och USA, selektiva strateger jobbar ofta inom exklusiva 

märken och inom klädindustrin. De väljer sociala medier utefter vad de kan få ut av 

plattformen både genom interaktivitet och öppenhet med tittare och konsumenter. Stigande 

stjärnor är den näst minsta gruppen i Vernuccios studie och de återfinns ofta i bilindustrin 

och inom hemelektronik. I kommunikationen som sker på sociala medier involveras inte bara 

potentiella eller redan etablerade kunder utan alla, även de stigande stjärnorna interagerar 
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mycket med sina följare, de både konverserar och konsulterar via sociala medier. 

 

För att klippet ska få en större spridning och bli ett viralt klipp bör tittaren bli fångad de första 

sekunderna och för att detta ska ske behövs en bra historia, vara underhållande, dra till sig 

uppmärksamhet, klippet bör inte vara långdraget och ska väcka känslor (Costa-Sánchez, 

2016a). 

 
Costa-Sánchez (2016a) studie kunde de klipp som studerats delas in i olika kategorier. De 

största kategorierna var produkt-videor och identitetsskapande klipp. Den minsta kategorien 

var informativa klipp där speciellt användbar information om branschen ingick. Utöver det 

fanns det andra kategorier men bland annat övriga klipp där branding utgör en viss del av 

innehållet. Vidare används strategiskt tänkande genom produktionen av klippen.          

Costa-Sánchez (2016a) fann att det finns gemensamma kopplingar mellan de strategiska 

valen som företagen gör. Först och främst syns alltid företagets identitet i klippen, sedan 

används deras audiovisuella meddelanden för marknadskommunikationen och den sista 

gemensamma strategin är uppbyggd för att skapa relationer med de som tittar. I kategorin 

övrigt finns det återkommande narrativa berättelser som bildade minidokumentärer där 

tittarna kunde följa karaktärer i deras “liv”. Detta skapade en identitet för märket och 

tittarna kopplades in genom känslomässiga band mellan klippen och de som tittade på 

klippen. Costa-Sánchez (2016a) delade in företag i olika branscher för att urskilja dem från 

varandra och vad som var gemensamt för företagen inom samma kategori. Den bransch som 

Oatly kan placeras i är distributionsbranschen och vanligt förekommande videoinnehåll för 

denna bransch är att de klipp som produceras oftast är reklamklipp eller produkt-klipp. 

Genom studien framkommer det att generellt sett är de klipp som innehåller reklam ofta 

producerade för tv-reklam men återanvänds genom företagets Youtube-kanal. Klipp som är 

informativa produkt-klipp är ofta producerade med strategiska val gällande kvalitet av 

produkterna och hur de är producerade. Costa-Sánchez (2016a) resultat visar på att olika 

strategier användes beroende på vilken typ av bransch som företaget befinner sig i och 

huvudsyftet är att hitta potentiella kunder, interagera med sina tittare och göra företaget 

känt och marknadsföra sina produkter och tjänster. 

 
 

4.3. Företag på Youtube 

 
Youtube är ett socialt nätverk med stora möjligheter för de som använder Youtube korrekt. 
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Det finns olika möjligheter för alla typer av företag, bland annat kan man använda Youtube 

som ett nätverk för reklam, bygga upp varumärkets rykte, att använda Youtube som 

storytelling och genom det skapa en identitet för produkter och/eller för företaget.        

Costa-Sánchez (2016b) har i sin studie upptäckt att många företag använder Youtube med ett 

stängt kommentarsfält vilket leder till envägskommunikation, vilket i sig kan både vara 

positivt och negativt. För företag som är nya på Youtube är ett öppet kommentarsfält att 

föredra då de kan få kommentarer som antingen gillar eller ogillar materialet och genom det 

skapa ett innehåll som passar tittarna. 

 

Dock kan man med ett stängt kommentarsfält få en uppfattning av vad tittarna tycker då de 

kan ge en like eller en dislike på innehållet, men man får inte veta vad de gillade eller ogillade 

i klippet. För att lyckas på Youtube måste man skapa ett intresse för att få prenumeranter 

vilket leder till fler visningar. Costa-Sánchez (2016b) menar också på att YouTube kan ge 

värdefull information till företagen som värnar om sina tittare, de kan få reda på vilka andra 

företag de följer, vilket typ av innehåll de gillar och om de är Prosumers. Costa-Sánchez 

(2016b) analys består av både globala företag, dock med inriktning på den spanska 

befolkningen samt spanska företag på Youtube och analysen visar att man ofta är mer 

informativ än underhållande och att olika företagsgrupper använder sig av olika strategier. 

Energibranschen vill till exempel skapa förtroende och medvetenhet hos konsumenterna, 

medan distributionsbranschen söker efter nya kunder och därmed är deras prioritering 

annonsering av varor. 

 
Precis som Costa-Sánchez (2016b) fann i sina studier att företag måste skapa ett intresse hos 

sina tittare finner Guerrero och Díaz (2016) att Youtube är ett bra medium för olika slags 

företag då plattformen under åren har ändrat hur företag kommunicerar med sin publik. För att 

sticka ut från mängden krävdes ett nytt och annorlunda grepp, kortfilmer. För bara några år 

sedan var kortfilmer inte ett utbrett fenomen men många av de exklusiva klädmärkena har 

idag anammat trenden och bygger hela varumärken kring det. Idag letar människor efter en 

livsstil, mer än ett märke och det ultimata verktyget för företag att få konsumenterna att ta 

efter en livsstil är genom audiovisuella filmer. 

 
I de 62 stycken filmer som Guerrero och Díaz (2016) har analyserat tittade man på vad 

filmernas egenskaper och huvudsyfte var. Man fann i sin studie att kortfilmer på nätet inte 

bara fungerade för storföretag utan också för mindre företag. Konsumenternas längtan efter 
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att tillhöra en särskild livsstil tvingade de stora modeföretagen att ändra sin syn på 

marknadskommunikationen och branding genom filmer ersatte den traditionella 

reklamkampanjen. Hoppet från den fysiska affären till den digitala miljön gjorde att företagen 

blev mer interaktiva med sina kunder och konsumenterna kunde på så sätt bli mer 

involverade och bygga en “vi-känsla” med märket och företaget. Enligt studien var 

människor mer öppna för att konsumera varor om företaget talade samma språk som dem. 

 
4.2.1 Storytelling 

Kommunikationen från företag via filmer på webben är enligt Guerrero och Díaz (2016) ett 

bra och användbart verktyg om man vill kommunicera på samma nivå som konsumenterna. 

Något som man också fann i studien var att användandet av storytelling engagerade kunder. 

Genom att använda sig av narrativa medel lockades fler kunder. Det klassiska retoriska 

verktyget patos är något som många av filmerna använder sig av när man försöker bygga upp 

konsumenters längtan efter ett visst klädesplagg eller parfym. En bra historia är minst lika 

viktig som produkterna för att engagera tittarna, och mixen mellan underhållning och 

produktvisning genererar en relation mellan företag och konsumenter. 

 
Historier har genom alla tider varit en viktig del för människor. Historier har format 

människan till evolutioner. Det är därför inget konstigt att storytelling har blivit ett viktigt 

verktyg för att bygga varumärken. Fog et al., (2010) skriver att genom våra handlingar 

beskriver vi oss själva. Människan omger sig med symboler, såsom varumärken och produkter 

som denne står för, genom dessa val framgår det vem personen är. Genom att aktivt välja 

vilka produkter och varumärken människan omger sig med, signalerar det dennes värderingar, 

och genom att använda starka varumärken är det både ett sätt att visa värderingar men också 

ett sätt att visa moraliska och etiska värdesättningar. Att endast använda ett visst typ av märke 

signalerar både hur människan ser sig själv men också kan det göra att personen söker social 

acceptans. 

 
Fog et al., (2010) menar på att vi i västvärlden lever i en värld fylld av materialöverskott och 

de allra flesta företagen fortsätter att skapa produkter som ser ungefär lika ut. Detta är enligt 

författaren ett misslyckande, speciellt när konsumenter inte blir övertalade av företagets 

marknadskommunikation. Vad konsumenter vill ha är produkter som ger oss unika 

upplevelser. Först när produkterna skapar en historia, känslor och drömmar kring produkten i 

fråga skapas ett intresse. I och med att konsumenter numer vill ha produkter som berättar 
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vem den är och vad den står för är storytelling en viktig aspekt i marknadskommunikationen. 

När företag kommunicerar sina varumärken genom historier hjälper de kunderna att definiera 

sig i dagens samhälle. Enligt Fog et al., (2010) utgör varumärke och berättande ett perfekt 

samarbete. Fog et al., (2010) menar på att just nu är inte den fysiska produkten det centrala 

utan det centrala är berättelsen kring produkten och vad den står för. Detta leder till en 

förbindelse mellan företag och konsument. Människor idag söker som sagt efter produkter 

som visar vad de står för, samtidigt som människor strävar efter ett meningsfullt liv. Fog et 

al., (2010) sätter det i samband med företagen som tydligt måste visa deras värderingar och 

hur de gör skillnad. 

 
Storytelling är ett viktigt verktyg både externt men också internt. Storytelling ska synliggöra 

företagskulturen på ett meningsfullt sätt och ska innefatta alla anställda, i varje avdelning. 

