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1. Inledning 

I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne. Eftersom hållbarhet har 

blivit ett stort fokus ställs nya krav på företag och verksamheter, vilka bör ta ansvar för sin 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på samhället (Martinsson & Wik, 2015, s. 1). 

Att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög 

efterfrågan av ekologiska, hållbara och inte minst veganska råvaror (Svensk Handel, 2018). 

Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett 

bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. Framställning av havredryck ger 

inte upphov till lika mycket utsläpp som mjölkproduktion, eftersom produktion med kor har 

stor klimatpåverkan till följd av den metan de producerar (Jordbruksverket, 2018). Ska 

konsumenter köpa havremjölk eller komjölk, och vilket val speglar miljömedvetenhet? 

Frågan har bidragit till stor debatt mellan olika samhällsaktörer. En av dessa aktörer är företaget 

Oatly, som tillverkar produkter med havrebas och är ett alternativ till mejeriprodukter. Oatly 

har skapat stora rubriker gällande mjölkdebatten (Yttergren, 2019). Vi intresserar oss därför för 

Oatlys kommunikationsstrategier i deras reklamkampanj Spola mjölken. Företaget har tidigare 

fått kritik för sina provokativa reklamkampanjer (ibid.). Målet med studien är att ta reda på 

vilka kommunikationsstrategier Oatly använder sig av i reklamkampanjen Spola mjölken och 

hur dessa används för att väcka uppmärksamhet för företagets produkter.  
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2. Bakgrund 

2.1 Oatly  

Oatly är ett svenskt företag som tillverkar havrebaserade produkter, som till exempel 

havredryck, havreyoghurt och glass med havrebas. Företaget grundades på 1990-talet efter att 

forskare vid Lunds universitet upptäckt ett nytt sätt att göra näringsrik flytande föda av havre. 

Denna metod patenterades av Oatly och i dag arbetar de vidare för att, som de själva uttrycker, 

“förbättra både enskilda individers och hela planetens välbefinnande med ett produktsortiment 

som hämtar sin kraft från havre” (Oatly, 2019). I dag finns varumärket i fler än 20 länder i 

Europa och Asien (ibid.).  

Oatly ägs av ett flertal aktörer, både kooperativa såväl som privata. Verlinvest, China 

Resources, Industrifonden och Östersjöstiftelsen är några av dessa (Oatly, 2019). China 

Resources (CRC) är ett statligt kinesiskt konglomerat. Konglomerat innebär en kombination av 

flera affärsenheter som verkar inom samma företagsgrupp (”Konglomerat”, u.å.). CRC äger 

andelar i företag inom olika branscher med delvis stridande intressen. Under CRC finns 

exempelvis ett företag vid namn CR Ng Fung, som bedriver djurslakt (CR Ng Fung, 2019).  

 

2.2 Oatlys hållbarhetsrapport 

För att kunna beskriva vad en hållbarhetsrapport innebär, är det först relevant att redogöra för 

hur begreppet hållbarhet definieras. FN:s världskommission skapade begreppet hållbar 

utveckling år 1987. Begreppet definieras på följande sätt: ”Hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov” (UNDP, 2017). Begreppet delas även upp i tre dimensioner; social-, 

ekologisk- samt ekonomisk hållbarhet. Dessa dimensioner behandlar hållbarhet gällande ett 

samhälle där; mänskliga rättigheter upprätthålls, individer hushållar med jordens naturresurser 

samt arbetar för att motverka fattigdom utan att påverka de två förstnämnda dimensionerna 

(”Hållbar utveckling”, u.å.).  

En del företag behöver upprätta en hållbarhetsrapport.  Detta är en rapport som offentliggörs 

och beskriver företagets arbete med bland annat miljö, hållbar utveckling och mänskliga 

rättigheter. Rapporten ska ge en förståelse kring företagets konsekvenser inom områdena:  
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• Miljö 

• Sociala förhållanden 

• Mänskliga rättigheter 

• Personal 

• Motverkande av korruption 

Företag som uppfyller minst två eller tre av följande kriterier, de två senaste räkenskapsåren, 

ska enligt Bolagsverket (2019) upprätta en hållbarhetsrapport. Kriterierna innefattar att 

företaget ska ha fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor och 

en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor (Bolagsverket, 2019).  

I Oatlys hållbarhetsrapport beskrivs allt från företagets varumärkesposition till olika fakta och 

statistik angående utsläpp. I rapporten uppger Oatly till exempel att all havredryck som såldes 

av företaget år 2018 motsvarar en besparing av växthusutsläpp på drygt 56 tusen ton, räknat på 

om dessa havredrycker hade konsumerats som komjölk i stället (Oatly, 2018, s. 11). “We 

promise to be a good company” (ibid., s. 15) framgår senare i rapporten. Vidare beskriver 

företaget att ”a good company” innebär att de vill ha en öppen dialog med alla samhällets 

aktörer för att försöka nå klimatmålet tillsammans. Klimatmålet är, enligt Oatly, “ett hållbart 

livsmedelssystem, en gladare planet och lika glada människor” (ibid., s. 15). Oatly uppger att 

hållbarhet är viktigast av allt och att de därigenom försöker ha en så liten påverkan på miljön 

som möjligt i allt de gör. Oatly uppger själva att de finns till för att göra skiftet till växtbaserad 

kost enklare (ibid., s. 19).  

 

2.2.1 Corporate Social Responsibility  

 
Hållbarhetsrapportering beskrivs som ett sätt för företag att påvisa sitt samhällsansvar. På ett 

liknande sätt beskrivs begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). Begreppet likställs 

med ett företags sociala ansvarstagande i samhället och beskriver en social samt miljömässig 

hänsyn i företagsverksamhet, detta för att bidra till en hållbar utveckling (”CSR”, u.å.). I takt 

med en eftersträvad hållbar utveckling i samhället, prioriteras arbete med CSR allt mer. Viktigt 

att notera är att detta arbete är frivilligt och inte reglerat enligt lag.  
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2.2.2 Konsumtion  
 

När hållbarhet diskuteras är det svårt att undvika begreppet konsumtion, vilket innebär en 

förbrukning av varor och tjänster (”Konsumtion”, u.å.). Dessa varor och tjänster kan påverka 

klimatet negativt, beroende på hur de tillverkas, används och återbrukas (UNDP, u.å.). Ett av 

de 17 globala målen, enligt UNDP (United Nations Development Programme), handlar om att 

verkställa och upprätthålla en hållbar konsumtion och produktion. För att uppnå detta krävs att 

människor görs medvetna om sin konsumtion samt vilken påverkan denna har på klimatet 

(ibid.). I takt med klimatförändringen blir företag och konsumenter mer medvetna om de 

negativa aspekterna en ohållbar konsumtion medför (Mossberg & Sundström, 2011, s. 92), 

vilket i sin tur medför att företagens marknadsföring förändras och numera fokuserar på att 

marknadsföra produkter utifrån hållbarhet. En strävan efter att uppnå en hållbar konsumtion 

har därför börjat stiga hos konsumenter (ibid., s. 16). En hållbar konsumtion syftar till att 

konsumera produkter som ligger inom planetens gränser. Att sträva efter en mer hållbar 

konsumtion är nödvändigt för att minska negativa effekter på miljön (Naturskyddsföreningen, 

u.å.). Företagens marknadsföring kan bidra till ökad kännedom om miljöproblemet. Å andra 

sidan menar Lena Mossberg och Malin Sundström (2011, s. 16) att marknadsföring också kan 

bidra till överkonsumtion och negativa miljöavtryck. Överkonsumtion innebär att människor 

konsumerar mer än vad som är rekommenderat, vilket tär på planetens ändliga resurser och kan 

leda till bland annat förlusten av biologisk mångfald (Naturskyddsföreningen, u.å.).  

 

2.3 Oatlys marknadsföring 

Oatly har länge varit aktuella till följd av uppseendeväckande reklam. Deras provokativa 

framtoning har på senare tid även blivit ett av företagets signum (Yttergren, 2019). I oktober år 

2015 hölls förhandlingar i Marknadsdomstolen (nuvarande Patent- och marknadsdomstolen) 

angående målet mellan lobbyorganisationen Svensk Mjölk, vilken är en branschorganisation för 

svenska mjölkbönder, och Oatly. Dessa förhandlingar hade då pågått i drygt ett år. Tvisten som 

utreddes var Oatlys användande av uttryck som ansågs ha nedvärderat mjölk som produkt. 

Uttryck som ”no milk, no soy, no badness” och ”it’s like milk, but made for humans” användes 

som marknadsföring på företagets produktförpackningar. Den 19 november år 2015 dömdes 

Oatly av Marknadsdomstolen och fick hädanefter inte jämföra sig med Svensk Mjölk 

(Thambert, 2015). Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot 

marknadsföringsmetoder som kan anses vara exempelvis vilseledande eller aggressiva 
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(Riksdagen, 2008). Enligt 10 § i MFL (SFS 2008:486) kan marknadsföring via påståenden eller 

andra föreställningar om det egna varumärket eller konkurrenters verksamheter anses som 

vilseledande. Detta kan vara påståenden gällande produktens kvalitet eller utmärkande 

egenskaper samt produktens användning och inverkan på hälsa och miljö (Riksdagen, 2008). 

Trots domen fortsatte Oatly sitt lobbyarbete mot mjölkindustrin, nästa gång genom en lite 

mindre aggressiv strategi. År 2017 tog Oatly upp striden mot skolmjölken genom kampanjen 

”Sex av tio högstadieelever dricker på skoltid”. Genom kampanjen ville Oatly belysa problemet 

att skolelever inte gavs möjlighet att välja klimatsmart kost i skolan, i synnerhet när detta har 

stora miljömässiga fördelar. Därför ville Oatly tala om barnens dryckesvanor. En gemensam 

strategi bakom båda kampanjer verkar vara att måla upp mjölk som fiende. Kampanjen har trots 

detta fått god kritik av branschverksamma från olika byråer i Sverige med ord och uttryck som 

”fyndigt” och ”roliga ingångar” (Resumé, 2017). Detta visar att bilden av företagets 

marknadsföring inte är ensidig. 

Två år efter Marknadsdomstolens beslut skapade Oatly en reklamkampanj som var helt 

distanserad från jämförelser och påståenden av alla de slag. Oatly släppte då reklamkampanjen 

Googla mjölk. Budskapet i kampanjen var kort och koncist att folk skulle göra en Google-

sökning av ordet mjölk och genom denna handling få bilda sin egen uppfattning om produkten. 

Denna kampanj uppmärksammades till den grad att Oatly senare samma år vann Guldägget i 

integrerad kommunikation. Guldägget är Sveriges största tävling i kommunikation som finns 

för att främja svensk kommunikation och höja dess kreativa standard. Tävlingen grundades år 

1961 och drivs av Sveriges kommunikationsbyråer (Guldägget, 2019). 

 

2.4 Kampanjen Spola mjölken 

Oatly släppte kampanjen Spola mjölken i början av september år 2019. 

Kampanjen marknadsfördes via en reklamfilm med Kjell Bergqvist i 

huvudrollen, samt affischer, posters och merchandise som Oatly själva 

sålde via sin hemsida, spolamjölken.se. Reklamfilmen är endast 45 

sekunder lång, men under denna tid hinner mycket sägas och påpekas.  

Kampanjens namn kan tyckas klinga lite bekant i huvudet på somliga. År 

1971 lanserade Systembolaget informationskampanjen Spola kröken, 

med budskapet ”man dricker litet mindre och mår mycket bättre” 
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(Systembolaget, 2019). Syftet var att få människor att dricka mindre alkohol och därigenom 

bidra till en mer måttlig alkoholkonsumtion. Efter några år visade det sig att nio av tio svenskar 

hade nåtts av reklamens budskap (Systembolaget, 2019). Kampanjen marknadsfördes under 

1970-talet med en del stora namn till hjälp. I en serie reklamfilmer medverkade Janne ”Loffe” 

Carlsson (Rågsjö Thorell, 2019). Även skidåkaren Ingemar Stenmark medverkade under 

kampanjens gång. Även denna kampanj marknadsfördes med hjälp av merchandise, i form av 

t-shirts och mössor, med den ikoniska logotypen på (ibid.).  

 

2.5 Mjölkdebatten 

Mjölkdebatten, även kallat mjölkkriget (Ågren, 2019), har fått stor spridning vilket har medfört 

att privata aktörer gör sin röst hörd angående frågan. Två av dessa aktörer är matbloggarna 

Johan Hedberg och Gustav Johansson. Hedberg, med bakgrund som PR-konsult och 

marknadschef, äger matbloggen och Youtube-kanalen Matgeek (Matgeek, 2014). Johansson 

ligger bakom Youtube-kanalen Jävligt gott (Johansson, 2019) och driver även Sveriges största 

veganska matblogg med samma namn (Jävligt gott, 2019). I varsitt videoklipp talar Hedberg 

och Johansson om Oatlys reklamkampanj Spola mjölken, men ställer sig på varsin sida av 

debatten. Hedberg anser att Oatly spelar på att företaget är ”David mot Goliat”, vilket är en 

metafor för en minoritet som sätts mot en större fiende. Han poängterar att Oatly ägs av 

företaget China Resources, vilket han tycker rimmar illa med den miljömedvetenhet Oatly 

försöker sälja in hos sina intressenter (Hedberg, 2019). Johansson medger att Oatly har rätt i att 

kor har en stor klimatpåverkan, på grund av den metangas de producerar. Han statuerar ett 

exempel på hur mycket mjölk som behövs för att producera en ost (Johansson, 2019). En åsikt 

som både Hedberg och Johansson enas om är att Oatly, genom Spola mjölken, ger sig på 

branschkollegor och båda beskriver därför kampanjen som provokativ samt kritiserande av 

mjölkdrickare. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Problemformulering 

Oatly är ett företag som väckt intresse i miljödebatten och fortsätter skapa stora rubriker genom 

olika utmärkande reklamkampanjer och strategier. Eftersom det i dag läggs stor vikt vid att vara 

miljömässigt hållbar, är det intressant ur ett samhällsperspektiv att undersöka hur denna 

egenskap kommuniceras ut från Oatly till presumtiva konsumenter, genom reklamkampanjen 

Spola mjölken. För att uppnå ett hållbart samhälle, krävs att alla strävar efter att nå detta 

gemensamma mål. Vi ser ett problem i att fokus ofta läggs på vem som presterar bäst utifrån 

nämnt mål. Därför blir det intressant att avtäcka maktkampen i ett av de offentliga samtalen 

som berör miljö. I förlängningen blir det därför intressant att undersöka en reklamfilm med 

fokus på miljö och hållbarhet.   

 

3.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Oatly använder retoriska medel och annan 

marknadsföringsstrategi i reklamkampanjen Spola mjölken. Målet med undersökningen är att 

studera hur en stor samhällsaktör väljer att positionera sig gentemot mjölkindustrin och 

därigenom urskilja vilka kommunikationsstrategier som används i marknadsföringen. 

 

3.3 Frågeställningar 

Vilket/vilka budskap framhävs i Oatlys reklamfilm?  

Vilka retoriska medel används i Oatlys reklamfilm? 

Hur positionerar sig Oatly gentemot mjölkindustrin i reklamfilmen? 
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4. Begrepp och definitioner 
 

I detta kapitel ges definitioner av begrepp som anses vara relevant förkunskap. Denna 

förkunskap behövs för att kunna dra nytta av informationen som ges senare i studien.  

4.1 Reklam  

Reklam är ett verktyg och en form av kommunikation som används för att främja försäljningen 

av en produkt eller tjänst. Ordet reklam kommer från latinets reclamare, som betyder att 

ständigt ropa, vilket säger mycket om vad reklam faktiskt handlar om; att synas och höras 

(”Reklam”, u.å.). Syftet med reklam är att försöka marknadsföra produkter eller tjänster och 

försöka påverka samt skapa en relation till mottagaren för att bli ihågkommen (Mossberg & 

Sundström, 2011, s. 286). Viral reklam uppstår när ett budskap når fram till en mottagare och 

sedan skickas vidare till en större massa. Enligt Bo Bergström (2016, s. 61) måste reklamens 

budskap vara enkelt att förstå och komma ihåg samt enkelt att föra vidare, om reklamen ska 

kunna bli viral. Att skicka vidare ett budskap syftar till att personer delar reklamen till någon, 

som vänner och bekanta, vilket görs utan vinstsyfte via till exempel sociala medier (Mossberg 

& Sundström, 2011, s. 300). Reklamens bilder och texter bör även vara annorlunda, 

överraskande och påverkande för att reklamen ska kunna bli viral (Bergström, 2016).  

 

4.2 Budskap 

Begreppet budskap definieras som innehållet i ett meddelande (Bergström, 2016, 72). Budskap 

är kärnan i all kommunikation samt förbindelsen mellan avsändare och mottagare (Larsson, 

2014, s. 195). För att kunna nå ut till mottagaren, måste avsändaren ha ett tydligt budskap, vilket 

i sin tur måste anses trovärdigt och relevant för mottagare av nämnt budskap. Därför är det av 

stor vikt att företag når ut med rätt budskap, som potentiella konsumenter anser är viktigt och 

som gör att de fortsätter att köpa företagets produkter (Renberg, 2007). I skapandet av budskap 

behandlas det sätt mottagaren tilltalas på, ur olika perspektiv. Mossberg och Sundström (2011, 

s. 279) menar att budskapet ska väcka en känsla och ett intresse som får mottagaren att 

påminnas om något. Det finns tre olika typer av budskap som kan locka mottagaren; rationella-

, emotionella- och moraliska budskap. Det rationella budskapet handlar om att tilltala förnuftet 

med hjälp av produktfakta. Det emotionella budskapet syftar till att väcka antingen positiva 

eller negativa känslor hos mottagaren (Mossberg & Sundström, 2011, s. 279), och det moraliska 
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budskapet är laddat med värderingar som vill få mottagaren att agera rätt och riktigt (ibid., s. 

280). Bergström (2016, s. 228) beskriver ett annat sätt att påverka och förstärka budskap; den 

naturliga läsvägen. Denna strategi hör ihop med bildens utformning och kan användas för att 

fånga mottagarens uppmärksamhet. Strategin går ut på att använda sig av den naturliga 

läsvägen, från vänster till höger. På detta sätt kan en sekvens skapas av sändaren som är lätt för 

mottagaren att följa och därigenom ta till sig budskapet på önskat sätt (ibid.).   

4.2.1 Reklambudskap  

Reklambudskap syftar till budskap som förs fram med hjälp av reklam. Det finns tre olika typer 

av budskap som är anpassade efter just reklam; instrumentella-, intygande- och sensoriska 

budskap. Det instrumentella budskapet är något vi ofta ser i vår vardag och utgår från ett 

problem som mottagaren kan tänkas ha. Här står produkten i fokus för att lösa mottagarens 

problem. Budskapet kan antingen fokusera på problemet eller själva lösningen och är lämplig 

för produkter med speciella och särskiljande egenskaper (Bergström, 2016, s. 75). Det 

intygande budskapet syftar till att, med hjälp av en intygande person, hjälpa mottagaren att ta 

ett beslut gällande en produkt eller tjänst. Denna person kan vara känd eller ha makt, men kan 

också vara en vän eller familjemedlem. Intygande budskap passar produkter som vill påvisa ett 

större problem, som till exempel miljöhotet eller bristen på hållbarhetstänk (ibid., 2016, s. 82). 

Det sensoriska budskapet utgår från människans sinnesintryck, som syn, hörsel, lukt och känsel. 

Budskapet syftar till att användandet av en viss produkt kan ge en positiv och förhöjd 

känsloupplevelse samt skapa tillhörighet för konsumenten. Dessa budskap strävar efter att få 

mottagaren att drömma om något, till skillnad från det instrumentella budskapet som vill få 

mottagaren att vakna. Sensoriska budskap passar produkter som saknar tydliga och särskiljande 

egenskaper. En säng som produkt, har till exempel ingen särskiljande egenskap. Därför läggs 

fokus på att marknadsföra den eller de känslor som produkten kan medföra (ibid., 2016, s. 80). 

4.2.2 Argumentationsteknik 

Argumentationsteknik är en metod som används vid skapandet av budskap. Argument kan vara 

till exempel påståenden, skäl eller resonemang, som används för att övertyga eller övertala 

mottagaren (Bergström, 2016, s. 73). Att använda sig av argument kräver förarbete. Först 

avgränsas materialet genom att välja ut vad som anses lämpligt att ha med i argumentet. Efter 

avgränsningen skapas en struktur samt uppbyggnad av text och bild som ska lyfta budskapet 

och förutse mottagarens behov. Här bör avsändaren beakta vad som ska sägas och visas samt 
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utifrån vilket perspektiv (ibid.). Ett argument består av två delar; huvud- och stödargument. 

Den största delen av ett argument utgörs av huvudargumentet. Detta underbyggs med hjälp av 

stödargumentet, som syftar till att ytterligare övertyga mottagaren. Gemensamt för all typ av 

argumentation är användning av retorikens instrument; ethos, logos och pathos (ibid.).  

 

4.3 Varumärke 

Ett varumärke är ett kännetecken som präglar ett företags specifika produkt och som särskiljs 

från andra varumärken. I likhet med begreppet positionering, kan föreställningen om ett 

varumärke hjälpa till att differentiera detta gentemot konkurrenter (Larsson, 2014, s. 127). 

Varumärket är till för att skapa identitet och igenkänning hos konsumenter och kan på så sätt 

bidra till skapandet av långsiktiga och lojala relationer (Amnéus, 2011, s. 16). Ju starkare band 

mellan företagets vision, kultur, image och konsumenternas uppfattning, desto starkare 

varumärke (Larsson, 2014, s. 127). Den direkta upplevelsen av ett varumärke sker vanligtvis 

genom text och bild, men ett varumärke blir först till efter att konsumenten upplever 

varumärket. Denna upplevelse kan uppstå efter att konsumenten uppfattat budskapet i en 

reklamfilm med varumärket som avsändare. I vidare utsträckning kan detta leda till att en 

tydligare bild av företaget skapas, som i sin tur även kan skapa ett syfte för konsumenten. Vad 

människor tycker om ett varumärke påverkas av vad dessa tror att andra tycker om samma 

varumärke, samt hur detta kan påverka relationen mellan dessa människor (Amnéus, 2011, s. 

23).  

4.3.1 Strategi  

Eftersom olika typer av strategier nämns under studiens gång definieras dessa begrepp, och 

skillnaden dem emellan. En strategi innebär ett strategiskt tillvägagångssätt, genom vilken 

vederbörande tar sig an en situation eller ett problem. Strategier sträcker sig oftast över en 

längre tid inom företag och organisationer (”Strategi”, u.å.). Varumärkesstrategi syftar till allt 

som görs inom en verksamhet. Anders Amnéus (2011, s. 19) beskriver att ett varumärke är 

summan av produkten, organisationen och dess handlingar. I detta innefattas alla strategier och 

medel ett företag tillämpar för att nå uppsatta mål samt stärka sin image. Ett varumärke likställs 

med de associationer detta skapar hos allmänheten. Varumärket Disney anses exempelvis vara 

ett magiskt varumärke (ibid.). Marknadsföringsstrategi (marknadsstrategi) syftar därför till att 

beskriva hur företaget väljer att marknadsföra sin verksamhet och sina produkter, genom 
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planerad marknadsföring. Denna strategi beskriver hur produkten ska lanseras på marknaden 

(ibid., s. 39). Lanseringen kan genomföras via olika typer av reklam och kampanjer, som 

tidigare beskrivits. I reklam kan i sin tur kommunikationsstrategier användas. Dessa likställs 

med de strategier Amnéus (2011, s. 40) benämner som kreativa strategier och beskriver sättet 

avsändaren väljer att kommunicera med presumtiva konsumenter på, för att uppnå önskad 

respons. I de flesta fall handlar responsen om att få människor att köpa en produkt eller tjänst.  

Ett annat exempel på strategi är när ett företag, under en bestämd tid, utför olika aktiviteter i 

syfte att övertyga och påverka den allmänna opinionen. Detta kallas för kampanj. För att en 

kampanj ska lyckas, måste den stämma överens med företagets koncept och vara möjlig att 

förvalta i flera olika medier. Detta kallas för en mediemix och innebär en kombinerad 

användning av medier för att nå en viss målgrupp på bästa sätt. Kampanjen kan bestå av 

exempelvis både tv-reklam och utomhusreklam för att nå en bred publik (Bergström, 2016, s. 

57). 
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5. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras forskning med särskild relevans för denna studie, detta på grund av 

att forskningen innefattar ämnen som rör företagsverksamhet och identitetsskapande genom 

varumärken. Resultat från tidigare forskning underlättar för studiens syfte och frågeställningar 

att besvaras samt att bringa klarhet i hur Oatly positionerar sig som varumärke på marknaden. 

5.1 Varumärken och identitetsskapande  

Som tidigare nämnt (se 4.3 Varumärke), menar Amnéus (2011, s. 16) att varumärken är till för 

att skapa identitet. I dagens samhälle beskrivs varumärken som levande, eftersom de påminner 

oss om vilka vi är och vilka vi hoppas vara. Ingalill Holmberg (2002) beskriver att både 

människor och organisationer har ett behov av att uttrycka sin identitet. För organisationer och 

företag handlar detta om att skapa synlighet och igenkännande i en värld full av konkurrerande 

varumärken. (ibid., s. 83). I dag räcker det inte med att underhålla företagskulturen utan denna 

måste även integreras med bilden av företaget samt dess identitet, för att detta ska kunna tala 

om för intressenter vilka företaget är och vill vara. Holmberg (2002) beskriver detta som den 

expressiva organisationen, vilket innefattar inslaget av emotionell- och symbolisk 

kommunikation i företagsverksamhet. Individer kan, i en viss mån, anses som varumärken som 

vill marknadsföra sig själva. Genom allt ifrån arbete och fritid till klädstil och musiksmak, 

signalerar individer en livsstil dessa vill identifieras med. I dagens samhälle uttrycks denna 

livsstil tydligt genom en faktor; konsumtion. Vad konsumenten väljer bort speglar lika mycket 

identitet som vad konsumenten faktiskt väljer. Genom denna bild som vi själva skapar, bygger 

vi relationer till varandra. (ibid., s. 83).  

Varumärkesuppbyggnad är därför en strategisk fråga av rang. Frans Melin (2002) beskriver att 

starka varumärken är ett företags viktigaste tillgång, eftersom varumärket kan bidra till att skapa 

värde för företaget. I takt med samhällets utveckling har varumärket fått en status som 

konkurrensmedel, vilket grundar sig i att företag och organisationer upplever ett ökat 

konkurrenstryck i relation till hur samhället såg ut förr. Därför är det av högsta prioritet för 

företag att utveckla varumärken som är unika och särskiljer sig från massan (ibid., s. 109). 

Etablerade varumärken fyller olika funktioner för konsumenten. Melin (2002) beskriver att ett 

varumärke kan anses fungera som bland annat informationsbärare och imageskapare. Som 

informationsbärare levererar varumärken information till konsumenten angående produktens 

pris, kvalitet och funktion. Konsumenten kan därför använda den nämnda produkten som en 
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referenspunkt att jämföra med andra produkter inom samma kategori, och då enklare bilda sig 

en uppfattning om vilken produkt som motsvarar det bästa köpet (ibid., s. 11). Den information 

som företag förser konsumenten med kan både vara rationell såväl som emotionell. Därigenom 

får varumärket en symbolisk betydelse för konsumenten, som i sin tur påverkar varumärkets 

image. Denna image kan vara central för både konsumentens självbild, men också för den bild 

konsumenten vill förmedla av sig själv till andra. Ett specifikt val av varumärke kan därför både 

leda till självförverkligande samt social status (ibid.).  

Varumärkesidentitet är därför nära besläktat med en individs identitet. Individen väljer 

varumärken med omsorg beroende på vad denne vill berätta för verkligheten om sig själv. Caleb 

Warren, Rajeev Batra, Sandra Maria Correia Loureiro och Richard P. Bagozzi (2019) beskriver 

vad som ligger till grund för att ett varumärke ska uppfattas som coolt samt vilka egenskaper 

som kännetecknar ett coolt varumärke. Det finns en strävan i samhället efter att skapa coola 

varumärken, men det finns inga riktlinjer över vad detta innebär i praktiken. Ett varumärkes 

coolhet beror på samhälleliga normer och de kulturer varumärket upprättas inom. Varumärkets 

coolhet kan påverka huruvida företag uppnår önskad position på marknaden och därmed kan 

erhålla en större marknadsandel.  

Majoriteten av alla företag är coola vid start, då de inriktas på en speciell målgrupp (ibid., s. 