Enligt Fog et al., (2010) knyter kärnhistorian samman hela företagets 

marknadskommunikation. Som tidigare nämnt är storytelling är ett användbart verktyg för 

företag och det kan användas både på företagsnivå men också på produktnivå. För företag 

som innefattas av flera olika produktvarumärken är det en strategisk utmaning att dessa 

produktvarumärkens kärnhistorier inte strider med varandra eller mot företagets 

varumärke. Fog et al., (2010) menar på att det är viktigt för företag att ha koll på den 

långsiktiga varumärkesstrategin för att produkter inte ska krocka med varandra. 

 
En annan utmaning som företag står inför är att de inte längre kan gömma sig bakom 

företagets väggar. Konsumenter har mycket mer information nuförtiden som en följd av 

utvecklandet av internet och sociala medier. Både bra och dålig information sprids snabbt och 

företag kan snabbt förlora konsumenter. Företag måste därför strategiskt kommunicera sina 

produkter och uppmuntra köp genom starka historier kring produkten eller företagets 

varumärke (Fog et al., 2010). 

 
Fog et al., (2010) beskriver att inom reklamen har storytelling länge använts och man 

använder sig alltid av fyra olika komponenter som är budskap, historia, karaktärer och 

konflikt för att på så sätt få konsumenternas uppmärksamhet. Många företag försöker att 

skapa en egen värld kring sin produkt och på så sätt blir deras historia den drivande kraften i 

varumärkets värde och som särskiljer företaget från andra. En bra historia ger utrymme till 

karaktärerna att utvecklas under tiden så att tittarna lär känna dem bättre och kan identifiera 

sig med dem. Vid identifierande med karaktärerna blir också chanserna att man som tittare 
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omfamnar historien och får således också en positiv bild av företaget bakom reklamen. Om 

historien är säker med en stark och relevant handling ger det en högre grad av trovärdighet 

till företaget. 
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5. Material och metod 
 
I kommande kapitel presenteras studiens metod och hur insamling och avgränsning har skett. 

Studiens metod är kvalitativ innehållsanalys där dess för- och nackdelar presenteras 

gentemot kvantitativ metod. I detta kapitel presenteras utvalda analysfrågor samt en 

förklaring till valet av dem. Den sista delen av metodkapitlet utgörs av tillvägagångssätt för 

analysen, där vi som författare förklarar hur analysen kommer att utföras. 

 
 

5.1. Metod - Kvalitativ innehållsanalys 
 
Studiens metod är en kvalitativ innehållsanalys. Då studien syftar till att undersöka vad som 

sägs och om det finns dolda budskap i de filmer som har valts är en kvalitativ innehållsanalys 

det bästa alternativet för studien. Kvalitativ metod är ett övergripande begrepp som bygger på 

intervjuer, observationer eller analys av texter och som inte analyseras enligt statistiska 

metoder och verktyg, vilket är kvantitativ metod. Kvantitativa data är en beräkning på 

exempelvis ord eller termer medan kvalitativa data är händelser, yttrande, bilder, smak eller 

beröring och som kan studeras för att se hur intentioner och uttryck skapar en tanke hos 

tittaren. Kvalitativa data mäts inte så som kvantitativ utan det räcker att konstatera att det 

finns och se hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer. Då det inte är av 

intresserade att exempelvis räkna hur många gånger ett ord eller en term sägs, kommer inget 

värde att läggas vid det utan mer på vad som sägs och hur det påverkar klippen i helhet 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 
Kvantitativa och kvalitativa är bra metoder till olika typer av studier. Den stora skillnaden 

mellan dem är främst av praktisk natur och sättet man arbetar på när man forskar. Valet av hur 

man använder olika metoder är först och främst styrt av vilka forskningsfrågor man har men 

även eventuella maktrelationer, traditioner och tillgängliga resurser har en betydande roll 

(Ahrne & Svensson 2015). I en kvalitativ studie är det viktigt att ha variation och vad 

innebörden av det insamlade materialet säger. Det är inte mängden data som är avgörande, det 

krävs bara en text som skiljer sig från mängden för att ny kunskap skapas (Rennstam & 

Westerfors, 2015). 

Som Ahrne och Svensson (2015) skriver kan en kvantitativ analys också göras på vårt 

material men då syftet är att studera bakomliggande budskap och vad som gestaltas är 

en kvalitativ innehållsanalys rätt metod för studien. 
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För att forskningen ska anses vara trovärdig och för att få genomslag i forskarvärlden och 

samhället behöver vetenskapen byggas på undersökning av världen och inte på spekulationer. 

Läsaren måste kunna förlita sig på att forskningen är riktig. Trovärdighet är extra viktig för 

kvalitativ forskning då journalister och icke-forskare anser att den kvantitativa forskningen är 

mer trovärdig eftersom den kan peka på siffror och statistiska begrepp som i sin tur signalerar 

större trovärdighet. Enligt Svensson och Ahrne (2015) finns det tre sätt att skapa en större 

trovärdighet i sin studie: triangulering, transparens och återkoppling till fältet. Att använda sig 

av triangulering innebär att man använder olika metoder, typer av data och teoretiska 

perspektiv. Genom att angripa sitt studieobjekt från flera håll skapar det en större trovärdighet 

då man testar och analyserar den på ett djupare plan. Att återkoppla till sitt fält innebär att 

forskaren går tillbaka till studieobjekten, i vårt fall Oatly och presenterar det resultat som 

forskaren funnit. Detta syftar till att se om Oatly känner igen, eller är medvetna om det 

resultat som uppkommer genom analysen. Företaget behöver varken hålla med eller tycka om 

resultatet. En välgjord forskning ska vara möjlig att diskutera och kritisera, annars är den inte 

transparens nog då den inte avslöjar tillräckligt mycket om forskningsprocessen. 

Forskningsprocessen skall tydliggöras så att läsaren kan förstå metodval och teorier och det 

bidrar därmed till en högre trovärdighet. Det är också viktigt att vara medveten om 

svagheterna i sin egen forskning, än att medvetet försöka dölja svagheterna. I denna studie 

kommer transparens användas för att visa hur analysen av klippen har gått till och hur det 

teoretiska ramverket är applicerat på dessa. Transparensen kommer också visas genom att 

bilagor av det analyserade materialet är bifogade. Detta görs genom både transkribering och 

med hjälp av analysfrågor. 

 
Krippendorff (2004) skriver att tekniker som används inom innehållsanalys ska vara pålitliga 

och vara återskapningsbara. Detta i sin tur innebär att andra forskare ska kunna applicera 

samma teknik på samma data och genom det få ut samma resultat. Krippendorff (2004) menar 

att vetenskap måste ge ett säkert resultat som är öppen för granskning. 

 
En kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som går ut på att plocka ut de viktigaste 

delarna av en text. Som forskare tittar man på de olika delarna av texten, både helheten och 

vilken kontext de är placerad i. Textbegreppet omfattas inte enbart av skrivna texter, utan kan 

appliceras på allt som på något sätt kan avläsas (Krippendorff, 2004). 
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5.1.1. Kritik av kvalitativ forskning 
 
Den vanligaste kritiken mot kvalitativ forskning är att den är alltför impressionistisk och 

personlig. De kvantitativa forskarna anser att kvalitativt resultat bygger alldeles för mycket på 

osystematisk tolkning om vad som är viktigt och betyder något. De kvantitativa forskarna 

menar också på att det är svårt att bemöta en kvalitativ forskning då den kan vara 

ostrukturerad som en följd av att forskaren själv är det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen och det som observeras oftast är av dennes intressen (Bryman, 2011). 

 
 

5.1.2. Metodreflektion 
 
Vi som författare till denna studie har ett neutralt synsätt till mjölkproduktion och Oatlys 

produkter. Vi har ingen åsikt om vad som är ett bättre alternativ i valet mellan animalisk 

mjölk eller växtproducerad dryck. Vår tolkning i analysen kommer därav inte att baseras på 

personliga åsikter utan kommer att baseras på vad som sägs, vad huvudkaraktärerna gör och 

vad som framkommer genom analysfrågorna. 

 

5.2. Urval, material och avgränsning 
 
Studiens material är hämtat från Oatlys Youtube-kanal. Urvalet består av fem stycken 

Youtube-klipp som alla är publicerade under samma dag, 27 september 2017. Klippen som 

har valts ut för studien är 31 eller 41 sekunder långa och dessa fem klipp är en kampanj för 

Oatlys För- och Motbok som bygger på påståenden om mjölk som Oatly ger svar på. Den 

valda kampanjen är den senast publicerade kampanjen och den är inte den första som Oatly 

gör efter deras tvist med Svensk Mjölk. Valet av kampanj kommer ifrån att klippen behandlar 

olika ämnen samt att de befinner sig på olika platser vid inspelningen. Klippen som 

publiceras i kampanjen är fristående avsnitt där två återkommande karaktärer medverkar. I 

och med att denna kampanj endast innehåller fem klipp har vi valt att inte ta in ytterligare 

klipp som tillhör andra kampanjer eller andra klipp som inte behandlar samma ämne. Detta 

urval kallas för målinriktat urval och är ett strategiskt val, det görs när forskaren försöker 

skapa en samhörighet mellan forskningsfrågor och sitt urval. Detta urval görs främst vid 

intervjusituationer, men går också att tillämpa på andra studieformer. Det svåra vid detta urval 

är att avgöra hur många intervjuer som bör göras, i vårt fall antal klipp, innan studien uppnår 

en teoretisk mättnad (Bryman, 2011). 
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Då Oatly är ett företag i rampljuset och då klipp på Youtube kan raderas eller döljas vill vi 

försäkra oss om att alltid ha tillgång till klippen, därför spelas alla klipp in som används i 

studien. För att inte missa viktig information har ett eget analysschema skapats med tio 

stycken frågor att ställa till klippen som presenteras i analyskapitlet. 