36). Företaget anses då som mer subkulturellt, rebelliskt och genuint, i förhållande till andra 

företag som lämnat denna fas. I takt med att det coola varumärket med tiden övergår till en 

större målgrupp, allt eftersom varumärket uppmärksammas av en större massa, uppfattas 

varumärket som mer populärt och ikoniskt än vid start (ibid.). Varumärkets upplevda coolhet 

påverkar företagets resultat, konsumenternas tillfredsställelse av och attityd gentemot 

varumärket, samt vad dessa är villiga att betala för varumärket. Författarna menar att 

konsumenter i dagens samhälle är villiga att lägga en stor summa pengar på coola varumärken, 

som till exempel varumärket Apple (ibid.). Coola varumärken karaktäriseras av tio olika 

egenskaper. Dessa är huruvida varumärket uppfattas som; extraordinärt, energiskt, estetiskt 

tilltalande, rebelliskt, originellt, genuint, subkulturellt, ikoniskt och populärt. Den tionde och 

sista egenskapen inrymmer hur hög status företaget anses ha. Ju högre denna status anses vara 

desto mer ökar företagets coolhet, vilket även gäller den rebelliska och populära egenskapen. 

Om någon av egenskaperna tenderar att öka, kan varumärket uppfattas coolare än andra 

varumärken (ibid., s. 52). 
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5.2 CSR och legitimitet 

Allt eftersom Corporate Social Responsibility blir mer av en prioritet i samhället, växer 

forskning kring hur fenomenet påverkar ett företags verksamhet och rykte. Linnéa Cederlund 

(2015, s. 3) beskriver vikten för företag att aktivt arbeta med CSR-kommunikation gentemot 

sina intressenter, eftersom detta kan påverka huruvida företaget upplevs legitimt eller inte. 

Forskning visar att intressenter belönar företag som uppträder som ”goda medborgare”, och i 

motsatts till detta även bestraffar företag som inte uppträder på detta sätt (ibid., s. 5). Alla 

företag lyckas inte kommunicera arbetet med CSR på ett bra sätt vilket bidrar till ett ökat 

intresse för begreppet. De företag som har mest kommunikation kring sitt CSR-arbete verkar 

dessutom få utstå mest kritik, i samband med att de företag som kommunicerar minst CSR-

engagemang får utstå minst kritik (ibid.). Eftersom företag har både mycket att vinna och 

mycket att förlora på sitt kommunicerade CSR-engagemang är detta en uppgift som inte ska 

underskattas. Cederlund (2015, s. 6) beskriver uppkomsten av fenomenet greenwashing i 

samband med CSR. Greenwashing beskriver företag som försöker dölja en mindre miljövänlig, 

eller rent av miljöfarlig, aspekt av sin verksamhet genom sin marknadsföring (ibid.). Fenomenet 

gör att CSR-kommunikation ifrågasätts och anses vara ett PR-trick företag anammar för att 

vinna legitimitet.  

 

På liknande sätt beskriver Erik Martinsson och Emil Wik (2015) att hållbarhetsredovisning 

ifrågasätts och kritiseras, eftersom det anses svårt att förmedla trovärdig information. 

Hållbarhetsredovisning är ytterligare ett sätt för företag och organisationer att påvisa sitt 

samhällsansvar, vilket dessutom grundar sig i fenomenet om CSR (ibid.). I samband med 

hållbarhetsredovisning har begreppet window-dressing uppkommit. Bakomliggande faktorer 

till begreppet anses vara den press som sätts på företag av allmänheten och myndigheter. 

Begreppet beskrivs som det glapp som kan uppstå mellan ett företags kommunicerade 

hållbarhetsarbete och detta arbete i praktiken (ibid., s. 2). Vidare beskrivs även 

hållbarhetsredovisning som något företag arbetar med för att erhålla legitimitet, likt CSR-

kommunikation, och det är upp till företagets intressenter att bestämma huruvida verksamheten 

anses legitim eller inte. Vid det sistnämnda beskrivs företaget som illegitimt. Företag som 

anammar samhällets värderingar i sin verksamhet har en större chans att erhålla legitimitet, 

eftersom verksamheten då inte stöter sig med samhällets förväntningar på företaget. Detta 

beskrivs som att företaget anammar det sociala kontrakt som byggs upp mellan individer och 
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samhället (ibid., s. 24–27). Uppfattningen påvisar att samhällets aktörer tillskriver företaget sin 

ställning i form av legitimitet.  

 

De förväntningar som ställs på företag uppfattas variera beroende på vilken kontext företaget 

verkar inom samt dess storlek. Även legitimitet upplevs som något problematiskt eftersom detta 

begrepp är mest intressant för de företag som på ett eller annat sätt skadar miljön. Legitimitet 

upplevs även vara svårt att uppnå samt erhålla till följd av att samhällets och dess aktörers 

preferenser och värderingar förändras över tid. Legitimitet är utöver detta mest påtagligt när 

den saknas (ibid., s. 24–27). Begreppet legitimitet kan graderas i olika nivåer (Martinsson & 

Wik, 2015). Lägsta graden av legitimitet identifieras av att det finns ett behov och därefter ett 

sätt att tillgodose detta nämnda behov. I skalans mitt handlar det om att skapa mervärde, vilket 

innebär att konsumenten får något mer vid köp av en produkt än enbart själva produkten. Detta 

kan vara en känsla eller uppnådd status. Den högsta nivån av legitimitet uppnås när företaget, 

inte bara kommunicerar hållbarhet utan även agerar hållbart. Vid denna nivå har verksamheten 

som högst krav utifrån. Som nämnt angående hållbarhetsrapportering (se 2.2 Oatlys 

hållbarhetsrapport) är det oftast stora företag som hållbarhetsredovisar. Utöver detta medför 

även storleken på företag olika typer av krav. Oftast är det stora företag som faktiskt 

hållbarhetsredovisar eftersom dessa har störst förväntningar att leva upp till (ibid., s. 30–31).   

 

5.3 Relevans av tidigare forskning och forskningslucka  

Eftersom tidigare forskning undersöker bland annat vad som påverkar aktörers attityder och 

föreställningar om varumärken samt vilka egenskaper som tillskrivs och definierar ett coolt 

varumärke, kan analysen diskuteras utifrån ett bredare perspektiv. Forskning påvisar även hur 

företag arbetar för att uppnå legitimitet i samhället och hur detta påverkar verksamhetens arbete. 

Svaren på frågeställningarna kan därmed utvecklas mot bakgrund av tidigare forskning. 

 

I denna studie analyseras en reklamfilm som lanserades av företaget Oatly, den 6 september år 

2019. En forskningslucka fanns kring den här reklamfilmen och kan med denna undersökning 

komplettera tidigare forskning som gjorts med Oatly som studieobjekt. Dessutom ämnar 

undersökningen bidra med ny kunskap om hur kommunikationsstrategier kan användas för att 

förstå reklamfilmer vars marknadsföring utgår från en konflikt mellan olika varumärken. 

Studien ämnar bidra med forskning kring Oatlys reklamkampanj, Spola mjölken, för att 
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undersöka vilket eller vilka budskap som förmedlas samt vilka kommunikationsstrategier som 

används. Studien ämnar bidra till forskning kring Oatly som aktör på marknaden, för att ta reda 

på om och hur företaget utvecklats i sina reklamkampanjer. I ett bredare perspektiv undersöks 

huruvida havredryck och mjölk står i relation till varandra i reklamfilmen och vilka begrepp 

som används för att påverka konsumentens köpbeteende. 
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6. Teoretiskt ramverk  

6.1 Semiotik 

Semiotik är ett samlingsnamn för teorier om tecken som härstammar från lingvistiken (Nilsson, 

2015, s. 288). Ordet semiotik kommer från det grekiska ordet semeion, som betyder tecken 

(Gripsrud, 2011, s. 144). Ferdinand de Saussure var en schweizisk lingvist och filosof som 

kopplas samman med semiotiken. Han myntade begreppet semiologi som betyder teckenlära 

och enligt honom är tecknet en helhet, bestående av ett materiellt uttryck och ett immateriellt 

innehåll (Gripsrud, 2011). Den semiotiska teorin betraktar kulturella yttringar och praktiker 

som symboliska texter, fyllda med olika tecken som kan tolkas utifrån bland annat begreppen 

denotation och konnotation. Tolkningarna görs genom kulturella och normativa aspekter, för 

att undersöka vad en bild kommunicerar och på vilket sätt (Nilsson, 2015, s. 288). Semiotiken 

har sin grund i representation. Begreppet representation betyder presentera igen och fick 

genom latinet senare betydelsen stå för. Representationer framställer alltid något på ett visst 

sätt, vilket blir en sorts konstruktion av vad som framställs. Innehållet blir således 

rekonstruerat. Detta medför att bilder, ljud och text kan stå för något annat än sig själva och 

därigenom definiera tecken (Gripsrud, 2011, s. 27). Genom användandet av den semiotiska 

teorin kan en analys genomföras över vilka olika tecken som skildras i reklamfilmen och dess 

underliggande budskap. 

 

6.1.1 Denotation och konnotation 

 

Inom den semiotiska teorin har ett tecken två betydelser; denotation och konnotation (Gripsrud, 

2011). Denotation innebär tecknets första, direkta betydelse på en manifest nivå och 

konnotation är den andra, indirekta betydelsen på en latent nivå.  Konnotation innebär 

medbetydelse och är lika välkänd som denotationen hos ett fenomen (ibid., 2011). Skillnaden 

mellan konnotation och association måste poängteras. En association är individuell medan en 

konnotation är en kollektiv association, det vill säga att konnotationen är kulturellt etablerad 

och beroende av den tid vi lever i. Alla kulturer har olika normer och värderingar, vilket i sin 

tur gör att konnotationer skiljer sig mellan olika kulturer. Detta blir en slags kod som bara kan 

avkodas när vi blir medvetna om samhället koden uppkommit inom. Konnotationer och koder 

är på så vis beroende av varandra (ibid., s. 146). Ett exempel på detta fenomen är sambandet 

mellan ordet lejon och djuret som ordet är namn för. Om en person som talar svenska säger 
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ordet lejon till en person som inte talar svenska, förstår inte den sistnämnda vad som benämns. 

Personen som inte talar svenska är inte medveten om att vi har bestämt att djuret lejon ska heta 

just så på vårt språk. Ordet lejon är därför en konnotation, som kommer från vår svenska kultur. 

Namnet har inget med djuret att göra, vi har bestämt att det ska heta så. Om den första personen 

i stället visar en bild på djuret kommer den andra personen att förstå vad som benämns, eftersom 

utseendet på ett lejon inte varierar mellan olika språk. Djurets utseende är därför denotationen. 

Användandet av denotation och konnotation är självklart inom den semiotiska teorin eftersom 

dessa två begrepp handlar om tecken och dess betydelser. Denotation och konnotation används 

i analysen för att undersöka reklamfilmens direkta- och indirekta betydelse. 

 

6.2 Retorik 

Retorik innebär konsten att tala väl och behandlar kommunikation ur avsändarens synvinkel. I 

teorin förekommer begreppet tillämpad retorik som handlar om att ha medel att övertala med. 

Sådan tillämpad retorik förklaras genom uttrycket rethorica utens som härstammar från latin. 

Utens betyder egentligen “att ha pengar att använda”, vilket gör att uttrycket syftar till att 

vältalighet blir en resurs i bruk (Kjeldsen, 2013, s. 13). Teorins grunder kommer från antikens 

Grekland där dess historia till viss del är besläktad med demokratins historia. Medborgarna i 

det antika Grekland tilläts delta i politiken och var därav tvungna att kunna tala väl för att 

påverka och övertyga i politiskt syfte (”Retorik”, u.å.). Ett viktigt namn i retorikens historia är 

Aristoteles. Filosofen definierade retorik (omkring 330 f.v.t.) som “en ofrånkomlig och 

nödvändig del i människolivet” och att den därför inte tillhör någon särskild vetenskap. Alla 

människor provar i någon mån hållbarheten i argument i olika syften, och är därför mer eller 

mindre medvetna om fenomenet utan vidare vetskap om teorin (Kjeldsen, 2013, s. 32).   

Retorik kan användas inom kommunikation för att göra kommunikationen ändamålsbestämd, 

vilket benämns som retorisk kommunikation (ibid., s. 23). Denna form av kommunikation 

vänder sig till bestämda mottagare för att uppnå en reaktion. Detta innefattar även 

kommunikation där avsändaren påverkar mottagaren med hjälp av sin egen trovärdighet, 

specifikt innehåll och goda argument. Den retoriska teorin är relevant för studien, eftersom den 

möjliggör analys av de retoriska medel som används i reklamfilmen.  
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6.2.1 Övertalningsmedel 

 
Begreppet övertalningsmedel återfinns i den retoriska teorin och syftar till tre olika typer av 

strategier som kan användas för att övertyga. Dessa tre övertalningsmedel kallas för ethos, logos 

och pathos (Gripsrud, 2011, s. 210). De tre begreppen används i studien för att titta närmare på 

vilka övertalningsmedel och därigenom marknadsföringsstrategier som används i Oatlys 

reklamfilm Spola mjölken. 

 

6.2.2 Ethos 

Ethos är ett känslomässigt övertalningsmedel som syftar till talarens karaktär och det intryck 

denne ger publiken. Genom användandet av ethos, kan talarens trovärdighet stärkas gentemot 

publiken. I visuella medier, som till exempel television, kan trovärdighet hos programledare 

skapas med hjälp av exempelvis kläder och inredning i studion. Även politiker kan skapa en 

god karaktär och trovärdighet genom att klä sig i vardagliga kläder ute i det offentliga, för att 

på så sätt tydliggöra att hen är en av oss (Gripsrud, 2011, s. 210). 

Genom ethosargumentation kan reklam ses som ett rollspel. Stefan Hedlund och Kurt 

Johannesson (1993, s. 171) beskriver att det ligger en makt i sättet som avsändaren väljer att 

tala till publiken med. Avsändaren väljer den roll hen vill porträttera och vilken roll publiken 

ska ta till sig. Reklamen kan på så vis erbjuda en roll som medföljer vid köp av produkten som 

marknadsförs. Strategin handlar även om förebilder och att förespråka en idealbild som 

åhöraren försöker sträva efter att nå. Detta medför att företaget kan förmedla vilken typ av 

känsla eller egenskap de vill associeras med, vilket kan uttryckas både direkt och indirekt. På 

ett direkt sätt menas att rada upp de önskvärda egenskaper företaget vill ha och det indirekta 

sättet blir mer subtilt och kan göras genom en beaktning av tonen och sättet avsändaren talar 

med mottagaren på (ibid, s. 172). Det kan vara enklare för mottagaren att känna förtroende för 

en faktisk person än ett abstrakt företag. Därför kan avsändaren låta en, oftast känd, person 

förkroppsliga företaget och dess värderingar i reklamen. Personen hjälper då till att visa 

omvärlden vad företaget vill förmedla (ibid, s. 181).  

 

6.2.3 Logos 

Begreppet logos betyder ord, tal och resonemang och kopplas ihop med de förståndsmässiga 

övertalningsmedlen. Inom den klassiska retoriken finns två väsentliga typer av dessa medel: 
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enthymemet och exemplet. Enthymemet är en sorts logisk slutsats där det övergripande 

påståendet utelämnas. Ett exempel på detta kan vara att säga ’man kan inte lita på henne längre, 

hon har blivit en politiker’. I detta fall blir det övergripande påståendet att ingen politiker är 

pålitlig (Gripsrud, 2011, s. 211). Det övergripande påståendet överlåts till åhöraren, vilket 

innebär att enthymemet utgår från att det föreligger en kulturell förståelse om samhälleliga 

värderingar. Exemplet syftar till en slutledning från det enskilda eller specifika till det generella. 

Att använda exempel betyder att koppla ihop det som talas om till ett känt enskilt fall för att 

visa att det handlar om en så kallad allmän regel, vilket kan bidra till en direkt jämförelse av 

två saker. Jämförelsen måste göras med en medvetenhet om publikens förkunskaper för att 

dessa ska kunna förstå vad jämförelsen faktiskt implicerar (ibid., s. 212). 

6.2.4 Pathos 

Även pathos är ett känsloargument, dock aningen starkare än ethos. Dessa argument går ut på 

att skapa så starka känslor att det kan kännas som mottagaren faller offer för dem. I denna typ 

av argumentation är det vanligt att anspela på känslor som glädje, vrede och sorg (Gripsrud, 

2011, s. 212). Att kunna skapa en känsla av medlidande hos publiken, inför ett offer som 

framställs i argumentationen, är en viktig del av pathos (ibid.). Denna känsla kan göra det 

enklare för avsändaren att få mottagaren att agera.  

 

6.3 DotCool  

Begreppet cool är ett attribut som är kopplat till det sociala sammanhang vi befinner oss i och 

är under ständig utveckling på grund av samhälleliga normer. Ordet kan tolkas som ett positivt 

men samtidigt vagt värdeord. DotCool är en teori, vilken identifieras som en internetdriven 

kultur med fokus på coolhet. Teorin värderar det okonventionella och genuina hos olika 

varumärken. Kulturen kopplas till konsumentens statussökande vid köp av en produkt. Teorin 

bygger på föreställningen om att de sociala värderingar som finns i samhället driver 

konsumenter att köpa en produkt. Steven Quartz och Anette Asp (2015, s. 44) menar att 

individens inneboende moraliska värderingar samverkar med dessa sociala värderingar. Vår 

strävan efter att upprätthålla social status gör på så sätt världen till en bättre plats (ibid.). 

Samhället och dess värderingar förändras över tid, vilket skapar olika mål att sträva efter och 

olika sätt att upprätthålla social status. Att vara miljömedveten är eftersträvansvärt i dagens 

samhälle och blir därför ”coolt” och vår sociala status höjs i takt med att vi konsumerar hållbara 
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produkter. DotCool är användbar som teori för att ta reda på huruvida Oatly som företag kan 

uppfattas som ett coolt varumärke, utifrån vad som framhålls i reklamfilmen.  

 

6.4 Positionering 

Positionering är ett allmänt begrepp, inte minst i reklambranschen, som beskriver ett företags 

önskade och verkliga position på marknaden eller i samhället (Larsson, 2014, s. 126). 

Positionering syftar till att anpassa marknadsföringen efter intressenternas uppfattningar om 

företagets produkter och har ett tydligt samband med företagets image. Genom att företaget 

skapar en bild av produkterna hos mottagarna, vill företaget framträda så tydligt som möjligt 

och särskilja sig från sina konkurrenter (Mossberg & Sundström, 2011, s. 212). Detta innebär i 

stort att ett företag väljer en tydlig position på marknaden för att bli ihågkommen och 

förknippad med positiva associationer, samt bli synonym med en hel produktkategori 

(Bergström, 2016, s. 56). För att undersöka hur Oatly positioneras i reklamfilmen, är begreppet 

positionering till fördel för att få en djupare förståelse om hur företaget vill framställas och 

uppfattas genom reklamfilmen. 

 

6.5 Polarisering 

Polarisering är ett begrepp inom medielogiken och benämns som en berättarteknik inom media 

(Strömbäck, 2009, s. 177). Polarisering som begrepp används oftast inom politiken, men 

återfinns även på grupp- och individnivå. Fenomenet handlar om att välja sida mellan 

motsättande åsiktsgrupper och försvårar upprätthållandet av neutralitet. Polarisering kan även 

användas som härskarteknik, genom att en part tvingar en annan part att välja sida (Sunstein, 

2007, s. 80–81). Människor har en tendens att ändra åsikter när de tar del av olika diskussioner. 

Detta leder till att människor väljer den sida av diskussionen som har mest övertygande 

argument, vilket i sin tur kan leda till ett ”vi och dem”-perspektiv. I stället för att argumentera 

med människor som inte tycker lika som en själv, vänder man sig till likasinnade (ibid., 2007, 

s. 65). På så sätt bildas subkulturer utifrån en kultur, ungefär som underkategorier. Subkultur 

är en grupp människor som delar lika värderingar om vad som är acceptabelt beteende inom ett 

samhälle. Dessa kan utgå från ett geografiskt område eller en etnisk bakgrund, men också 

gemensamma preferenser för vissa typer av produkter, som exempelvis mat (Bergström, 2016, 
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s. 129).  I analysen används begreppet polarisering för att undersöka huruvida Oatly skapar 

motsatta sidor i mjölkdebatten, genom en strategi som fokuserar på ”vi och dem”-

argumentation, och genom detta skapa en subkultur som är emot mjölkkonsumtion.  

 

6.6 Legitimitetsteorin 

Begreppet legitimitet betyder ”moraliskt berättigande” (”Legitimitet”, u.å.). Företag både 

påverkar och påverkas av det samhälle dessa är verksamma inom, och på så vis har konsumenter 

och företag en växelverkan på varandra. Legitimitet är ett vitt begrepp, och det råder delade 

meningar om hur fenomenet ska beskrivas. Enligt Craig Deegan (2002) handlar legitimitet om 

att hedra det sociala kontraktet som byggs upp i samhället. Genom att företaget i fråga 

upprätthåller de normer och värderingar som råder, ses verksamheten som legitim av eventuella 

intressenter. Dessa intressenter påverkar i sin tur företagets status. Företag försöker handla på 

ett sätt som medför att de inte stöter sig med normer och värderingar i samhället och på så vis 

inte bryter det sociala kontraktet (Deegan, 2002, s. 292–293). Legitimitetsteorin är relevant för 

studien för att undersöka hur och på vilket sätt Oatly är ett legitimt företag samt hur detta 

skildras i reklamfilmen, vilket sammankopplas med företagets positionering. 
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7. Metod och material 

7.1 Val av metod 

I vår studie tillämpades en semiotisk analysmetod med utgångspunkt i ett analysschema, skapat 

utifrån studiens teoretiska ramverk. Resultatet diskuterades sedan utifrån ett kritiskt perspektiv, 

vilket innebar att vi kritiskt ifrågasatte och granskade studiens material. Perspektivet utgår från 

kritisk teori som i sin tur grundas i Karl Marx idéer om makt. Teorin definieras som motsatsen 

till en traditionell positivistisk teori eftersom kritisk teori syftar till att vara kritisk till den 

rådande ordningen i samhället och påvisa möjligheterna till förändring, genom att ifrågasätta 

aktörer i maktposition (”Frankfurtskolan”, u.å.). 

 

Jonathan Bignell (2002, s. 1) beskriver att vi tillgodogör oss en stor mängd medieinnehåll varje 

dag, vilket medför att vi upplever världen genom denna interaktion. Allt vi ser i dagens 

samhälle, från posters och skyltar till andra människor och hur dessa klär sig, skapar mening. 

Genom en semiotisk metod kan dessa moment undersökas och förstås. Semiotik är därför 

applicerbar som både teori och metod och beskrivs som det mest effektiva sättet att studera och 

undersöka medier och dess innehåll (ibid.). Bignell (2002) menar att denna metod kan 

appliceras på alla typer av visuella material. När semiotiken tillämpas som metod undersöks 

tecken, som exempelvis ord, bilder och symboler. Eftersom samhället genomsyras av 

medieinnehåll, kan semiotiken bidra till en djupare förståelse av innebörden som kommuniceras 

i detta innehåll. Enligt semiotiken studeras kombinationen av lingvistiska- och visuella tecken 

(ibid., s. 28), samt hur dessa står i relation till varandra genom olika kodade system (ibid., s. 

32). En semiotisk metod är därför tillämpbar vid studiet av reklam och används för att kritisera 

reklam och de strukturer dessa kommunicerar (ibid., s. 31). Enligt semiotiken anses budskap i 

reklam vara designade för att forma vår förståelse av verkligheten och att dessa uppmuntrar 

mottagaren att se sig själv samt det som marknadsförs, inom de termer och betydelser som 

framhålls av reklamen (ibid.). 

 

7.2 Metodkritik 

Trots metodens styrkor, finns nackdelar som är värda att nämna. Semiotiken beskrivs som 

mycket konceptuellt utarbetad (Rose, 2016, s. 109). Alla termer och begrepp som återfinns i 

den semiotiska teorin bär på ett tungt ”teoretiskt bagage” (ibid.). Denna terminologi svarar för 
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den analytiska precisionen hos metoden och är svår att tillgodogöra sig, för den som inte är 

insatt i teorin (ibid., s. 110). Semiotiken kritiseras därför eftersom den inte erbjuder något enkelt 

tillvägagångssätt för metodapplicering samt eftersom metoden bygger på kulturella yttringar, 

genom begreppet konnotation. Därför tenderar olika analyser att skilja sig åt beroende på 

forskarens subjektiva åsikter kring kultur och normer (ibid.). Vissa ifrågasätter även Saussures 

arv för semiotikens teori och hur detta påverkar metoden samt förståelsen över strukturen av 

tecken. Saussure anses ha haft en statisk idé över hur tecken fungerar och var därav ointresserad 

över hur dessa ändras i bruk och över tid. Slutligen ifrågasätts metoden när den tillämpas på 

visuellt material eftersom metoden grundas i lingvistiken (ibid., s. 117).  

 

7.3 Metodreflektion 

I vår studie tillämpades en semiotisk metod för att, med stöd i kritisk teori, tydliggöra manifesta 

såväl som latenta budskap i studiematerialet, utifrån denotation och konnotation. Eftersom 

Bignell (2002) beskriver semiotiken som ett effektivt sätt att undersöka och analysera 

medieinnehåll samt att metoden beskrivs bidra till en djupare förståelse av den innebörd som 

kommuniceras i tecken, fann vi metoden tillämpbar vid studiet av en reklamfilm. En semiotisk 

metod behövs därför för att kunna avtäcka underliggande budskap i ett visuellt material. Därför 

anser vi att den semiotiska analysmetoden har gynnat vår undersökning eftersom vi, med hjälp 

av denotation och konnotation, har definierat betydelser och meningar som framhävs i Oatlys 

reklamfilm. Via en semiotisk analys kunde materialet undersökas på djupet och därigenom 

kunde reklamfilmens kommunikationsstrategier blottas. 

 

7.4 Material och urval 

Studiens analysmaterial var en reklamfilm från Oatlys reklamkampanj vid namn Spola mjölken. 

Reklamkampanjen marknadsfördes, utöver reklamfilmen, även genom affischer, en hemsida 

och merchandise i form av t-shirts, huvudbonader och andra accessoarer med kampanjens 

logotyp på. Reklamfilmen heter “Var smak har sin tid - spola mjölken” och togs del av via 

YouTube. Huvudpersonen spelas av skådespelaren Kjell Bergqvist. Skådespelaren är känd för 

att uttrycka vad han tycker (NRJ Sweden, 2011) och hans karaktär är därför av betydelse för 

hur reklamfilmens budskap uppfattas. Vi valde att endast analysera reklamfilmen eftersom 
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denna är reklamkampanjens fokus och det är här kommunikationsstrategierna blir tydliga. 

Logotypen som förekommer på merchandise-artiklarna förekom även i filmen, vilket gjorde att 

även denna kunde analyseras utifrån filmen som studieobjekt.  

 

7.5 Genomförande 

I genomförandet av studien tog vi hjälp av Jonathan Bignells (2002) beskrivning av en 

semiotisk metod. Vi valde att använda oss av ett analysschema som grundades i semiotiken och 

därefter utökades med hjälp av retorik och positionering utifrån polarisering och legitimitet. 

Utifrån en semiotisk metod studeras ett material i två steg, denotation och konnotation. Till att 

börja med studerades reklamfilmen utifrån de direkta elementen som framgick i 

studiematerialet, det vill säga denotationen av elementen. Denotationen berättar vad som 

faktiskt syns i ett visuellt innehåll, exempelvis ljussättning, föremål och placering samt personer 

och dess kläder. Dessa element beskrivs precis som de ser ut och uppfattas. Därefter 

undersöktes konnotationen, det vill säga den indirekta betydelsen hos och beskrivningen av 

dessa element. Efter analysen diskuterades orsaker hos eller effekter av de element som 

återfanns i studiematerialet.  

 

7.5.1 Analysschema 

Semiotiken utgör analysens grund eftersom denna teori möjliggjorde fastställandet av de 

visuella moment som återfanns i filmen och dess handling, som argumentationen sedan bygger 

på. Därtill utökades analysen av reklamfilmen med hjälp av ett retoriskt- och kritiskt perspektiv. 