 
Studien fokuserar enbart på Oatlys Youtube-kanal och inte på andra sociala medier. Detta görs 

dels för att kunna analysera vad som sägs i Oatlys klipp och inte i deras 

marknadskommunikation i bild och text, och dels för att det redan finns mycket forskning kring 

företag på sociala medier såsom Instagram och Facebook. 

 

5.3. Transkribering 
 
Efter att vi har tittat på klippen har det valda materialet transkriberats. Genom 

transkriberingen kan en analys av innehållet i klippen göras på en högre nivå. Vår 

transkriberingsmall utgår från Åbo Akademin (u.å.) där allt prat har skrivits ut ordagrant. Vid 

de tillfällen där det har varit svårt att höra eller uppfatta vad som sägs har hakparentes och 

punkter skrivits ut [...]. Varje person har sin egna rad med repliker och det framgår tydligt 

vem som säger vad. Om till exempel kameran sveper förbi personen som talar och sedan 

filmar en annan persons står detta med hakparenteser men under personen som talars rad. 

kossan: Får och hästar [filmar kossan som slänger med armarna]. Varför måste du 

alltid snacka negativ […]. 

Det transkriberade materialet finns att se under bilaga 2 och framåt. 

 
5.4. Test av analysfrågor och slutgiltiga analysfrågor 

 
Dessa analysfrågor bygger på de valda teorierna inom retoriken och det visuella. Enligt Ahrne 

& Svensson (2015) skapas analysfrågor för att man vill få ut ett svar från sitt valda material. 

För att veta att de tilltänkta analysfrågorna fungerar till det valda materialet kan det vara en 

idé att göra en pilotstudie. Till det valda materialet ställs tio analysfrågor. Vid ett första test av 

analysfrågorna upptäcktes det att några behövde justeras. En fråga som inte fungerade var till 

exempel “blir vi som åskådare en tredje part i samtalet som förs mellan Toni och kossan?”. 

Eftersom detta inte är en intervjustudie kan vi inte använda oss av denna frågan då vi skulle 

behöva fråga tittare om svar till denna fråga. 
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Efter att ha testat analysfrågorna på vårt material valdes följande frågor för analysen:  

1. Hur använder sig Oatly av logosargument? 

2. Hur använder sig Oatly av etosargument? 

3. Hur använder sig Oatly av patosargument? 

4. Hur uppfyller Oatly de tre kraven som ställs inom klassisk retorik? 

5. Vilka budskap finns det? Finns det några eventuella dolda budskap? 

6. Uppfyller Oatly de fem teman för estetisk uppmärksamhet? Hur i så fall? 

7. Vilka audiovisuella verktyg använder man sig av i filmerna? 

8. Vilka strategier används för att bjuda in en tredje part? (tittaren) 

9. Använder Oatly sig av “ett meddelande per klipp”? 

10. Hur framställer Oatly etisk konsumtion i klippen? 

 
 

Materialet som vi får ut genom analysfrågorna kommer att delas in i en tematisering. En 

tematisering görs för att vi genom analysen kommer att få ut ett resultat och för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Tematiseringen delas in i tre olika kategorier: dialogen mellan Toni 

och kossan, budskap och visuella medel. Dessa kategorier har valts genom våra analysfrågor 

som bygger på våra valda teorier. I vår analys är vi intresserade av att studera retoriken 

mellan Toni och kossan, och då Oatly tidigare har varit i blåsväder för sina reklambudskap 

mot exempelvis Svensk Mjölk är det av intresse att studera de budskap som finns i våra valda 

klipp. För att konsumenter ska ta till sig ett reklambudskap är det viktigt att man som företag 

också uppfyller det visuella, såsom grafik, ljussättning och ljud (Waern et al., 2004). 

 
 

5.5. Tillvägagångssätt för analys 
 
Analysen i denna studie har vi författare gjort tillsammans men i efterhand har vi funderat på 

om vi istället skulle ha gjort den var för sig. Genom att båda skulle ha använt samma 

analysfrågor hade resultatet kunnat jämföras och på så sätt få ett säkrare resultat. Då hade 

studien kunnat visa på högre transparens. Den rådande analysen kommer fortfarande att kunna 

påvisa transparens genom de bilagor där både transkribering och hur analysen har genomförts 

bifogas.  

 
Vidare har vi först tittat på klippen, sett vad som händer och vad de säger i klippet. Sedan har 

analysfrågor ställts till det utvalda materialet och efter det har transkriberingen studerats för 

det aktuella klippet, detta för att vara säkra på att vi inte har missat viktigt innehåll. Då 
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analysen är indelad i tematiseringar har fokus legat på en tematisering åt gången, detta för att 

analysen ska bli så korrekt som möjligt. För exempel se bilaga 1.  
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6. Analys 
 
Analysen är uppbyggd genom tio analysfrågor som sedan delats in i tre tematiseringar: 

dialogen mellan Toni och kossan, budskap och visuella medel. Visuella medel har delats 

upp i estetisk och visuell upplevelse. Först kommer en kortare introduktion till varje klipp 

ges som förklarar vad som händer i klippet. Medverkande i de utvalda klippen på Oatlys 

Youtube är Toni Petersson som är VD för Oatly samt kossan som egentligen heter John 

Schoolcraft och jobbar som creative director på företaget. I vissa klipp är det även barn och 

andra vuxna som medverkar. Nedan följer en kortare sammanfattning av klippen som har 

använts i analysen. Klippens rubriker är det som klippet heter på Oatlys Youtube-kanal. 

 
Factory Visit 

I Youtubeklippet Factory Visit presenterar kossan “bondgården”. I klippet får vi träffa kossan 

och Toni som diskuterar hur mjölken görs. Kossan tycker inte att Oatlys produktion är 

naturlig och att det är en industriell process, vilket Toni håller med om och ifrågasätter hur 

kossan tror att mjölken från kor hamnar i ett mjölkpaket. 

 
Release Party 

Oatlys “Release Party” ska efterlikna de kosläpp som till exempel Arla brukar anordna på 

Arla-böndernas gårdar (Arla u.å.). Barn och deras föräldrar, mestadels män, samt Oatlys VD 

Toni står längs med staketet för att titta på kosläppet. Ut ur ladugården kommer en människa 

klädd som en ko. Kossan jublar och dansar mot publiken till musiken samtidigt som barnen 

vid staketet jublar och hejar på. 

 
Sunday Drive 

I detta klipp får vi se Oatlys VD Toni köra en bil med Oatly-loggor. Kossan sitter i baksätet 

och Toni frågar om han har fisit. Det utvecklas till en diskussion om huruvida mjölk och 

kossor är miljövänliga eller ej. Toni lägger fram argument som styrker hans tes angående att 

kor inte är miljövänliga.  
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At School 

Detta klipp visar Toni som kör runt i en gammal Volvo på en skolgård med megafoner på 

taket. I megafonerna hör man honom ropa ut slagord om hur barn ska ha rätten till att välja 

själva vad de vill dricka i skolan. På skolgården syns bara Toni i bilen och kossan som 

försöker få honom att lugna ner sig. I fönsterna på skolbyggnaden ser man barn som nyfiket 

tittar ut. Här har Oatly en annan approach gentemot tidigare klipp. Toni vill att det ska finnas 

alternativ på skolan, inte enbart mjölk eller Oatlys havredryck. 

 
Protein vs. Protein  

Detta klipp börjar med att tittaren får se Oatlys VD Toni sittandes på sitt kontor och dricka 

havredryck. In kommer kossan och kallar drycken för hipsterskit. En dispyt om huruvida 

växtprotein eller animaliskt protein är bäst utbryter och in kommer två stycken brottare som 

börjar att brottas. De två brottarna representerar varsin sida av protein och Toni och kossan 

står bredvid och tittar på. 

 
6.1. Dialogen mellan Toni och kossan 

 
6.1.1. Retoriska greppen 

 
I de fem klipp som har analyserats använder man sig av logos genom att tala till förnuftet. 

Argument som tas upp är att man vill att människor ska ta reda på hur mjölkproduktion ser 

ut, om hur mycket växthusgaser som släpps ut av kossor samt att skolor inte ska bestämma 

vad barn ska dricka i matsalen utan att de själva ska få bestämma. 

 
VD-Toni: Har du fisit nu. Kom igen nu. 

Ko-mannen: Toni jag har inte fisit [filmar ko-mannen i baksätet] de är inte min grej. Jag 

gör inte sånt. 