Därefter analyserades reklamfilmens argumentation utifrån retoriska övertalningsmedel; ethos, 

logos och pathos. Till sist utökades analysen med ytterligare tre begrepp som var tillämpbara 

på studiematerialet. Dessa var positionering utifrån polarisering, och legitimitet. Där tillskrev 

vi reklamfilmen de egenskaper företaget och varumärket har, och därför genomsyrade detta 

även marknadsföringen. Analysschemat såg ut på följande sätt: 

 

Element Verktyg 
Visuella moment och handling Denotation, Konnotation 
Argumentation Ethos, Logos, Pathos  
Varumärkesperspektiv Positionering, Polarisering, Legitimitet 
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7.6 Studiens tillförlitlighet 

Precis som Gillian Rose (2016) skriver, bygger semiotiken på kulturella yttringar i samhället 

och hur dessa upplevs av oss forskare. Även Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 8) 

beskriver att vi som undersöker samhället är en del av samhället, vilket medför svårigheter i att 

distansera sig från ämnet som undersöks och gör att vi som forskare nästan alltid har vissa 

förväntningar eller förutfattade meningar om hur somliga fenomen fungerar. Därför är det svårt 

att vara hundraprocentigt objektiv i en kvalitativ studie. Som tidigare nämnt kan dock en 

semiotisk analys, enligt Bignell (2002, s. 31), tillämpas på reklam eftersom denna metod anses 

vara det mest effektiva sättet att studera samt undersöka medier och dess innehåll, för att 

därigenom sedan kritisera reklam och de strukturer dessa kommunicerar. Studiens 

tillförlitlighet stöds av att materialet undersöktes utifrån vetenskapliga teorier och forskning 

inom området. Slutsatserna som drogs av studiens analys var därför baserade på vetenskapliga 

argument och utformade teorier om samhället och dess aktörer. 
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8. Analys 

8.1 Var smak har sin tid - Spola mjölken 

Denotation 

I början av reklamfilmen syns en röd bil köra på en krokig landsväg. Bilen färdas in i bild, solen 

lyser och vägen är omgiven av ett grönt landskap. I filmen hörs en man tala. Bilden är riktad 

mot mannens knä och i hans händer syns ett litet föremål. Mannen styr bilen med hjälp av sina 

ben. Bilden rör sig upp mot mannens ansikte och han säger: “tänk vad mycket skit vi höll på 

med förr. Körde bil utan bälte. Rökte cigg utan filter”. Samtidigt som mannen talar, rullar han 

en cigarett. Säkerhetsbältet syns hänga oanvänt bredvid mannen, som varken håller i ratten eller 

tittar på vägen. I bakgrunden hörs musik. Mannen tystnar, tänder sin cigarett och ger ifrån sig 

ett nöjt läte. Han har på sig en vit skjorta och en beige kavaj. Bilden rör sig bakåt i bilen, där 

fyra barn sitter. Det ser ut som att alla säten, förutom förarsätet, är nedfällda och att barnen 

sitter fritt i bilens bagageutrymme. Likaså barnen sitter obältade. Barnen har på sig färgglada 

kläder. Ett av barnen har även på sig stora fyrkantiga glasögon. Två av barnen läser tidning och 

två äter glass. Bilden rör sig återigen mot mannen. Han håller ena handen på ratten och fortsätter 

tala. “Vi körde hoj utan hjälm och pippade utan skydd”. Mannen hostar till och rök syns i bilen.  

Därefter syns bilen på avstånd, körandes på en grusväg i riktning bort från kameran. Vägen 

omfamnas av det gröna landskapet. I nästa scen står bilen still, mannen öppnar bildörren för att 

kliva ut och säger; “för att inte tala om all den där mjölken vi tryckte i oss utan att tänka”. Han 

sträcker sig efter en papperskasse, som står i passagerarsätet. I kassen syns en grönsak och fyra 

vita paket. På ett av paketens ena sida syns en bild av en gul ko. I nästa scen filmas bilen snett 

bakifrån och ett av barnen öppnar bagageluckan där resten av syskonskaran hoppar ut. Mannen 

bär sin papperskasse och rör sig mot bagageluckan. Han tar tag i luckan med samma hand som 

kassen hänger i. Här syns den gula kon ytterligare en gång. Mannen tittar rakt in i kameran 

samtidigt som han säger; “det är tur att man lär sig. Synd att det ska ta så jävla lång tid bara”. 

Han stänger bagageluckan. Därefter syns en närbild på luckan, där ett klistermärke sitter. 

Klistermärket är format som en glasflaska och ur denna rinner en droppe. Flaskan är blå och 

dess öppning är riktad åt vänster, snett nedåt. På klistermärket står texten “spola mjölken”, med 

svarta versaler. I bakgrunden syns mannen gå ur bild och i förgrunden dyker en text upp som 

lyder; “byt till havredryck så minskar du utsläppen av växthusgaser med 75%”. Musikens 
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ljudnivå höjs och en man hörs sjunga; “ty underbart är kort, alldeles för kort”. Till sist dyker 

Oatlys logotyp upp centrerat i bilden.  

Konnotation 

Redan i början av reklamfilmen ges ett intryck av äldre karaktär, på grund av filmens gryniga 

bildkvalité, valet av musik samt att den röda bilen, av märket Volvo, är av äldre modell. En 

bekant mansröst hörs i reklamfilmen, vilken tillhör skådespelaren Kjell Bergqvist. Han håller 

en tändare i sina händer samtidigt som han pysslar med något annat, som inte syns tydligt. 

Innehavandet av en tändare kan kopplas till rökning, vilket senare bekräftas i reklamfilmen då 

mannen börjar röka. När bilden visar mannens ansikte bekräftas skådespelarens identitet. Med 

händerna upptagna av annat, styr Bergqvist 

bilen med hjälp av sina ben. Detta kan anses 

symbolisera vårdslöshet, ansvarslöshet och 

hänsynslöshet, både inför passagerarnas och 

omgivningens säkerhet. Han är väldigt 

koncentrerad vid cigaretten och håller därför 

inte ögonen på vägen. Han benämner några exempel på ansvarslösa handlingar som utfördes 

förr i tiden, som att köra bil utan bälte och röka cigg utan filter. Ansvarslösheten bakom dessa 

beteenden förstärks genom Bergqvists sätt att agera. Även det faktum att barnen sitter fritt i 

bagageutrymmet, utan säkerhetsbälte, kan kopplas till ansvarslöshet och en osäker bilfärd. 

Klädvalen i filmen skapar associationer till den tid då handlingen kan tänkas utspela sig, 1970-

talet, eftersom kläderna samt dess färg och tyg liknar det som var modernt på 70-talet. Två av 

barnen äter glass, vilket vanligtvis innehåller någon form av mejeriprodukt. Detta kan tolkas 

som att familjen lever i dåtid eftersom barnen konsumerar mejeriprodukter. Bergqvists tankar 

kommer däremot från nutiden, eftersom han påpekar den ansvarslöshet som förekom “förr”. 

Genom att Bergqvist statuerar negativa exempel 

i samband med att handlingen utspelar sig på 70-

talet, görs en tolkning att dessa handlingar var 

vanliga under den tiden. Samtidigt låter 

Bergqvist besvärad och ser bekymrad ut. En 

tolkning görs också att han talar med barnen i 

baksätet. Detta för att få dem att lära sig att förstå hur ansvarslöst och hänsynslöst det är att 

exempelvis ”köra hoj utan hjälm” eller ”pippa utan skydd”.  
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Kassen som är placerad bredvid Bergqvist, innehåller bland annat fyra vita paket. Dessa paket 

kan tolkas vara mjölkpaket på grund av dess form samt avbildandet av kor på paketen. Samtidigt 

som Bergqvist lyfter kassen med mjölkpaket i, uttalar han sig om ”all mjölk vi tryckte i oss 

förr”. Det kan tolkas som att han likställer mjölkdrickande till att vara lika illa som exempelvis 

att köra bil utan säkerhetsbälte, vilket skapar en uppfattning om att mjölkdrickande är 

ansvarslöst. Även här kan det uppfattas som att han lever i dåtid men talar i nutid, på grund av 

att han har mjölkpaket i kassen vilket påvisar att 

han har köpt mjölk i mataffären. Att Bergqvist 

säger “för att inte tala om” skapar en förståelse 

om att han nedvärderar mjölkdrickandet som 

värst av alla exempel han har statuerat. Genom 

att Bergqvist tittar rakt in i kameran samtidigt 

som han säger: ”det är tur att man lär sig, synd 

att det ska ta så jävla lång tid bara”, görs en antydan att han tittar rakt in i tittarens ögon och 

därför riktar sig direkt till mottagaren. Det kan tolkas som att det han säger är en uppmaning till 

mottagaren och att denne borde tänka som honom. Bergqvist påpekar därmed att det tar för lång 

tid för oss att ändra uppfattning.  

Bergqvists uppmaning förstärks av klistermärket 

på bilen. Användningen av versaler kan uppfattas 

som att orden ropas till mottagaren. Flaskans 

position ihop med droppen som faller kan 

symbolisera att mjölken hälls ut och i 

förlängningen överges. I texten som dyker upp i 

slutet av reklamfilmen, förekommer en direkt uppmaning; “byt till havredryck”, till vilket de 

positiva följderna anges. Låttexten “ty underbart är kort”, kan kopplas till att mjölkens tid är 

förbi. Att mjölken är närvarande i reklamfilmen, visar på den dåvarande uppfattningen om 

mjölk som en del av den svenska ryggmärgen. Genom Bergqvists uppmaning till publiken samt 

videoklippets namn “var smak har sin tid”, kan tolkning göras att mjölkkonsumtion tillhör 

gårdagens samhälle. Vidare tolkning medför att framtidens samhälle kräver förändring. 
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8.2 Retoriska övertalningsmedel 

Ethos 

Kjell Bergqvist är talesperson i reklamfilmen. När detta görs tydligt för mottagaren underbyggs 

Bergqvists auktoritet. Hans karaktär stärks bland annat av att han är en skådespelare som är 

känd för att obehindrat tala sin åsikt (NRJ Sweden, 2011). En skådespelares rykte är viktigt, då 

detta kan påverka dess varumärke som skådespelare. Därför är det också viktigt för Bergqvist 

att kombineras och därigenom associeras med bra varumärken. Hans medverkan blir därför 

trovärdig och skapar dessutom trovärdighet för Oatly i förlängningen. Genom hela 

reklamfilmen talar Bergqvist i “vi”-form. Han försöker därigenom skapa en känsla hos publiken 

att alla ska kunna kännas vid de exempel som tas upp, som dessutom förstärks via Bergqvists 

agerande. I slutet av filmen tittar han rakt in i kameran och därmed rakt in i mottagarens ögon. 

Han talar därför direkt till mottagaren, med en uppmaning om något som kan vara till nytta för 

denne.   

Oatly försöker skapa en roll som konsumenten intar vid köp av företagets produkter. Genom 

att köpa den produkt som marknadsförs får konsumenten inta den roll som marknadsförs. I 

denna reklamfilm erbjuds en roll som den coola och miljömedvetne konsumenten. Att ha 

Bergqvist som talesperson i filmen, speglar även den roll Oatly har i samhället. Det kan antas 

att Bergqvist som talesperson stärker de associationer som redan finns för varumärket. Att 

uttrycka sin åsikt, på ett ibland provokativt sätt, har även på senare tid blivit ett av Oatlys 

signum (Yttergren, 2019). Bergqvists beteende tycks därför stämma överens med Oatlys 

varumärke och strategi. Han tillåts förkroppsliga företagets värderingar utåt för omvärlden att 

beskåda.  

 

Logos 
 

De exempel som statueras i reklamfilmen är enkla för mottagaren att ta till sig, eftersom 

mottagaren förmodligen känner till och också har utfört någon av dessa handlingar. Dessa 

vädjar till mottagarens förnuft, eftersom hen är medveten om att det inte är ansvarsfullt, eller 

ens lagligt, att exempelvis köra bil utan säkerhetsbälte eller motorcykel utan hjälm. Mottagaren 

får genom dessa exempel en förmåga att resonera med sitt eget förnuft och dra slutsatser till 

följd av detta. Bergqvist talar om handlingar som påverkar vår hälsa och säkerhet. Eftersom 

hälsa och säkerhet ofta är viktigt för människan kan detta tänkas ha en stark påverkan på 
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mottagaren. Bergqvist fortsätter att underbygga dessa argument genom att göra en övergripande 

jämförelse mellan dessa och mjölkdrickande. Han trycker extra mycket på jämförelsen genom 

att säga “för att inte tala om all den där mjölken…”, vilket gör att det kan tolkas som att 

mjölkdrickande är värre än alla föregående påståenden. För att sedan övertyga tittarna om att 

byta till havredryck används statistik, som berättar att växthusgaserna minskar med 75% om 

mottagaren slutar köpa mjölk till förmån för havredryck. Detta visar på vetenskapen bakom 

påståendet och att avsändaren vet vad hen talar om. Genom att göra ett sådant påstående, måste 

fakta hålla för närmare granskning, och därför görs en tolkning om att avsändaren har belägg 

att göra ett sådant påstående. 

 

Pathos 

Reklamfilmen anspelar på mottagarens känslor vid flera tillfällen. Ironi kan anses användas då 

Bergqvist tar upp exempel på ansvarslösa handlingar samtidigt som han faktiskt genomför vissa 

av dessa handlingar själv. Genom att senare likställa mjölkdrickande med de föregående 

exemplen och den vårdslöshet och hänsynslöshet dessa får representera, menas att denna vana 

befinner sig på samma nivå som de andra. Mjölkdrickande kan uppfattas vara lika illa för hälsan 

som att röka eller framföra ett fordon utan skyddsutrustning. Detta kan få mottagaren att relatera 

till den vårdslöshet som mjölkdrickande anses symbolisera. I början framhävs logiken i dessa 

argument, för att sedan anspela på starka känslor i det sista argumentet. Detta görs genom att 

trycka på den klimatoro som finns i dagens samhälle, genom texten som visas i slutet av 

reklamfilmen. Här kan tittaren känna sig hjälplös i situationen hen befinner sig i, tills Oatly 

framhåller en lösning; att byta ut mjölk mot havredryck. Därigenom finner mottagaren hopp 

om att hen kan bidra till en förändring och hjälpa både sig själv och samhället, eftersom Oatly 

påvisar att havredryck har ett lågt klimatavtryck. Därmed uppmanas mottagaren, i slutet av 

filmen, att göra rätt val för både kropp och klimat.  

 

8.3 Positionering 

Oatly väljer en tydlig position i reklamfilmen. Detta syns inte minst i slutet av reklamfilmen, 

då texten synliggörs som uppmanar mottagaren att byta till havredryck för att minska 

växthusgaserna. Texten placeras precis bredvid klistermärket på bilen, som tydligt visar att 

mjölken ska ”spolas”. Dessa faktorer tillsammans, visar att havredryck framhävs som en 
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säkrare produkt ur miljösynpunkt än mjölk och att konsumenten med fördel borde ”spola 

mjölken” och byta till havredryck. Oatly vill bli ihågkomna och associerade med en hållbar 

livsstil. Detta uppnås genom att lämna mottagaren med fakta om hur litet Oatlys klimatavtryck 

är i jämförelse med mjölk, vilket särskiljer Oatly från mjölk som ett konkurrerande alternativ. 

Med hjälp av denna tydliga positionering, kan tolkning göras att företaget vill visa den önskade 

position de vill uppnå i samhället, vilket är att ta mjölkens plats i konsumentens matkasse. 

Vidare görs tolkningen att Oatly även vill positionera sig som ett ”coolt” varumärke. Företaget 

vill påvisa vad som faktiskt är rätt och viktigt att göra, nämligen att ta hänsyn till miljön och att 

agera hållbart. Som nämnt påverkas människors sociala värderingar av det rådande samhället. 

Detta gör att mottagaren vill vara “rätt i tiden” och köpa Oatlys hållbara produkter, som av 

reklamfilmen att döma bidrar till ett bättre samhälle. Mottagaren som konsument blir 

miljömedveten och därmed cool vid köp av Oatlys produkter. Detta kopplas till vad Warren et 

al. (2019) skriver om samhälleliga normer och hur dessa kan påverka hur ett företag uppfattas. 

Författarna beskriver rebellisk som en cool egenskap, vilket Oatly har visat sig vara genom 

tidigare kommunikation.  

 
8.3.1 Polarisering 

Oatly visar tydligt i reklamfilmen att det är hög tid för mottagaren att välja sida mellan mjölk 

och havredryck. I reklamfilmen placeras klistermärket till vänster i bild och informationstexten 

dyker upp till höger om denna. Precis som Bergström (2016, s. 228) beskriver kan vår naturliga 

läsväg på så sätt utnyttjas för att fånga mottagarens uppmärksamhet. När vi läser sker detta med 

en rörelse från vänster till höger, vilket då kan kopplas till att Oatly åsyftar att vi går från mjölk 

till havredryck. Mjölk är det gamla och havredryck är det nya. På så sätt avbildas även dessa 

sidor av spektrumet på ett visuellt sätt, mjölk till vänster och havredryck till höger, och det är 

upp till mottagaren att välja sida. Bergqvist talar som nämnt i ”vi”-form under reklamfilmens 

gång. Detta kan kopplas till att Oatly försöker skapa en subkultur där alla ”vi” som köper 

havredryck är välkomna. Personer som fortfarande väljer att köpa mjölk är inte välkomna. Oatly 

vänder sig till oliktänkande för att få dessa att ändra åsikt och därmed bli välkomnade in i 

subkulturen och gemenskapen. Om mottagaren köper havredryck blir denne ”en i gänget”.  
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8.3.2 Legitimitet 

 

I reklamfilmen framgår att Oatly vill påvisa det samhälleliga problemet, vårt hotade klimat, och 

en eventuell lösning till detta. Genom den text som visas i slutet, markerar Oatly det låga 

klimatavtryck havredryck har och därmed hur hållbart företaget vill ge sken av att vara. 

Företaget kan uppfattas legitimt eftersom hållbarhet både står i fokus i dagens samhälle och 

dessutom är ett fokusområde för Oatly. På så sätt kan företaget tänkas upprätthålla en del av de 

värderingar som samhället har byggt upp. Reklamfilmens exempel, som Bergqvist tar upp, 

påvisar normer som påträffas i samhället. Detta påvisar att Oatly agerar på ett legitimt sätt i 

förhållande till normerna, eftersom företaget håller med om att exempelvis framförandet av ett 

fordon utan skyddsutrustning är ansvarslöst. Företagets och samhällets uppfattning om dessa 

exempel stöter sig inte med varandra. Ett moraliskt berättigande påvisas, då Bergqvist dessutom 

uppmanar mottagaren till den positiva motsatsen av exemplen, genom att trycka på det 

vårdslösa i sitt eget agerande. Han påvisar att det tar tid att lära sig skillnaden mellan rätt och 

fel i allmänhet, vilket förstärks genom att han säger “synd att det ska ta så jävla lång tid bara”.  
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9. Sammanfattning av analys 
 
Analysen påvisar att användandet av logosargumentation är mest frekvent av 

övertalningsmedlen i reklamfilmen, genom användning av enthymemet och exemplet. Detta 

syns genom alla de argument som benämns i reklamfilmen, vilka kan anses som logiska och 

förnuftiga. Argumentationen vädjar till mottagarens förnuft och medvetenhet om skillnaden 

mellan rätt och fel. Argumenten förstärks genom att filmen avslutas med ett pathosargument, 

vilket görs för att lämna åhöraren med en känsla av förtvivlan över hur vårt klimat påverkas i 

en negativ riktning. Denna förtvivlan går sedan över till hopp genom textens uppmaning. 

Företaget påvisar att det finns en lösning vilket kan medföra en känsla av lättnad hos 

mottagaren. Även användning av polarisering är tydligt framträdande i reklamfilmen. Genom 

att skapa två olika sidor som konsumenten förväntas välja mellan, skapas en subkultur för 

konsumenter som väljer att köpa havredryck i stället för mjölk. Vid köp av havredryck vållas 

även ett köp av en specifik roll som en miljömedveten och därmed cool konsument. Detta bidrar 

i sin tur till företagets positionering som ett miljövänligt företag med miljömässigt hållbara 

produkter. Havredrycken anses därmed som ett bättre alternativ än mjölk ur miljösynpunkt.  
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10. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel diskuteras analysen utifrån en grund i studiens bakgrundskapitel och teoretiska 

ramverk. Här undersöks även hur tillämpbara de valda teorierna är på studiematerialet samt hur 

detta kan kopplas till en bredare kontext i samhället mot bakgrund av tidigare forskning. I 

kapitlet kommer studiens tre frågeställningar att besvaras utifrån analysens resultat och 

därigenom bidra till en tydligare bild av hur en av samhällets aktörer väljer att belysa 

hållbarhetsfrågan och det rådande miljöproblemet.  

10.1 Budskap i Spola mjölken 

Vilka budskap framhävs i Oatlys reklamfilm? 
 

Larsåke Larsson (2014, s. 195) skriver att budskap är kärnan i all kommunikation samt själva 

förbindelsen mellan avsändare och mottagare. Enligt analysen kan syftet med reklamfilmen 

antas vara att uttrycka ett budskap, nämligen att mottagaren ska ersätta mjölk med havredryck. 

Detta är reklamfilmens huvudsakliga argument vilket underbyggs med hjälp av ett antal 

stödargument, som kan tolkas ur reklamfilmen. Genom reklamfilmens namn ”var smak har sin 

tid” och att filmens handling kan antas utspelas på 1970-talet, kan tolkning göras att mjölkens 

tid är förbi. Detta medför budskapet att samhället genomgår ett tidskifte, till havredryckens 

fördel. Bergqvists uttalande, om att det ska ta så ”jävla” lång tid, vittnar om att mottagaren ännu 

inte har förstått att detta är den nya och rätta vägen att gå. Svordomen som kraftuttryck används 

för att bringa styrka till att denna insikt har tagit lång tid för samhället att bilda. Bergqvist jämför 

mjölkdrickande med de exempel han statuerar. Mjölkdrickande likställs därigenom med ett 

vårdslöst, hälsofarligt och miljöförstörande beteende. Bergqvists handlingar placeras i dåtid, 

medan hans åsikter kommer från vårt nutida samhälle, vilket förstärks genom den visuella 

bekräftelsen på mjölkpaketen i matkassen. Mjölkdrickande var accepterat förr, men passar inte 

in i dagens samhälle. 

Studien visar att Oatly, genom reklamfilmen, vill bidra till en förändring i samhället. På en 

manifest nivå handlar denna förändring om att ersätta mjölk med havredryck. Den semiotiska 

teorin påvisar andra latenta budskap i reklamfilmen. Argumenten Bergqvist statuerar kan tänkas 

fungera som exempel på handlingar i samhället som företaget anser är problematiska. Genom 

reklamfilmens knappa 50 sekunder hinner avsändaren på så vis påpeka många saker som anses 

negativa i dagens samhälle utan att vidare behöva förtydliga vad som menas. Dessa blir synliga 
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utifrån en semiotisk analys. Även den retoriska teorin belyser aspekter som försöker övertala 

mottagaren och samhället på olika sätt. Att Bergqvist påpekar att det är mödosamt att skapa en 

förändring kan tänkas påvisa hur samhället fungerar överlag. Utifrån analysen framgår att 

reklamfilmen försöker övertyga mottagaren genom användandet av både förnuftsanpassade- 

och känslomässiga argument.  

Utifrån analysen blir tre typer av budskap synliga; det rationella-, emotionella- och moraliska 

budskapet (Mossberg & Sundström, 2011, s. 279). Genom detta tydliggörs att reklamfilmen vill 

tala till mottagarens förnuft samt väcka olika typer av känslor hos denne. I förlängningen talar 

reklamfilmens budskap till mottagarens moral. Konsumentens värderingar påverkar vad hen 

kommer att köpa i mataffären och reklamfilmen vill påvisa vad som är bäst att köpa, utifrån ett 

moraliskt- och miljömässigt perspektiv. Reklamfilmen framhäver ett problem som finns i 

samhället och en lösning på detta (ibid., s.75). Lösningen presenteras först i slutet, då 

havredryck framhävs som en lösning på miljöhotet eftersom denna har ett lägre klimatavtryck 

än mjölk. Reklamfilmen syftar vidare till att skapa tillhörighet hos konsumenten. Tillhörigheten 

i reklamfilmen speglas i att Oatly vill få fler att ersätta mjölk med havredryck och därför ingå i 

gemenskapen som består av konsumenter som har förstått vad som är rätt och viktigt att göra. 

Marknadsföringen syftar till att fokusera på en specifik målgrupp och att påverka denna till att 

acceptera en viss idé och att leva på ett speciellt sätt (Larsson, 2014, s. 41). Mottagaren 

förväntas känna sig delaktig i problemet. Genom köp av havredryck går denne över från att 

vara en del av problemet till att bli delaktig i lösningen och genom detta bidra till ett mer hållbart 

samhälle. 

 

10.2 Retoriska medel i Spola mjölken 

Vilka retoriska medel används i Oatlys reklamfilm? 
 

I reklamfilmen återfinns tre retoriska övertalningsmedel; ethos-, logos- och 

pathosargumentation. Genom användandet av skådespelaren Kjell Bergqvist som 

budskapsförmedlare påvisar Oatly vilken bild av sig själva de vill förmedla till omvärlden. 

Bergqvist talar på ett rakt och tydligt sätt, vilket kan bidra till enkelheten för mottagaren att ta 

till sig argumenten. Detta kan tänkas stärka Bergqvists karaktär, då han intygar mottagaren om 

något som redan är känt. Det råder ingen dissonans mellan Bergqvists och publikens tankar. Å 
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andra sidan kan detta ligga till grund för att Bergqvists förtroende minskar, då han utför dessa 

handlingar själv samtidigt som han understryker negativiteten hos dem. Detta rimmar illa med 

att Bergqvists karaktär målas upp som en förebild som ska föregå med gott exempel. Det kan 

tänkas att detta skapar en förvirring hos mottagaren, om vad som faktiskt är rätt respektive fel 

i sammanhanget. Bergqvists kläder vittnar om den roll han spelar i reklamfilmen. Han kan 

uppfattas klä sig vardagligt vilket kan bidra till föreställningen som Jostein Gripsrud (2011, s. 

210) skriver om; att han är en av oss. Bergqvist talar även i ”vi”-form, vilket förstärker intrycket 

och kan kopplas till att avsändaren försöker skapa en känsla av samhörighet mellan mottagaren 

och Bergqvists roll, som kan tolkas vara förnuftig. Mottagaren kan känna att hen vill vara lika 

förnuftig som honom vilket kan kopplas till att den roll som Bergqvist spelar medföljer vid köp 

av produkten. ’Jag vill också bli förnuftig, därför köper jag havredryck’.  

I reklamfilmen återfinns flera exempel som syftar till att övertyga mottagaren genom att intyga 

denne om sin relevans. En koppling skapas mellan huvud- och stödargumenten i reklamfilmen, 

som syftar till att övertyga mottagaren om att mjölkdrickande är lika illa som de föregående 

exemplen (Bergström, 2016, s. 73). Detta kan återkopplas till enthymemet ur retorisk teori, 

eftersom reklamfilmens övergripande påstående utelämnas (Gripsrud, 2011, s. 211). Påståendet 

är att mjölkdrickande likställs med alla exempel och därmed likställs med ett ansvarslöst och 

miljöförstörande beteende. Havredryck framhävs på så vis som ett bättre alternativ än mjölk, 

eftersom den förstnämnda inte likställs vid negativa exempel. Även begreppet exemplet (ibid., 

s. 212) ur retorisk teori är tillämpbart här. I detta fall är exemplen Bergqvist benämner ”det 

enskilda”, och ”det generella” är att alla handlingar anses vara ansvarslösa. Det bildas en 

jämförelse, där tolkningen överlämnas till mottagaren. Dock kan jämförelsen ifrågasättas. Att 

köra bil utan säkerhetsbälte är direkt farligt för din hälsa om en olycka skulle inträffa. Att dricka 

mjölk är inte på något sätt lika farligt i en direkt mening. Oatly kan tänkas syfta till att 

mjölkdrickande är indirekt skadligt för både hälsa och miljö, dock är detta inte vad som 

egentligen framhävs genom jämförelsen, vilket gör att jämförelsen kan uppfattas aningen 

godtycklig.  

De argument Bergqvist statuerar syftar till att bygga upp känslor hos mottagaren. Inte förrän i 

slutet kopplas dessa ihop med mjölkens roll i reklamfilmen. Först här skapas en förståelse av 

att huvudproblemet som presenteras i reklamfilmen är vårt hotade klimat och antydan görs att 

Oatly försöker anspela på mottagarens känslor om oron inför klimatet. Uppfattning skapas att 

avsändaren vill få mottagaren att känna sig som ett offer för sina känslor, precis som 

pathosargumentation syftar till att göra, fram till den tidpunkt då problemets lösning framhålls. 
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Genom att reklamfilmen innehåller både logos- och pathosargument, kan Oatlys karaktär 

stärkas och mottagaren bygger upp en känsla för företaget och dess kvalitet. Det kan tänkas att 

Oatly tar hand om de känslor de själva bygger upp genom att föreslå en lösning på problemet, 

som för att berätta för mottagaren att hen kan vara lugn trots problematiken som påvisas. I 

motsats till detta kan en känsla av förvirring och irritation tänkas uppstå hos mottagaren, 

eftersom Oatly låter Bergqvist agera på ett vårdslöst och ansvarslöst sätt. En tolkning kan vara 

att Oatly menar att det är acceptabelt att agera som han gör. Kombinationen av syn- och 

hörselintryck stämmer inte överens eftersom Bergqvist påpekar en sak men agerar tvärtom. 

Förvisso talar Bergqvist om att dessa handlingar är oansvariga genom att benämna handlingarna 

som ”skit man höll på med förr”, vilket understryker att handlingarna inte borde utföras. 

Mottagaren kan tänkas ifrågasätta sitt eget beteende till följd av vad som visas i reklamfilmen, 

och i förlängningen vilja ändra sina rutiner och beteenden till ett mer ansvarsfullt och medvetet 

beteende (Larsson, 2014, s. 41). 