VD-Toni: [filmar ko-mannen] inte din grej. Du och dina kompisar ni släpper ut 7.1 

miljarder ton med växthusgaser [filmar Toni som kollar i backspegeln] 

Ko-mannen: [filmar ko-mannen] Toni det är typiskt dig. Hitta något sätt att räkna. 

Alla vet alla vet att mjölk är klimatsmart.  

 

Vi kan också finna etosargument som gör att tittaren får förtroende för den som agerar eller 

talar. Oatly har valt att använda sig av sin VD Toni Petersson i sina klipp vilket ger en tyngd 

och trovärdighet till Oatly som företag. Detta kan ses i det femte klippet “protein vs. protein” 

där Toni ses dricka sin egen havredryck på sitt kontor där man också i bakgrunden kan se en 

tavla med “employe of the month” och Tonis ansikte. Hans motspelare är en kossa som 

framstår som mindre smart då Toni ständigt ifrågasätter kossan och denne inte har något 
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riktigt svar på tal. Klippen lägger vikt vid att Toni är den som man kan lita på och att kossan 

inte är en trovärdig budbärare. I fjärde klippet har Toni tagit form av en aktivist som 

cirkulerar i en bil på en skolgård, vilket kan anses både positivt och negativt och kan skada 

honom som budbärare beroende på åskådarens ställningstagande. 

 

 
 

En del av patos är att skapa känslor för tittarna (Waern et al., 2004). En av dessa känslor kan 

vara medlidande vilket kan kännas när kossan oftast dumförklaras. De patos-argument som 

finns i klippen anspelar mestadels på humor då man blandar allvar med humoristiska scener, 

exempelvis i klippet “Release Party”. 

 

VD-Toni: vänta vänta lite [Ko-mannen dansar omkring.] [filmar Toni som kollar på 

barnen] man kan undra varför hon är så glad. 

Ko-mannen: [filmar ko-mannen] jag är glad för att nu får jag äta ute. Jag ska hålla 

landskapet öppet. 

VD-Toni: men jag tänker att det ju finns andra som kan beta. Får och hästar [Toni 

tittar på Ko-mannen] 

Ko-mannen: Får och hästar [filmar ko-mannen som slänger med armarna]. Varför 

måste du alltid snacka negativ […] 

 

I de analyserade klippen finns det två scener där kossan är mer energisk än i andra klipp, i 

följande klipp argumenterar han mot Toni och han viker sig inte i sin åsikt. I klippet “Protein 

vs. Protein” kallar kossan Oatlys havredryck för hipsterskit och står upp för sin åsikt i frågan 

om protein. 

 

VD-Toni: Tjena John. 

Ko-mannen: [lutar sig mot skrivbordet och pekar på VD-Toni] Toni du är svag. VD-

Toni: va. 

Ko-mannen: när du dricker denna hipster-skiten (tar upp ett paket från Oatly som står 

på VD-Tonis skrivbord) får du inte i dig protein. [filmar VD-Toni som ser ganska nöjd 

ut] [filmar mot dörren där en man i träningsbyxor kommer in] kolla här. Peter han får i 
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sig protein [Peter spänner sina armmuskler] han dricker mjölk. Så ska det va. 

VD-Toni: man kan ju faktiskt äta vegetabiliskt protein också. Patrik [filmar mot 

fönstret där en man i brottardräkt kommer in genom fönstret] kolla här 

 

Även i klippet “At School” visar kossan att han inte viker ner sig, han försöker dock att få 

Toni att förstå att man inte ska blanda in barnen och inte göra reklam för sina produkter. 

 

Ko-mannen: [Ko-mannen springer i en liten cirkel viftar på händerna] hallå. Stopp 

stopp. [bilen stannar, filmar inifrån bilen mot ko-mannen] du kan inte göra reklam på 

skolan för din havredryck 

VD-Toni: [filmar bilen och ko-mannen på håll] […] 

Ko-mannen: [filmar bakifrån på ko-mannen mot VD-Toni] alltså barn behöver stöd. 

Mjölken är bra, de behöver näring. 

VD-Toni: men kan man inte ge stöd till vegetabiliska drycker också då inte bara 

mjölk. 

Ko-mannen: [filmar inifrån bilen mot ko-mannen, gestikulerar med armarna] vad är 

fel med mjölk. 

VD-Toni: [filmar inifrån bilen mot ko-mannen] och vad är fel med havredryck. [filmar 

bakifrån på ko-mannen mot VD-Toni] det handlar om rättvisa för barnen. De ska få 

välja. [VD-Toni börjar köra iväg] Valfrihet åt barnen, valfrihet åt barnen. Rättvisa åt 

alla. 

 
 

 

6.1.2. Klassisk retorik 
 
I den klassiska retoriken finns det tre stycken krav som ställs på en text eller visuellt medie 

som är klarhet, korrekthet och lämplighet (Waern et al., 2004). Detta är svårt att analysera då 

det utgår mycket från åskådarens perspektiv. Vi har valt att tolka kravet klarhet som att 

klippet ska vara lätt att förstå utan svåra ord. Korrekthet väljer vi att tolka som att talet i 

klippet ska vara passande och felfritt. Det sista kravet lämplighet tolkar vi att klippet ska vara 

anständigt gentemot den kultur vi lever i. 
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Alla klippen uppfyller kravet klarhet då de är lätta att förstå och när det har varit svårare 

innehåll så har Toni förklarat på ett lättförståeligt sätt. Under klippet “Release Party” är det 

mer att tolka men trots det är klippet inte svårt att förstå och uppfyller därmed kravet för klarhet. 

De klipp som har analyserats uppfyller inte alla kravet för korrekthet då det ofta är svårt att 

förstå vad kossan säger då han använder sig av fel meningsuppbyggnad samt har en dialekt 

som kan anses vara svår att förstå. Med fel meningsuppbyggnad och fel ändelser på ord blir 

kossans tal besvärligt att följa. Det tredje och sista kravet är lämplighet. 

Klippen visar inga bilder som kan anses vara stötande. Däremot i klippet “Sunday drive” kan 

lämpligheten diskuteras då Toni säger att kor släpper ut flera miljarder ton växthusgaser 

samtidigt som de sitter i en bil och “söndagsåker” vilket är en term för att åka en runda med 

sitt fordon utan ett tydligt mål. (Campoli, 2014, 7 juli). Även lämpligheten att inte visa 

kvinnor i Oatlys klipp kan ifrågasättas som lämpligt eller ej. I Oatlys fem klipp medverkar 

endast en kvinna och det är i klippet “Release Party”, där ser man henne endast under en 

kamerasvepning. 

 

6.1.3. Strategier för att bjuda in tittaren 
 
De strategier som Oatly använder för att bjuda in tittaren i diskussionerna är att de i vissa 

klipp ställer en öppen fråga. 

 
VD-Toni: men vänta vänta [filmar Oatly-paket på industriella rullband] tror du att man 

mjölkar dig […] rätt ner i en kartong eller? [filmar på litet avstånd, Toni & ko-mannen 

i bakgrunden, framför åker paket med Oatly-produkter] Hur tror du att det funkar? 

Ko-mannen: […] [rycker på axlarna] ne men jag vet inte men 

VD-Toni: men ta reda på de då [Text kommer fram i versaler som säger: Stämmer allt 

du fått lära dig om mjölk?] 

 
I slutet av varje klipp visas en text där de frågar om allt tittaren lärt sig om mjölk stämmer. 

Detta kan ses som en öppen fråga då man under klippens gång kan få sig en tankeställare om 

hur bland annat mjölkproduktionen och miljöpåverkan från den ser ut. 

 

Som Costa-Sánchez (2016b) skriver är öppenhet och interaktivitet med tittarna viktigt. Oatly 

ger tittarna möjlighet att kommentera och interagera med Oatly i och med att de använder sig 

av ett öppet kommentarsfält. 
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6.2. Budskap 
 
Genom begreppet budskap har vi dels analyserat vad Oatly vill kommunicera med sina klipp 

men också om det finns några bakomliggande dolda budskap. I klippet “Factory Visit” är 

budskapet att man måste ta reda på hur mjölkindustrin ser ut. Inte ens kossan som mjölken 

kommer ifrån påstås veta hur produktionen ser ut. I detta klipp kan vi inte finna några dolda 

budskap. I klippet “Release Party” är kossan jätteglad för att hon äntligen ska få komma ut på 

bete. När Toni ifrågasätter varför hon är glad säger kossan att hon “bara har en dag på året, 

förstör inte den”. Sedan diskuterar Kossan och Toni om andra djur som kan beta istället för 

kor, han säger också “man kan ju odla också”.  

 
I klippet “Sunday Drive” diskuteras kor och miljöpåverkan, det underliggande budskapet är 

att kor och mjölkproduktion är dåligt. All den näringen kon säger att man får från mjölken, 

kompenserar den för miljöpåverkan som blir på grund av korna? I vårt femte klipp “Protein 

vs. Protein” ses två stycken brottare slåss där de båda representerar varsin sida av protein, 

animaliskt och växtbaserat. Till synes kan detta verka vara en humoristisk scen men vi har 

valt att tolka det som en match mellan Oatly och Svensk Mjölk, som kan kopplas till den 

rättstvist Oatly hamnade i 2014. I klippet får vi inte se någon vinnare, men båda ses kämpa 

på väl. Detta kommer att diskuteras vidare under resultatdiskussion.  

 
VD-Toni: låt dem hålla på lite här nu. Här ser du växt-producerat protein [männen 

brottas på golvet] 

Ko-mannen: mot animaliskt protein. Animaliskt nästan vinner 

VD-Toni: ja det går bra för honom nu [filmar närbild på brottningen text visas i 

versaler: stämmer allt du fått lära dig om mjölk?] 

 

 

6.2.1. Etik i Oatlys Youtube-klipp 
 
I de analyserade klippen förekommer etik i olika former. Denna studie har fokuserat på etiken 

såsom Coles och Crang (2011) samt Littler (2011) beskriver. Det innefattar hur platsen för 

klippet ser ut och om vi som observatörer får rätt känsla för klippet medan Littler (2011) 

menar på att etisk marknadskommunikation har olika budskap, Vilket etiskt budskap har 

Oatlys klipp? Är klippet gjort för att man vill förändra samhället eller är det gjort i 

vinstdrivande syfte? 

 
Ett klipp som även tidigare diskuterats är “Sunday Drive”, här krockar två etiska problem med 

varandra. I klippet diskuterar Toni och kossan hur mycket växthusgaser som kor släpper ut 
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varje år, men samtidigt kör de i en bil som i sin tur bidrar till mycket utsläpp av farliga partiklar 

och växthusgaser. Budskapet blir genom detta dubbelt, vill Oatly skapa en diskussion genom 

att låta de etiska problemen krocka med varandra? 

 

Ett annat klipp som utesluter platsen som en viktig del i den etiska konsumtionen är klippet 

“Release Party”. Vi har även här diskuterat kring avsaknaden av realljud från djur som 

förväntas finnas på en bondgård, även platsen som de befinner sig på saknar ett flertal föremål 

som normalt finns på en bondgård, såsom traktorer, skottkärror, höbalar eller kanske en katt. 

Genom att inte ta med realljud och ovanstående föremål lyckas inte Oatly med att uppfylla de 

etiska kriterierna som Coles och Crang (2011) beskriver. I klippet “At School” demonstrerar 

Toni på en skola, hans budskap i detta klipp är att barn själva ska få välja vad de ska dricka, 

mjölk eller havredryck. Platsen och budskapet går i detta klipp ihop, barn ska själva få välja 

och Toni är på en skolgård, under klippets gång ses barn som står inne i skolbyggnaden. 

Dock ställer vi oss frågan om hur etiskt korrekt det är att demonstrera på en skolgård. 

Använder man sig av barn och skolan för att man vill skapa en förändring tidigt i människors 

liv? 

6.2.2. Storytelling 
 
Som tidigare nämnt bygger storytelling på fyra komponenter: budskap, historia, karaktärer och 

konflikt. Dessa samverkar på ett sätt som får konsumenternas uppmärksamhet och är den 

klassiska formen för sagoberättande (Fog et al., 2010). I klippen som analyserats följer man 

dessa punkter. Varje klipp har en tydlig struktur med budskap och konflikt. Karaktärerna är de 

samma och historian ändrar sig från klipp till klipp. De genomgående “message per story”, 

alltså budskap, vi kan finna kretsar alla kring att det alltid ska finnas ett annat alternativ till 

mjölken, att man som människa, vare sig det är en vuxen person eller ett barn så ska denne 

själv få välja vad man vill dricka och att samhället bör lära sig mer om produktionen bakom 

mjölken. Konflikterna som behövs för att föra historien vidare har överlag handlat om de 

motsättningar mellan Tonis miljötänk och kossans traditionella tänk. 

 

6.3. Visuella medel 
 

De fem stycken teman som utgör den estetiska upplevelsen är fokus på objekt, mottagaren 

känner sig fri och rofylld, fri från verkligheten, aktiv upptäckt och helhet. Det estetiska styr 

vad som uppmärksammas. Som tidigare nämnt ska alltid fokus på objekt vara med och sedan 

behöver tre till av ovanstående temana vara med för en estetisk upplevelse. I de klipp som har 
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analyserats finner vi att Oatly gör detta. Det är stående fokus på kossan och Toni och deras 

argumentation. Ingen av filmerna ger en obehagskänsla men man som tittare känner sig inte 

heller rofylld. Den aktiva upptäckten och helheten, där man som åskådare ska känna en 

interaktion med produkten samt att man vill upptäcka objektet själv, finns där. Oatly har valt 

att göra sina klipp i kända svenska miljöer för att på så sätt kunna framföra sitt budskap på ett 

så enkelt och mottagarvänligt sätt som möjligt. Hela kampanjen med filmerna går ut på att få 

svenskarna att läsa deras material om mjölkindustrin och öppna upp för frågor samt andra 

synsätt. Kriteriet fri från verkligheten är svår att tolka men vi har valt att tolka det som att 

Oatly uppfyller detta genom att blanda humor med verklighet. Det som Oatlys VD Toni säger 

finns det också belägg för, samtidigt som man väljer att få fram dessa budskap med ett 

humoristiskt grepp så som en man med ett ko-huvud, prata om kossors gaser och genom en 

lättsam demonstration utan kraftfulla slagord. 

 

Hand i hand med det estetiska går de visuella upplevelserna. Här har vi valt att titta mer på de 

audiovisuella verktygen, där fokus ligger på grafiken, realljud, musik och dialog, men också 

på klippens färger och ljus. Genomgående för de klipp som har analyserats har färgerna varit 

desamma. En blågrå färgskala där inga starka färger sticker ut. Ljuset känns mjukt och dovt 

och det känns som att Oatly använder ett filter på klippen i denna kampanj. Oatly-loggan och 

den text som ses i klippen är alla i samma typsnitt, ett typsnitt som företaget själva har tagit 

fram (Laudon Design, 2016). Oatly har använt sig av olika realljud, i några av klippen är en 

bil med och då hör man tydligt ljudet av hjul mot asfalt, vindrutetorkare som går och 

motorljud. I klippet när kossan är på besök i havrefabriken hörs ljud som kopplas till 

industrier. Ljud som förekommer är pipande från maskiner och produkter som åker på 

rullband. Även klippet med brottarna innehar realljud exempelvis under matchens gång där 

en av brottarna ramlar in i ett bord med en skrivare på. Skrivaren åker ner i golvet detta 

ljudsätts med realljud. I två klipp där Toni och kossan är utomhus hör man sällan ljud från 

djur. I klippen “At school” hörs inga djurljud som till exempel fågelkvitter. I klippet “Release 

Party” där man illustrerar en bondgård hörs i slutet en tupp som galer och kvitter från fåglar, 

men det är också det enda. 

 

Musik förekommer endast i ett av klippen, och det är funky-musik. Klippet som musiken 

förekommer i är “Release party”. Musiken börjar spela under sista sekunderna samtidigt 

som För- och Motboken visas. Det sista verktyget för audiovisuella verktyg är dialog, och 

som tidigare nämnt pågår dialogen ständigt mellan Toni och kossan. Dialogen avslutas med 

en fråga som ställs via text till åskådaren, “Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?”. Vi 
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tolkar denna fråga som en öppen fråga och som ligger till grund för eftertanke hos 

åskådaren. 
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7. Resultatdiskussion 
 

Nedan kommer vi att diskutera mer ingående kring det material som vi har funnit i vår analys. 

För en bättre överskådlighet delas resultatdiskussionen in i underrubriker som bygger på våra 

forskningsfrågor som är följande: 

 
1. Hur försöker Oatly övertyga och kommunicera med hjälp av retoriska medel? 

2. Vilka budskap finns i klippen? 

2.1 Finns det några dolda budskap, i så fall vilka? 

 2.2 Hur framställs Oatly som ett etiskt företag? 

 

 
7.1. Retoriska medel 

 
Av de reklamklipp från Oatly som har analyserats är alla åskådarvänliga och berättande som 

anses vara ett retoriskt grepp. Klippen är konkreta men öppnar också upp för frågor vilket i 

sig kan leda till att folk engagerar sig. Enligt (Waern et al., 2004) kan vi tydligt se hur Oatly 

använder sig av storytelling och dess verktyg då det är ett bra sätt att bygga en relation    mellan 

företag och konsumenter. Det viktigaste för att en berättelse ska bli bra och engagera en läsare 

eller tittare är att använda sig av de fyra komponenterna budskap, konflikt, karaktärer och 

handling. Oatly använder sig av dessa enligt litteraturen (Fog et al., 2010) på ett bra sätt 

samtidigt som de också använder sig av det gamla, men effektiva greppet, skurk och hjälte. 