Oatly kan skapa en familjär och bekant känsla hos somliga mottagare, genom att efterlikna 

Systembolagets informationskampanj. Därigenom kan Oatly skapa uppmärksamhet hos 

mottagare som är bekanta med Spola kröken. Kampanjen skapade stora rubriker när den var 

aktuell (Rågsjö Thorell, 2019) och det kan därför tänkas att Oatly väljer att efterlikna ett 

”vinnande koncept” för att uppnå stor genomslagskraft med sin kampanj. Eftersom likheterna 

mellan kampanjerna är många kan slutsatsen dras att detta med största sannolikhet är en 

genomtänkt strategi från Oatlys sida, snarare än ett lyckosamt sammanträffande. Syftet med 

Systembolagets kampanj var att få människor att dricka mindre alkohol samtidigt som Oatlys 

kampanj syftar till att få människor att dricka mindre mjölk. Budskapet i Systembolagets 

kampanj var att understryka att människor mår mycket bättre av att dricka mindre alkohol, 

medan Spola mjölken syftar till att påvisa att miljön gynnas av att minska mjölkkonsumtionen 

i samhället.  

Ett antagande kan göras att människor är medvetna om att en låg alkoholkonsumtion bidrar till 

ett bättre mående i förhållande till en hög sådan. En känsla av igenkänning kan då tänkas 

infinnas hos den som någon gång har upplevt att hen mått dåligt efter en kväll med hög 

alkoholkonsumtion. Tolkning kan därför göras att Oatly vill att denna känsla även ska 

associeras i förhållande till mjölkdrickande och att mottagaren därför borde sluta dricka mjölk 

i förhoppning att må bättre. Å andra sidan kan efterliknandet av Systembolagets kampanj anses 

vara en riskabel strategi. Eftersom namnet ”Spola kröken” har funnits längre, kan det tänkas att 

mottagare som är bekanta med denna kampanj associerar Oatlys kampanj med den föregående. 



 44 

Detta kopplas tillbaka till Amnéus (2011) beskrivning om varumärkesstrategi, vilket handlar 

om att skapa associationer till det egna varumärket som får konsumenter att tänka på företaget 

i fråga. Tanken är att dessa associationer ska leda till att konsumenten hör eller ser något som 

sätter tankarna i rullning, som till sist får konsumenten att påminnas om att denne har ett behov 

av att köpa en viss produkt (ibid.). Namnet Spola mjölken borde skapa associationer hos 

konsumenten om behovet av att köpa havredryck. Genom att namnet är så pass likt 

Systembolagets kampanj kan detta i stället tänkas associeras med just Spola kröken, och 

uppmaningen kan falla bort till följd av detta. Trots detta antas att rätt sorts associationer skapas 

hos mottagaren, eftersom budskapen i båda reklamkampanjer handlar om att dricka mindre, 

även om det handlar om olika drycker. Detta gör att efterliknandet inte anses riskabelt, utan 

däremot ganska klokt. Oatlys reklamfilm poneras utöver detta väcka en rebellisk känsla hos 

mottagaren. Oatly är kända för att agera rebelliskt, eftersom företaget uttrycker sin åsikt och 

utmanar samhällets normer genom sin marknadsföring (Yttergren, 2019). Eftersom det är 

enklare för mottagaren att ta till sig en persons karaktär än ett helt företags karaktär (Hedlund 

& Johannesson, 1993, s. 171), tillåter Oatly att Bergqvist agerar som en rebell i reklamfilmen. 

Hans agerande liknar det sätt som Oatly själva agerar som samhällsaktör, och kan därför tänkas 

vara en strategi som företaget använder sig av. Genom denna strategi visar företaget att de är 

mycket medvetna om hur de beter sig, men att de trots detta inte tänker förändras.  

 

10.3 Oatlys positionering genom Spola mjölken 

Hur positionerar sig Oatly gentemot mjölkindustrin i reklamfilmen?  

Genom reklamfilmen väljer Oatly att positionera sig som ett bättre alternativ än mjölk ur 

miljösynpunkt. De framhäver denna position på ett rebelliskt sätt genom reklamfilmen och 

tolkning görs därför att företaget även positionerar sig som ett coolt varumärke, eftersom 

rebellisk är en egenskap som associeras med detta (Warren et al., 2019, s. 52). Även subkulturell 

beskrivs som en cool egenskap (ibid.). Den subkulturella positionen skapas genom det ”vi och 

dem”-tänk som reklamfilmen förmedlar genom att ställa mjölkdrickare i relation till de som 

väljer havredryck. Detta kan kopplas till polarisering, eftersom mottagaren förväntas välja sida 

i en dispyt (Sunstein, 2007, s. 80–81). Utifrån den kritiska teorin ifrågasätts detta sätt att skapa 

en klyfta mellan människor till följd av huruvida dessa köper havredryck eller komjölk i 

matbutiken. Denna marknadsföringsstrategi kan därmed vara ett föremål för förändring. 
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Antagande görs att Oatly använder den maktposition de har lyckats skapa för att utpeka de som 

inte agerar hållbart i samhället, vilket gör att kommunikationen kan anses vara polariserande. 

För att skapa positiv utveckling kan Oatly i stället försöka bringa samarbete i miljöfrågan 

genom att påvisa hur samhällets aktörer kan bekämpa klimathotet tillsammans. Å andra sidan 

kan denna strategi antas vara uttänkt för att Oatlys reklam ska bli viral. Viral reklam uppstår 

när ett budskap når en mottagare som sedan skickar vidare detta till en större massa (Bergström, 

2016). Reklamen delas vidare via personer i mottagarens nätverk, oftast via vänner och bekanta. 

Om Oatlys budskap får stor spridning genom reklamfilmen skapas en ökad medvetenhet om 

företaget som blir mer aktuellt för samhället att prata om. Därigenom kan det tänkas att Oatlys 

produkter får mer uppmärksamhet, vilket ofta är ett mål med marknadsföring överlag.  

Warren et al. (2019, s. 52) beskriver att alla egenskaper, som ett coolt varumärke kan ha, inte 

behövs för att ett företag ska uppfattas som coolt. Om någon av egenskaperna tenderar att öka 

uppfattas varumärket som coolare än andra varumärken. Detta stämmer överens med att den 

rebelliska egenskapen är mest framträdande i Oatlys agerande. Att företaget i viss mån går emot 

samhällets normer genom att uttrycka sig negativt om en konkurrent bekräftar detta, vilket i sin 

tur kopplas till Quartz och Asps (2015) studier om coolhet. Begreppet och benämningen över 

vad som är coolt är kopplat till det samhälle vi lever i och utvecklas i takt med utvecklingen av 

normer och värderingar. Att vara en miljömedveten konsument är en extra synlig värdering i 

dagens samhälle (Svensk Handel, 2018), vilket speglas i Oatlys reklamfilm. Eftersom det anses 

som coolt att vara miljömedveten, höjs i sin tur statusen för den konsument som köper Oatlys 

produkter (Quartz & Asp, 2015, s. 44). Alla företag kan anses vara coola till en början, då de 

riktar in sig på en specifik målgrupp. Detta bildar en subkultur, med konsumenter som anammar 

företaget från start. I takt med att företaget blir ett mer bekant namn kan de komma att associeras 

med en hel produktkategori (Warren et al., 2019, s. 36). Produkten mjölk kan exempelvis anses 

vara synonym med företaget Arla. På samma sätt kan antagande göras att Oatly hoppas bli 

synonym med havredryck.  

Oatlys position genom reklamfilmen kan även kopplas till vad Holmberg (2002) beskriver som 

den expressiva organisationen. Oatly speglar åsikter, egenskaper och handlingar i sin 

marknadsföring som visar företagets identitet för intressenter. Den symboliska 

kommunikationen blir speciellt synlig då detta förstärker bilden av vilka företaget är och vill 

uppfattas som, vilket i sin tur även kopplas till att varumärken beskrivs som imageskapare 

(Melin, 2002). Att konsumenten väljer att köpa Oatly framför mjölk kan hjälpa denne att känna 

sig som en miljövän vilket i förlängningen kan skapa ett moraliskt berättigande. Vad 
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konsumenten väljer bort speglar lika mycket identitet som vad denne faktiskt väljer att köpa 

(Holmberg, 2002). Den konsument som väljer bort mjölk till förmån för Oatly har därigenom 

valt bort en produkt med negativ inverkan på miljön och bygger därför upp sin egen legitimitet 

vid köp av Oatlys produkter. Oatlys image blir en del av konsumentens image.  På detta sätt 

blir varumärket Oatly även informationsbärande (Melin, 2002) eftersom konsumenten kan 

använda Oatlys havredryck som referenspunkt, med vilken denne jämför andra produkter i 

samma kategori för att avgöra vilken som utgör det bästa köpet. Ur miljösynpunkt blir Oatly 

därför ett bättre val, eftersom deras klimatavtryck är lägre än mjölkindustrins.  

Ett antagande görs även att tillvägagångssättet i marknadsföringen beror på att Oatly har valt 

att hålla fast vid ett aningen provokativt sätt att marknadsföra sig på, för att därigenom skapa 

debatt och uppnå stor spridning och uppmärksamhet. En fråga som uppstår i samband med detta 

är huruvida konsekvenserna av beteendet slutligen blir positiva eller negativa. Som tidigare 

nämnt har Oatly fått kritik för att ha uttryckt sig ”slarvigt” om mjölk som konkurrent (Thambert, 

2015). Utöver kritiken har företaget även blivit dömt till böter, vilket innebar att Oatly inte 

längre fick jämföra sig med Svensk Mjölk. Analysens resultat visar att Oatly återigen tar sig 

friheten att jämföra sig med mjölk, trots tidigare händelser. Detta tydliggörs genom 

reklamfilmens namn och klistermärket med samma text. Genom denna text, i kombination med 

klistermärket, positionerar sig företaget som ett bättre alternativ till mjölk. Detta får passera 

eftersom företaget jämför sig med mjölk som produkt, utan att namnge en specifik tillverkare 

eller producent. Detta gör att 10 § i marknadsföringslagen (SFS 2008:486) inte är tillämpbar, 

eftersom denna handlar om vilseledande föreställningar om konkurrenters verksamheter. 

Därmed är det inte en fråga om lagbrott, utan snarare en fråga om moraliskt berättigande, och 

huruvida Oatly anser att det är försvarbart att agera på detta sätt. Detta kan påverka huruvida 

Oatlys verksamhet anses legitim eller inte.  

Svaret kan vara både ja och nej. Utifrån ett miljömässigt perspektiv agerar företaget legitimt, 

eftersom de mycket riktigt lägger stort fokus på att vara miljömässigt hållbara och att även 

påverka andra i samhället att övergå till en hållbar livsstil (Martinsson & Wik, 2015). Svensk 

Handel (2015) uppger att miljömedvetenhet är ett fokus i samhället i stort, därför uppstår ingen 

dissonans mellan företagets och samhällets värderingar. Oatly anammar dessa och hedrar på så 

vis det sociala kontraktet. Enligt Martinsson och Wik (2015) kan det då anses att företaget når 

den högsta graden av legitimitet, eftersom företaget handlar hållbart. Här finns en 

överensstämmelse mellan företagets och samhällets värdegrund. Vidare kan det anses att 

företaget på så vis ger tillbaka till samhället, genom att försöka påverka medborgarna i en 
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positiv riktning, för miljöns skull. Detta kan skapa mervärde för konsumenten eftersom denne 

vet att ett köp av Oatlys produkter har en positiv inverkan på miljön. Företaget kan även anses 

vara legitimt eftersom de faktiskt hållbarhetsredovisar, som inte är ett måste enligt lag. 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att arbeta med CSR-kommunikation och därigenom påvisa 

verksamhetens sociala och miljömässiga ansvar (Cederlund, 2015). Att Oatly väljer att utge en 

rapport som beskriver detta kan tänkas skapa ett gott rykte och renommé för företagets 

verksamhet och kan bidra till huruvida Oatly lyckas vinna legitimitet som aktör i samhället.  

Företagets verksamhet kan dock uppfattas illegitim på grund av det sätt de väljer att positionera 

sig gentemot sina konkurrenter och hur de beskriver deras verksamheter. Det kan uppfattas som 

att det sociala kontraktet bryts, eftersom Oatly väljer att smutskasta produktion och konsumtion 

av mjölk i stället för att framhäva fördelarna med sin egen verksamhet och produkt. Att 

företaget tidigare dessutom har begått ett lagbrott mot marknadsföringslagen påvisas företagets 

illegitima handlingar ytterligare, vilket är ett direkt exempel på hur företaget brutit det sociala 

kontraktet. Verksamhetens uppfattade illegitimitet påvisas ytterligare genom Oatlys 

hållbarhetsrapport. I rapporten framgår tydligt att företaget anser att samhället står inför ett 

problem som bara kan lösas genom ett samarbete med samhällets alla aktörer (Oatly, 2018), 

vilket inte riktigt framgår i reklamfilmens budskap och utformning. Detta kan kopplas till 

fenomenet om window-dressing (Martinsson & Wik, 2015, s. 1). Analysens resultat påvisar att 

Oatly, genom reklamfilmen, vill uppmana människor till att förkasta mjölk och målar därför 

upp en bild av mjölkproducenter som en del av problemet. I enlighet med sin hållbarhetsrapport 

borde Oatly i stället lägga fokus på att samarbeta med mjölkproducenter för att skapa ett hållbart 

samhälle. Den aggressiva strategi som Oatly i stället väljer kan antas skapa en motståndare i 

klimatfrågan. Oatlys kommunikation kan därmed uppfattas som provokativ och en aning 

snedvriden. Oatly kan i stället skifta fokus och arbeta tillsammans med svenska mjölkbönder 

för att minska klimatavtrycket på ett effektivare sätt. Detta skulle innebära att företaget 

anammar vad de själva uppger i sin hållbarhetsrapport och på så vis bli en mer legitim 

verksamhet. Å andra sidan kan detta även tolkas som en medveten strategi från Oatlys sida, i 

strävan efter att skapa mycket uppmärksamhet för sina produkter. Denna uppfattning bekräftas 

av analysens resultat som visar att företaget kan tänkas vilja uppfattas som rebelliskt.  