Beroende på hur åskådaren ser på konflikten mellan kossan och Toni kan du också se skurken 

och hjälten på olika sätt. Är du mjölkbonde kan man se kossan som hjälten och Toni skurken, 

samtidigt som det kan vara tvärtom. Som nämnt tidigare behöver dessa två inte vara fysiska 

karaktärer utan skurken kan också vara ett hinder för historien att föras framåt. Människor i 

dagens samhälle söker aktivt efter produkter som visar vad de står för (Fog et al., 2010) och 

det är tydligt vart Oatlys ställningstagande i mjölkproduktionsfrågan är. Detta gör dem genom 

att mixa underhållning samtidigt som de visar deras kampanj om För- och Motboken. Om ett 

företag talar samma språk som dess tittare leder detta till en vi-känsla. Beroende på vilket 

språk tittaren talar, om denne är för eller emot mjölkproduktion, ser man antingen Oatly eller 

mjölkproducenterna som skurk eller hjälte. I Oatlys klipp skulle hindret kunna vara att det är 

svårt att som människa ta till sig andra produkter än mjölk, då det i dagens kultur är så pass 

normaliserat med just mjölk. Mjölken har druckits av människan i 6000 år (Anna-Britta Ståhl, 

2014).   
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Majoriteten av all reklamen utgår från det retoriska begreppet patos, i Oatlys klipp 

framkommer inte så många känslomässiga tilltal utan det patos de använder sig av har varit i 

underhållande syfte. Vi kan se att de kommunicerar patos genom underhållning och snarare 

använder sig av logos där man riktar in sig på förnuftet hos människan och vill övertyga. Det 

retoriska begreppet etos syftar till att tittaren eller lyssnaren ska känna ett förtroende till 

avsändaren. I klippet “Sunday Drive” diskuterar Toni och kossan om kossornas utsläpp och 

Toni stärker sina argument med siffror. Vi kan däremot se en motsättning i Tonis argument 

då man diskuterar utsläpp, men trots det är de ute och planlöst åker omkring i en bil. Kan man 

verkligen lita på det som Toni säger då han själv gör av med avgaser. Inga indikationer ges på 

att bilen de färdas i är miljösmart. Också i klippet “At School” kör Toni runt i en gammal 

Volvo som antagligen inte heller är speciellt miljövänlig. I klippet diskuteras ingenting kring 

miljön, men kampanjen handlar till stor del om klimatförändringar som en följd av 

mjölkindustrin. 

 

Däremot i ett klipp där etos-argumentet framkommer tydligt är “Protein vs. Protein”, som vi 

tidigare nämnt. Toni sitter och dricker sin egen havredryck när kossan kommer in på kontoret 

för att få igång en diskussion, men Toni visar då istället upp en ödmjuk sida och där han 

enbart pekar på att det finns andra alternativ än mjölk. Genom att han som VD sitter och 

dricker sina egna produkter får det honom att verka som en pålitlig sändare (Gripsrud, 2011). 

 

De klassiska retoriska kraven lämplighet, klarhet och korrekthet uppfyller Oatly till stor del, 

men i vår kultur kan korrektheten diskuteras i ett genusperspektiv. I vissa delar av världen har 

inte kvinnor och män lika förutsättningar, därför ställer vi oss frågande till att Oatly i princip 

endast använder sig av manliga statister och skådespelare och en kvinna skymtas endast i en 

kort sekund i klippet ”Release Party”. Även att kossan porträtteras av en man ställer vi oss 

undrande till. Kanske finns det en baktanke till detta. Costa-Sánchez (2016a) skriver att för 

att ett företags klipp ska få en större spridning krävs det en bra historia, det ska vara 

underhållande och dra till sig uppmärksamhet samt att det ska väcka känslor. Att välja en 

man som kossa väcker både uppmärksamhet och kan anses som underhållande, då kossor är 

av det feminina könet. 

 

Costa-Sánchez (2016b) nämner i sin studie att ett företags klipp på Youtube ofta är mer 

informativa än underhållande. I analysen av Oatlys Youtube-klipp kan vi se till viss del att 

klippen är underhållande men till stor del är de informativa. Som tidigare nämnt innehåller 

klippen liten del av patos och då främst i underhållande syfte. Genom de analyserade klippen 
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visar Toni på det informativa genom att stärka upp sina argument med siffror och hur kon ska 

ta reda på mjölkindustrin ser ut innan den uttalar sig om att det inte är naturligt med Oatlys 

produktion av havre-dryck. Att de sedan avslutar alla klippen “stämmer allt du fått lära dig om 

mjölk” och sedan visar hur man kan ladda ner För- och Motboken, kan ses som både en öppen 

fråga men också informativt då de vill informera sina tittare om hur mjölkproduktionen ser ut. 

 
 

7.2. Budskap 
 
De budskap som kommuniceras från Oatlys kampanj på Youtube är att människor måste bli 

mer medvetna om hur mjölkproduktionen ser ut och hur miljön påverkas av utsläpp från kor. 

Något som är av intresse är att i vissa klipp säger Toni att det finns annat att dricka än mjölk, 

eller så nämner han inte Oatlys produkter över huvud taget. Vi tolkar det som att Oatly anser 

att det är viktigt att man som individ själv får välja vad man vill dricka i till exempel skolan. 

Trots att det är Oatly som är sändare av klippen säger han inte att man måste dricka deras 

produkter, vilket man skulle kunna förvänta sig av reklamklipp. Budskapet i alla Youtube- 

klipp är att det alltid finns ett alternativ till mjölk. 

 

Som vi nämnt tidigare använder sig Oatly av en del realljud, men vi ställer oss frågan om 

användningen av men också avsaknaden av realljud kan stärka men också stjälpa Oatlys 

budskap. Till exempel i klippet “Release Party” hörs inte alls mycket realljud av djur eller 

liknande som oftast kan höras i naturen och på bondgårdar. Trovärdiga ljud hade stärkt 

budskapet ytterligare då de pratar om hästar och får. Som tidigare nämnts i analysen så 

nämner Toni att man kan odla istället för att låta djur beta. Detta ser vi som ett dolt budskap, 

då det kan syfta på att Oatly kan odla sin havre i stället för att låta djur beta på marken och 

på så sätt producera havre till sina produkter. 

 

Dolda budskap återfinns i flera av Oatlys klipp. Ett klipp som utmärker sig är “Protein vs. 

Protein”, vid första anblick såg vi inga dolda budskap men efter att ha tittat på klippet några 

gånger upptäcktes kopplingar mellan klippet och den rättstvist som Oatly hamnade i med 

Svensk Mjölk 2014. Det är intressant att se hur Oatly väljer att skildra rättstvisten i ett av sina 

klipp. Som tidigare nämnt vann Svensk Mjölk tvisten, men i detta klipp fortsätter fighten trots 

att Oatly förlorade i rätten. Det är ett djärvt drag som visar på att Oatly inte viker sig. I klippet 

säger Toni att “det går bra för honom nu” (om animaliska protein-killen), detta kan tolkas som 

ett underliggande budskap där uppstickaren Oatly inte låter sig stoppas. 
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I de analyserade klippen framkommer en del etik. Vissa av de etiska problem som dyker upp i 

klippen krockar med varandra, till exempel i klippet “Sunday Drive”, där Toni och kossan 

söndagsåker och samtidigt diskuterar kring hur mycket kor släpper ut i växthusgaser. Vi tror 

att denna etiska krock är väl konstruerad av Oatly, även i klippet ”At School” använder sig 

Oatly av en bil, en Volvo 740 som inte är speciellt miljövänlig. Kanske görs dessa medvetna 

krockar för att skapa en diskussion om hållbar produktion av mjölk och havredryck? Som 

Littler (2011) nämner i sin studie har det tidigare förekommit bojkott i      

marknadskommunikation från företag. Vi kan bara spekulera kring Oatlys försiktiga 

användande av denna typ av etik. Oatly har som sagt tidigare blivit dömda i 

marknadsdomstolen och kanske är det något som påverkar vad Oatly kommunicerar i deras 

Youtube-klipp. 

 

Som vi nämner i tidigare forskning och i analysen så är platsen viktig för den etiska 

konsumenten. Efter att ha analyserat klippen kan vi se att vissa platser krockar med varandra 

och vi tycker även att det första klippet när de befinner sig i havrefabriken kunde sett 

annorlunda ut för att skapa en känsla kring hur Oatlys produktion ser ut. I och med att Toni 

säger “Tror du att de mjölkar dig rätt ner i en kartong eller?” (se bilaga 2) hade Oatly i detta 

klipp kunnat låta kossan följa med ut på havreåkern, skörda havren för att sedan visa inne i 

fabriken hur havredrycken framställs för att få en klarare blick av hur produktionen går till. I 

nulägen verkar det faktiskt som att havredrycken är en produkt som plötsligt uppstår i en 

kartong i en fabrik, vilket går emot både budskapet i klippen men som också kan ses som en 

krock i etiken enligt Cole och Crang (2011). 

 

I och med att Oatly tycker att kor och mjölkproduktion är dåligt för miljön, tycker vi att det är 

lite underligt att de inte använder mer argument om etisk hållbarhet i den analyserade 

kampanjen. Att använda retorikens patos för att känslomässigt beröra tittaren och sedan 

använda etisk hållbarhet för att stärka sina argument kring mjölkproduktion hade säkert 

fungerat bra för att locka tittaren till att ladda ner För- och Motboken som kampanjen kretsar 

kring. 