I jämförelse med begreppet greenwashing (Cederlund, 2015) kan det tänkas att Oatly är ett 

företag som aldrig kommer kunna agera fullständigt hållbart i sin verksamhet, i och med det 

faktum att företaget uppmanar sina konsumenter till konsumtion genom att påverka dessa till 

att köpa företagets produkter. Konsumtion bär ett stort ansvar för vårt hotade klimat, när detta 
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görs i överdriven mängd (Naturskyddsföreningen, u.å.). Oatly väljer att dölja detta faktum 

genom att påvisa de miljömässiga fördelarna hos sin produkt, via sin marknadsföring. Här är 

det dock värt att poängtera två faktorer. För det första bygger vårt nuvarande samhälle på 

konsumtion. Utan denna konsumtion försvinner arbetsmöjligheter i samhället och pengaflödet 

står still. Vi behöver köpa mat, kläder och dylikt för att fungera. Oatly kan inte fortsätta sin 

verksamhet utan att uppmuntra till konsumtion, eftersom företaget då inte erhåller några 

intäkter till att finansiera sin verksamhet. För det andra kan det, utifrån analysen, påvisas att 

Oatly uppmuntrar till en hållbar konsumtion genom att erbjuda ett substitut som bevisligen har 

ett lägre klimatavtryck än alternativet. Detta gör att Oatly delvis lever upp till vad de själva talar 

om i sin hållbarhetsredovisning; att det är viktigt för företaget att vara med och driva en 

omställning mot hållbara livsmedelssystem på ett större plan (Oatly, 2018, s. 6), vilket medför 

att verksamheten kan anses som legitim trots dess uppmuntran till konsumtion.  

 

10.4 Sammanfattning av slutdiskussion  

Studiens resultat visar att budskapet som framhävs i Oatlys reklamfilm är att mottagaren ska 

byta ut mjölk mot havredryck. Mjölkdrickande likställs genom reklamfilmen med ett vårdslöst, 

hälsofarligt och miljöförstörande beteende. De retoriska medel som återfinns i reklamfilmen, 

utifrån retorisk teori, är övertalningsmedel enligt ethos, logos och pathos vilket identifieras 

genom att reklamfilmen argumenterar utifrån både känslor och förnuft. Resultatet påvisar även 

att Oatly väljer att positionera sig som ett mer hållbart alternativ för miljön än mjölk. Denna 

marknadsföringsstrategi kan uppfattas som aggressiv eftersom företaget väljer att påpeka 

mjölkens brister i stället för att framhäva fördelarna hos sin egen produkt. Detta kan skapa en 

uppfattning om att företaget bryter det sociala kontraktet och att verksamheten anses illegitim, 

trots det hållbarhetsfokus Oatly påvisar i reklamfilmen. Företaget har upprepade gånger brukat 

denna marknadsföringsstrategi, vilket medför att företaget kan anses agera rebelliskt. Enligt 

resultatet kan detta bidra till en uppfattning om att varumärket uppfattas som coolt, eftersom 

rebellisk är en egenskap som förknippas med coolhet. Att företaget anammar denna strategi 

kan, enligt analysen, också bero på att Oatly vill skapa uppmärksamhet och bli ett företag som 

presumtiva konsumenter lägger på minnet, detta för att bli associerade med en hel 

produktkategori.  

Diskussionen, såväl som denna studie i allmänhet, bidrar till forskning gällande hur Oatly väljer 

att tala om miljöfrågan och genom detta påverka samhällets aktörer. Studien påvisar den 
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semiotiska- och retoriska teorins relevans och tillämpbarhet när budskap, manifesta såväl som 

latenta, samt kommunikationsstrategier undersöks. Den kritiska teorin tillämpas ur perspektivet 

att det råder stort informationsöverflöd i dagens samhälle. Här anses det viktigt att förbehålla 

sig rätten att kritiskt granska innehåll i jakt på dess egentliga budskap och innebörd. Studiens 

vetenskapliga syfte uppnås, eftersom analysens resultat visar hur Oatly använder sig av 

retoriska medel och annan marknadsföringsstrategi i reklamfilmen. Studiens mål uppnås, 

eftersom denna beskriver hur Oatly som samhällsaktör väljer att positionera sig gentemot 

mjölkindustrin och de använda kommunikationsstrategierna blottas med stöd i semiotisk- och 

retorisk teori. Den kunskap som kan dras från analysen är att mycket information kan framföras 

utan att den tydligt uttrycks. Många fenomen kan påverka människor undermedvetet. 

Avsändare som bemästrar detta övertalningssätt kan både bidra till nytta och göra skada, 

beroende på var dennes intressen ligger.   

 

10.5 Förslag till vidare forskning 

För att fortsatt kunna använda marknadsföringsstrategier med kommunikativt perspektiv, för 

att i sin tur kommunicera budskap på ett effektivt sätt, behövs vidare forskning inom detta 

område. Den kritiska teorin behöver anammas och utvecklas, för att samhällets aktörer inte ska 

matas med informationsöverflöd utan att vidare utvärdera vad som faktiskt kommuniceras i 

informationen. Den information vi utsätts för i dagens samhälle behöver kritiskt granskas innan 

den accepteras. För att vidare undersöka hur reklamfilmer fungerar i kontext med det samhället 

vi lever i, är ett förslag att genomföra intervjuer med mottagare av dessa reklamfilmer. Detta 

för att ta reda på hur reklamfilmerna kan påverka konsumenter med hjälp av bland annat 

retoriska argument. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att intervjua både mjölk- och 

icke mjölkdrickare, för att undersöka vilka faktorer som påverkar dessa i sitt val av dryck. En 

ökad vetskap om hur kommunikationsstrategier kan användas för att uppmuntra mer hållbara 

konsumtionsmönster, kan användas i marknadsföring för att påverka konsumenters 

köpbeteende och i sin tur bidra till att skapa större intresse för hållbara produkter och ett minskat 

konsumtionssamhälle.  

 



 50 

11. Referenslista 
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

 

Amnéus, A. (2011). Allt du behöver veta om varumärken. Malmö: Liber. 

 

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och 

profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. 

 

Bignell, J. (2002). Media semiotics, an introduction. Manchester: Manchester University Press.  

 

Bolagsverket. (2019). Hållbarhetsrapport. Hämtad 2019-11-05 från 

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/delar/hallbarhetsrap

port-1.17962 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Cederlund, L. (2015). CSR-kommunikation i jakten på legitimitet: En jämförande studie av 

CSR-kommunikation i snabbmats- och kollektivtrafikbranschen (Magisteruppsats). 

Borås: Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås. 

Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A917608&dswid=5472 

 

CR Ng Fung. (u.å.). About CR Ng Fung. Hämtad 2019-11-20 från 

https://www.nfh.com.hk/en/about/ 

 

CSR. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2020-01-16 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/csr  

 

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental 

disclosures – a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 

15(3), 282–311. doi: 10.1108/09513570210435852 

 



 51 

Frankfurtskolan. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-12-12 från  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/frankfurtskolan 

 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. 

Guldägget. (2019). Googla mjölk. Hämtad 2019-11-04 från 

https://guldagget.se/vinnare/googla-mjolk/ 

Guldägget. (2009). Om Guldägget. Hämtad 2019-11-04 från https://guldagget.se/om-

guldagget/ 

Hedberg, J. [Matgeek]. (2019-09-18). Spola Oatly - gör din egen havredryck [Videofil]. 

Hämtad 2019-11-07 från https://www.youtube.com/watch?v=B0Y2gANl-1k 

Hedlund, S., & Johannesson, K. (1993). Marknadsretorik. Borås: Responstryck.  

Holger, L., & Holmberg, I. (Red.). (2002). Identitet: om varumärken, tecken och symboler. 

Stockholm: Raster.  

 

Holmberg, I. (2002). Levande varumärken. I L. Holger, I. Holmberg (Red.), Identitet: om 

varumärken, tecken och symboler (s. 83–90). Stockholm: Raster. 

 

Hållbar utveckling. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2020-01-16 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling#ekologisk-

ekonomisk-och-social-hållbarhet 

Johansson, G. [Jävligt gott]. (2019-09-22). Spola konfliktnivån - Om Oatly, Arla och Matgeek 

[Videofil]. Hämtad 2019-11-07 från https://www.youtube.com/watch?v=q-ja11MKR3E 

Jordbruksverket. (2019). Kött och klimat. Hämtad 2019-12-12 från 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/ko

ttochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html 

Jävligt gott. (2019). Om Jävligt Gott. Hämtad 2019-11-07 från 

https://www.javligtgott.se/tanken-bakom-javligt-gott/ 



 52 

Kjeldsen, J.E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Konglomerat. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-11-20 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konglomerat 

 

Konsumtion. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2020-01-17 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsumtion 

Larsson, L. (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Legitimitet. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-10-17 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/legitimitet?fbclid=IwAR070lCpEziS

pbMHK6e-HWOnIDpOpWmGZ51TV6CzSqzVAK5d5qgVin-zLJo 

Matgeek. (2014). Om Matgeek.se. Hämtad 2019-11-07 från http://matgeek.se/about/ 

Martinsson, E., & Wik, E. (2015). Legitimitet i praktiken. (Magisteruppsats). Örebro: 

Handelshögskolan, Örebro universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:876246/FULLTEXT01.pdf 

 

Melin, F. (2002). Varumärken som värdeskapare. I L. Holger, I. Holmberg (Red.), Identitet: 

om varumärken, tecken och symboler (s. 109–127). Stockholm: Raster.  

 

Mossberg, L., & Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur.  

 

Naturskyddsföreningen. (u.å.). Hållbar konsumtion. Hämtad 2020-01-17 från 

https://www.naturskyddsforeningen.se/hallbar-konsumtion 

 

Nilsson, M. (2015). Bildjournalistikens innehåll. I M. Carlsson, J. Strömbäck (Red.), 

Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

NRJ Sweden [NRJ Sweden]. Kjell Bergqvist säger vad han vill [Videofil]. (2011-02-11). 

Hämtad 2019-12-09 från https://www.youtube.com/watch?v=bMXOngsu2v0 

 



 53 

Oatly. (2018). Hållbarhetsrapport 2018. Malmö: Oatly. 

https://www.oatly.com/uploads/attachments/cjzv5vh2w0hkjatqr0kaxg6sk-oatly-

sustainability-report-web-2018-sv.pdf 

 

Oatly. (u.å.). Om Oatly. Hämtad 2019-11-05 från https://www.oatly.com/se/about-oatly 

 

Oatly [Oatly]. (2019, 6 september). Var tid har sin smak – spola mjölken [Videofil]. Hämtad 

2019-11-14 från https://www.youtube.com/watch?v=cRThcD0BCqE 

 

Quartz, S., & Asp, A. (2015). Cool: How the brain’s hidden quest for cool drives our 

economy and shapes our world. New York: Farrar Straus and Giroux. 

 

Reklam. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-11-12 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam  

 

Renberg, B. (2007). Retorikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Resumé. (2017). Månadens Print, Oktober-November 2017. Hämtad 2019-11-04 från 

https://www.resume.se/alla-nyheter/manadens-print/manadens-print-oktober-november-

2017/ 

Retorik. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-11-05 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/retorik 

Rose, G. (2016). Visual methodologies, an introduction to researching with visual materials. 

London: Sage publications.  

Rågsjö Thorell, A. (2017, 5 oktober). Oatly tar strid mot skolmjölken. Resumé. Tillgänglig: 

https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/oatly-tar-strid-mot-skolmjolken/ 

Rågsjö Thorell, A. (2019, 11 september). ”Spola Kröken” - slumpen bakom kampanjen som 

blev en långkörare. Resumé. Tillgänglig: 

https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/spola-kroken-slumpen-bakom-

kampanjen-som-blev-en-langkorare/ 

SFS 2008:486. Marknadsföringslag. Stockholm: Finansdepartementet KO. 



 54 

Spola kröken [Bild]. (u.å.). Hämtad från 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.dekaltrim.nu/ProductsImages/133

73/13373_view.png/?width%3D520%26mode%3Dcrop%26scale%3Dboth&imgrefurl=

https://www.dekaltrim.nu/Products/Details/13373&docid=_xNP9y0KE2uPhM&tbnid=

C_HgrOszaiFrTM:&vet=1&w=520&h=230&source=sh/x/im 

Spola mjölken [Bild]. (u.å.). Hämtad från 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.spolamjolken.se/modules/spola-

mjolken-theme/img/spola-

mjolken.svg&imgrefurl=https://www.spolamjolken.se/&docid=wIkOG4H-

bkwgIM&tbnid=tx99QGAT6i9BYM:&vet=1&w=454&h=359&source=sh/x/im 

Strategi. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2020-01-06 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strategi 

Strömbäck, J. (2009). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 

Stockholm: SNS förlag. 

Sunstein, Cass R. (2007). Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press. 

Svensk handel. (2018). Starkt ökat hållbarhetsintresse hos konsumenterna - och 

handelsföretagen är redo. Hämtad 2019-12-04 från 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-

och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf 

SVT. (2018) ”Likes” på sociala medier förändrar ungas köpvanor. Hämtad 2019-11-07 från 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sociala-medier-forandrar-ungas-kopvanor 

Systembolaget. (2019). Spola kröken. Hämtad 2019-11-05 från 

http://www.systembolagethistoria.se/teman/kampanjer/spola-kroken/ 

Thambert. F. (2015, 19 november). Svensk Mjölk vinner över Oatly - måste sluta med 

attackerna. Resumé. Tillgänglig: https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/svensk-

mjolk-vinner-over-oatly-maste-sluta-med-attackerna/ 

 



 55 

UNDP. (u.å.) Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Hämtad 2020-01-17 från 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-

produktion/ 

 

UNDP. (2017). Vad betyder hållbar utveckling? Hämtad 2020-01-16 från 

https://www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling/ 

 

Warren, C., Batra, R., Correia Loureiro, S.M., & Bagozzi, R.P. (2019). Brand coolness. 

Journal of Marketing, 83(5), 36–56. doi: 10.1177/0022242929857698 

YouTube. (2019). Jävligt Gott. Hämtad 2019-11-07 från 

https://www.youtube.com/channel/UC1U0kxeUhsCFepX_E777ksw/about 

YouTube. (2019). Matgeek. Hämtad 2019-11-07 från 

https://www.youtube.com/user/matgeek/about 

 

Yttergren, I. (2019, 20 september). Flera anmälningar mot företaget Oatlys ”Spola mjölken”-

reklam. Dagens nyheter. Hämtad från https://www.dn.se/ekonomi/flera-anmalningar-

mot-foretaget-oatlys-spola-mjolken-reklam/ 

 

Ågren, J. (2019, 19 september). Striden om mjölken. Aftonbladet. Tillgänglig: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RR8oMa/striden-om-mjolken 

 

  



 56 

12. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Analysschema 

 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

Element Verktyg 
Visuella moment och handling Denotation, Konnotation 
Argumentation Ethos, Logos, Pathos  
Varumärkesperspektiv Positionering, Polarisering, Legitimitet 



 57 

Bilaga 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga 7 