 

Littler (2011) diskuterar kring att om företag använder sig av etik för att själva göra vinst eller 

faktiskt påverka kunden, i det här fallet tittaren, eller om det används för att skapa en 

förändring. Efter att ha analyserat klippet “Release Party” där Toni säger att man kan låta 

andra djur såsom får och hästar beta för att hålla markerna öppna, men också i förbifarten 

nämner att man även kan odla på dessa marker, kan ses som ett etiskt problem. I och med att 
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man istället kan odla på marken där djur kunde ha betat så skulle det kunna leda till en ökad 

produktion för Oatly, och ökad produktion och försäljning leder i sin tur till vinst för 

företaget. Precis som Guerrero och Díaz (2016) nämner så kan narrativa medel vara 

användbart när man vill engagera tittarna. Att både använda sig av narrativa medel och etik 

skulle fungera bra när företaget vill skapa en förändring genom försäljning av sin produkt. 
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8. Slutsats 
 
Vid en första anblick kan Oatlys Youtube-klipp ses som humoristiska och underhållande. Men 

i en djupare analys genom transkribering och med hjälp av analysfrågor ser vi nu klippen på 

ett annat djup. Retoriken används på ett effektivt och underhållande sätt, klippens innehåll 

väcker frågor som eventuellt kan leda till att tittaren börjar söka svar på frågorna, kanske via 

För- och Motboken. 

 

Företag som lyckas väl med storytelling och kan använda det på ett fördelaktigt sätt anser vi 

har en större chans att lyckas med sin marknadskommunikation på Youtube. Att använda sig 

av begreppet skurk och hjälte är ett effektivt sätt, men det kan också tolkas annorlunda hos 

olika individer beroende på det ställningstagande och världsbild som personen har. Som 

forskning visat inom storytelling är det viktigt att endast använda sig av ett budskap per klipp 

och att det budskapet är tydligt. De dolda budskapen kan vara svåra att se, exempelvis i 

klippet “Protein vs. Protein” där det tog oss flera tittningar för att koppla den till rättstvisten 

med Svensk Mjölk. Därav ställer vi oss frågande till om att dolda budskap kanske inte är ett 

effektivt sätt att kommunicera via sin Youtube-kanal, men å andra sidan är dolda budskap en 

stor del av hur reklamen är utformad idag.  

 

Vi har även funderat över Oatlys val av att använda sin egen VD Toni Petersson som 

huvudkaraktär i sina klipp. Detta kan öka trovärdigheten till det budskap som Oatly vill 

förmedla. Valet att använda sig av Toni känner vi är intressant då det urskiljer sig från andra 

reklamklipp som vi tidigare har sett. Om Toni skulle misslyckas med att kommunicera deras 

budskap, hur skulle det då slå tillbaka på honom som VD och på Oatly som företag? Detta är 

tankar som det bara kan spekuleras om, då vi inte har gjort en intervjustudie. Vi anser att 

Toni förmedlar Oatlys budskap på ett intressant sätt, så att innehållet i klippen väcker tankar 

och har lämnat oss författare fundersamma men intresserade av Oatly och dess produkter. 

Efter att ha analyserat Oatlys Youtube-klipp kan vi se att Oatly fortsätter att kommunicera i 

samma anda som innan den fällande domen men med ett mer accepterat format för reklam 

där de inte stöter sig med andra företag på samma sätt.  

 

I Vernuccios studie Communicating Corporate Brands Through Social Media (2014) kunde 

hon se att det fanns fyra olika kategorier av kommunikatörer på sociala medier. Efter vår 

analys av Oatlys kampanj på Youtube anser vi att Oatly tillhör gruppen säkra 

kommunikatörer. De säkra kommunikatörerna finns i många olika branscher, och ett 
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kännetecken för säkra kommunikatörer är att de kommunicerar ett starkt varumärke. I klippen 

som analyserats nämner Oatly sällan sina egna produkter utan säger bara att det finns andra 

alternativ till mjölk. Att göra en kampanj som denna tyder på att kommunikatörerna på Oatly 

är säkra på sin sak. En annan del som Vernuccio upptäckte är att de säkra kommunikatörerna 

använder sig av tvåvägskommunikation och öppenhet mot tittaren. Detta är inget som denna 

studie har fokuserat på, men då det är en viktig del av kommunikationen mellan företag och 

kunder är detta ett förslag till vidare forskning om Oatly och deras marknadskommunikation 

på sociala medier för att kunna fastställa att Oatly tillhör Vernuccios kategori säkra 

kommunikatörer.  

 

För att ett företag som har som avsikt att använda Youtube i sin marknadskommunikation 

anser vi efter att ha analyserat Oatlys klipp att Youtube är ett socialt medie med stor potential 

för marknadskommunikation. Att strategiskt använda storytelling, retorik och etik blir 

klippen vid korrekt användning intressanta och genererar förhoppningsvis i ett vinnande 

koncept. Vi anser oss vara säkra på att det är svårt att göra alla tittare till lags, i och med att 

alla avläser budskap på olika sätt beroende på vilken förförståelse denne har för ämnet. 

 

 

8.1. Vidare forskning 
 
Under arbetes gång upptäcktes ett antal outforskade ingångar som denna studie kan ligga till 

grund. I och med att Oatly till stor del använder sig av manliga karaktärer och skådespelare 

skulle det vara av intresse att behandla genus-perspektivet. Hade budskapen och retoriken i 

klippen sett annorlunda ut och hade den tagits emot på ett annat sätt om Oatly hade använt sig 

av kvinnliga karaktärer? Ett förslag till att utveckla vår studie hade kunnat vara att titta på 

kommentarerna till de olika klippen för att se vilken respons klippen har fått men också att 

analysera kommentarer på Oatlys andra sociala medier. Som Costa-Sánchez (2016b) kommer 

fram till är öppenhet och interaktivitet från företaget viktigt. I vår studie har vi sett att Oatly 

har ett öppet kommentarsfält, dock med få kommentarer och utan någon respons från Oatly.  

 

I en kampanj som Oatly har publicerat är simmerskan Sara Sjöström med. Här hade en 

liknande studie kunnat göras där man tittar på om budskapen kan tolkas på ett annat sätt när 

företaget använder sig av en extern person och hur det skulle slå tillbaka på företaget samt 

Sara Sjöström som person. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Tillvägagångssätt vid analys 

Factory Visit 

 
 

 

Retorik i Factory Visit: 

1. Hur använder sig Oatly av logosargument? 

• Toni tycker att kossan ska ta reda på hur mjölkindustrin ser ut innan han uttrycker sig 

om att Oatly inte är naturligt. 

2. Hur använder sig Oatly av etosargument? 

• (vi kan lita på talaren) 

Genom att Toni ifrågasätter kon om hur han mjölkas får det Toni att se mer 

allmänbildad ut. Man får också en inblick i hur det ser ut i Oatly-fabriken där inga djur 

finns utan allt är industriellt. 

3. Hur använder sig Oatly av patosargument? 

• (Känslomässiga) 

Kossan blir dumförklarad vilket kan ge tittaren medlidande-känslor. I övrigt kan vi 

inte hitta några patos-argument. 

4. Hur uppfyller Oatly de tre kraven som ställs inom klassisk retorik? 

• Klarhet: I klippet behandlas endast ett meddelande per klipp, inga svåra ord. 
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• Korrekthet: Detta klipp uppfyller korrekthet, kossan och Toni talar korrekt även om 

kossan ibland hugger slutet av vissa ord. 

• Lämplighet: klippet innehåller inga scener som kan vara obehagliga. 

5. Vilka strategier används för att bjuda in en tredje part? (tittaren) 

• avslutar med en öppen fråga, “stämmer allt du fått lära dig om mjölk? 

Budskap: 

1. Vilka budskap finns det? Finns det några eventuella dolda budskap? 

• Oatly vill att man ska ta reda på hur mjölkproduktionen ser ut. Detta klipp innehåller 

inga dolda budskap. 

Storytelling: 

1. Använder Oatly sig av “ett meddelande per klipp”? 

• Oatly använder sig i detta klipp av “ett meddelande per klipp.” 

Visuella medel: 

1. Uppfyller Oatly de fem teman för estetisk uppmärksamhet? Hur i så fall? 

• Objekt - Kossan 

• Mottagaren känner sig fri och rofylld - nej vi blir inte illa till mods. Kanske hade vi 

blivit det om man visade en ladugård med kossor som mjölkas och sen transporteras 

till döden, men nu ser vi bara ett samtal i havrefabriken mellan kossan och Toni vilket 

inte ger några speciella känslor. 

• Fri från verkligheten - Detta är verkligheten. Havrefabriken finns. 

• Aktiv upptäckt - I slutet promotar Oatly sin För- och Motboken om hur mjölkindustrin 

ser ut. Man säljer ingenting utan vill bara öppna upp ögonen hos “folket”. 

• Helhet - Kanske säger man “jag ska ta reda på hur industrin ser ut och eventuellt börja 

använda mig av Oatly” 

2. Vilka audiovisuella verktyg använder man sig av i filmerna? 

• Grafik - Mjuka färger och ljust i blått och grått. Typsnittet är typiskt Oatly då det är ett 

eget typsnitt. 

• Dialog - de för en dialog sig emellan som för filmen vidare. Sista påståendet är både 

till tittaren och kossan. “motboken - ladda ner den på oatly.se” är det enda skrivet i 

filmen och sedan loggan. 

• Realljud - Vi hör de industriella ljudet med tjutandet och bandet som går. Vid 

“industriell process” hör man verkligen ljudet tydligt. 

• Musik - ingen musik. 
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Etik: 

1. Hur framställer Oatly etisk konsumtion i klippet? 

Vi kan inte finna några etiska problem med klippet. I betraktande av platsen får vi se 

interiören på fabriken. Vi får ej se hur processen går till utan får mer lägga tillit till vad Toni 

säger. 
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Bilaga 2 

Transkribering 

Factory visit 

 

Medverkande: En man utklädd till ko, VD-Toni. 

Plats: Oatlys industri. 

Längd 31 sekunder. 

 

Ko-mannen: Nu är vi hemma hos dig på bondgården kan jag säga [filmar paket med Oatlys 

produkter på rullband] o de e jättefint [kameran är tillbaka på ko-mannen och sveper upp mot 

Toni] industriell process 

 

VD-Toni: industriell [blir avbruten av ko-mannen] 

 

Ko-mannen: men det här är inte naturligt [börjar gå upp för en trappa mot Toni] 

 

VD-Toni: men vänta vänta [filmar Oatly-paket på industriella rullband] tror du att man 

mjölkar dig […] rätt ner i en kartong eller? [filmar på litet avstånd, Toni & ko-mannen i 

bakgrunden, framför åker paket med Oatly-produkter] Hur tror du att det funkar? 

 

Ko-mannen: […] [rycker på axlarna] ne men jag vet inte men. 

 

VD-Toni: men ta reda på de då [Text kommer fram i versaler som säger: Stämmer allt du fått 

lära dig om mjölk?] 

 

Ko-mannen: [vänder sig lite bort från Toni] whatever [rullband med paketerade produkter och 

Oatlys För- och Motboken är placerad vid rullbandet med text: ladda ner den på Oatly.se] 

Slutscen: [The original Oatly!] 
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Bilaga 3 

Transkribering 

Release Party 

 

Medverkande: VD-Toni, Ko-mannen och barnfamiljer. 

Plats: Vid en ladugård. Ska efterlikna ett kosläpp. 

Längd 41 sekunder. 

 

[Filmar en skylt: KOSLÄPP LÖRDAG 10.00. En man går förbi med en barnvagn och ett barn 

bredvid sig, fler barn kommer efter] [Kameran filmar nu en röd ladugårdsdörr och människor 

som står vid ett staket] 

 

Okänd man: Snart kommer korna 

 

[Musik spelar och dörrarna till ladugården slängs upp. Ko-mannen kommer ut, sträcker upp 

armarna] [Kameran filmar nu publiken och VD-Toni. En liten kille applåderar och tjoar] [Ko- 

mannen går mot publiken med attityd.] [kameran filmar barnen och ko-mannen gör high-five 

med dem.] 

 

Barn: Du klarade det. 

 

VD-Toni: vänta vänta lite [Ko-mannen dansar omkring.] [filmar Toni som kollar på barnen] 

man kan under varför hon är så glad. 

Ko-mannen: [filmar ko-mannen] jag är glad för att nu får jag äta ute. Jag ska hålla landskapet 

öppet. 

 

VD-Toni: men jag tänker att det ju finns andra som kan beta. Får och hästar [Toni tittar på 

Ko-mannen] 

 

Ko-mannen: Får och hästar [filmar ko-mannen som slänger med armarna]. Varför måste du 

alltid snacka negativ […] 

 

VD-Toni: man kan ju också odla 

[filmar ryggarna på åskådarna] 

 

ko-mannen: jag har en dag på året. Förstör inte den [oklara ljud hörs i bakgrunden]         

[ko- mannen skuttar omkring] [text visas i versaler: stämmer allt du fått lära dig om 

mjölk?] [musik spelas, filmar staketet där Oatlys För- och Motboken sitter fast. Pil pekar 

mot boken med text: Ladda ner den på Oatly.se] [ko-mannen dansar i bakgrunden] 

 

Slutscen: [The original Oatly!] 
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Bilaga 4 

Transkribering 

Sunday Drive 

 

Medverkande: Ko-mannen och VD-Toni. Plats: I en bil med Oatly-logga. Längd 31 

sekunder. 

 

[Filmar bilen som åker på en mindre väg] 

VD-Toni: […] ja är det du eller. 

 

Ko-mannen: ja vaddå va. [filmar VD-Toni inne i bilen, han tittar bak i backspegeln] 

VD-Toni: har du fisit nu. Kom igen nu. 

 

Ko-mannen: Toni jag har inte fisit [filmar ko-mannen i baksätet] de är inte min grej. Jag gör 

inte sånt. 

 

VD-Toni: [filmar ko-mannen] inte din grej. Du och dina kompisar ni släpper ut 7.1 miljarder 

ton med växthusgaser [filmar Toni som kollar i backspegeln] 

 

Ko-mannen: [filmar ko-mannen] Toni det är typiskt dig. Hitta något sätt att räkna. Alla vet 

alla vet att mjölk är klimatsmart. [text visas i versaler: stämmer allt du fått lära dig om 

mjölk?] Man får mycket näring för de där utsläppen. 

 

[filmar instrumentpanelen där Oatlys För- och Motboken sitter fast. Pil pekar mot boken med 

text: Ladda ner den på Oatly.se] 

 

VD-Toni: kan du öppna fönstret? John.  

 

Slutscen: [The original Oatly!] 
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Bilaga 5 

Transkribering 

At School 

 

Medverkande: Ko-mannen och VD-Toni. Plats: Skolgård. Längd: 41 sekunder. 

 

VD-Toni: [Filmar inne i bilen, in zoomad på VD-Toni som pratar i en megafon] havre havre 

havregryn […] [Filmar bilen Oatly skylt på sidorna som åker på en skolgård] [filmar skolan, 

ser barn stå i fönstren och kollar ut] [filmar ut från fönster, barn i förgrunden som filmar med 

en telefon] 

 

Ko-mannen: [Ko-mannen springer i en liten cirkel viftar på händerna] hallå. Stopp stopp. 

[bilen stannar, filmar inifrån bilen mot ko-mannen] du kan inte göra reklam på skolan för din 

havredryck. 

 

VD-Toni: [filmar bilen och ko-mannen på håll] […] 

 

Ko-mannen: [filmar bakifrån på ko-mannen mot VD-Toni] alltså barn behöver stöd. Mjölken 

är bra, de behöver näring. 

 

VD-Toni: men kan man inte ge stöd till vegetabiliska drycker också då inte bara mjölk. 

 

Ko-mannen: [filmar inifrån bilen mot ko-mannen, gestikulerar med armarna] vad är fel med 

mjölk. 

 

VD-Toni: [filmar inifrån bilen mot ko-mannen] och vad är fel med havredryck. [filmar 

bakifrån på ko-mannen mot VD-Toni] det handlar om rättvisa för barnen. De ska få välja. 

[VD-Toni börjar köra iväg] Valfrihet åt barnen, valfrihet åt barnen. Rättvisa åt alla. 

 

Ko-mannen: [filmar ko-mannen] […] 

 

VD-Toni: [bilen kör i en cirkel runt ko-mannen] rättvisa rättvisa åt barnen. [text visas i 

versaler: stämmer allt du fått lära dig om mjölk?] [filmar inifrån skolan mot skolgården, 

Oatlys För- och Motboken står placerad på böcker. Pil pekar mot boken med text: Ladda ner 

den på Oatly.se] Havre, havre. 

 

Slutscen: [The original Oatly!] 
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Bilaga 6 

Transkribering 

Protein VS. Protein 

 

Medverkande: VD-Toni, Ko-mannen, Muskel-Peter och Sumo-Man. Plats: VD-Tonis kontor. 

Längd: 41 sekunder. 

 

[filmar VD-Toni vid hans kontor, dörr öppnas och kameran sveper mot Ko-mannen som 

kommer in] 

 

VD-Toni: Tjena John. 

 

Ko-mannen: [lutar sig mot skrivbordet och pekar på VD-Toni] Toni du är svag. 

VD-Toni: va. 

 

Ko-mannen: när du dricker denna hipster-skiten (tar upp ett paket från Oatly som står på VD- 

Tonis skrivbord) får du inte i dig protein. [filmar VD-Toni som ser ganska nöjd ut] [filmar 

mot dörren där en man i träningsbyxor kommer in] kolla här. Peter han får i sig protein [Peter 

spänner sina armmuskler] han dricker mjölk. Så ska det va. 

 

VD-Toni: man kan ju faktiskt äta vegetabiliskt protein också. Patrik [filmar mot fönstret där 

en man i brottardräkt kommer in genom fönstret] kolla här 

 

Ko-Mannen: vem är Patrik. [mannen i brottardräkt hoppar på Muskel-Peter, de välter omkull 

ett bord] 

 

VD-Toni: låt dem hålla på lite här nu. Här ser du växt-producerat protein [männen brottas på 

golvet]. 

 

Ko-mannen: mot animaliskt protein. Animaliskt nästan vinner 

 

Vd-Toni: ja det går bra för honom nu [filmar närbild på brottningen text visas i versaler: 

stämmer allt du fått lära dig om mjölk?] 

 

[För- och Motboken står placerad på skrivbordet. Pil pekar mot boken med text: Ladda ner 

den på Oatly.se] 

 

Slutscen: [The original Oatly!] 
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