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Följande studie fokuserar på livsmedelsföretagen Oatlys och Arlas kommunikation på den digitala 
plattformen Youtube. Studien analyserar två reklamfilmer från Arla och en reklamfilm från Oatly. 
Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om Arla och Oatlys roll i konflikten mjölkkriget, och 
ge nya perspektiv på Youtube som plattform för samhällsdebatt. Studiens teoretiska ramverk är 
inspirerat av Corporate Social Responsibility, samt kritisk retorik som både teori och metod. 

För att möjliggöra en kvalitativ kritisk retorikanalys använder sig studien av begrepp från det 
teoretiska ramverket retorik. Retorik ämnar till att analysera verbalt och visuellt språk. För att 
kategorisera kommentarerna har de delats upp i fem olika teman. Temat positiva kommentarer är 
former av uppskattning från Youtube-användare. Negativa kommentarer visar på missnöje gentemot 
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Värderingsfokuserade tar upp kommentarer som visar på ett ställningstagande hos användaren. 
Övriga kommentarer tematiseras på grund av deras oväsentlighet till ämnet och är ofta i sammanhang 
med glåpord eller uppbrusande konversationer. Studien kommer fram till att Oatly och Arla använder 
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kommentarsfälten.  

  

Sökord: Arla, Oatly, CSR, havredryck, mjölk, reklam, retorik, smak, Youtube 

 

 

 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY 
School of Education and Communication 
Box 1026, 551 11 Jönköping 
036-10 10 00 
Bachelor thesis, 15 credits 

Course: Thesis in Media and communication 
science C 
Programme: Media and communication 
science 
Term: Autumn 2019 

 

 

Abstract 

 

Authors: Amanda Steier och Gabriel Scavo 

Title: To sell a value or a taste 

Subtitle: A critical, comparative rhetoric-analysis of Oatly’s and Arla’s videocommercials on Youtube 
and appurtenant comment-section 

Language: Swedish 

                                                                                                             Pages: 55 

 

The following study focuses on food companies Oatly's and Arla's communication on the digital 
platform Youtube. The study analyzes two commercials from Arla and one commercial from Oatly. 
The purpose of the study is to contribute with new knowledge about Arla and Oatly's roles in the 
conflict “the milkwar” and to provide new perspectives on Youtube as a platform for public debate. 
The study's theoretical framework is inspired by Corporate Social Responsibility, as well as critical 
rhetoric as both theory and method. 

To enable a qualitative critical rhetoric analysis, the study uses concepts from the theoretical 
framework of rhetoric. Rhetoric aims to analyse verbal and visual language. To categorize the 
comments, they have been divided into five different themes. The theme positive comments are forms 
of appreciation from Youtube users. Negative comments indicate displeasure against the sender of the 
commercial. Product-focused comments implies that the focus is on product. Value-focused includes 
comments that indicate an opinion or value the user has. Other comments are thematized because of 
their irrelevance to the subject and is often in a context of abusive words or spiralling discussions. The 
study concludes that Oatly and Arla use a number of elements to speak against each other, which 
contributed to a wide variety of different interactions in the comment-sections.  
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1.     Inledning  
Idag är ett företags produkt mindre relevant för konsumenten och mer vikt läggs på 

produktion och företagsvärderingar (Strömbäck, 2014, s 54). Ett exempel är hur konsumenter 

till en mindre grad är intresserade av en ny bilmodells prestanda, istället väger 

miljökompensation och hållbarhet lika tungt i köpbeslutet. Att företag ska ta ansvar bortom 

lagen har därför fått större genomslag i näringslivet och i den allmänna debatten (Borglund, 

2017, s. 51). Dagens växande teknik utvecklar plattformar där information och kritik sprids 

skyndsamt, vilket har medfört att socialt ansvar fått större betydelse för företagsverksamheter 

(Blowfield & Murray, 2011, s. 25). Med hjälp av Corporate Social Responsibility (CSR) kan 

företag skapa etiska värderingar som visar på ett ansvarstagande ur ett samhällsperspektiv för 

att skapa en igenkänningsfaktor med varumärket och främja företagets rykte (Villagra, 

Cárdaba & Ruiz San Román, 2016). 

Studien gör nedslag i en aktuellt debatt där två företag slagits om folkets medhåll, nämligen 

det så kallade Mjölkkriget (TV4, 2019). I Sverige har det varit en stor debatt om huruvida en 

ska dricka mjölk eller välja ett havrebaserat alternativ. Det är till en mycket stor del Arla och 

Oatly som lagt grund för den aktuella diskussionen, men det finns flera aktörer i konflikten. 

Svensk Mjölk Ekonomisk Förening stämde 2015 Oatly med anledning av hur de formulerar 

sig i sin marknadsföring. Ägarna bakom Svensk Mjölk är Arla Foods, Falköping Mejeri, 

Gefleortens Mejeriförening och flera andra som bedriver näringsverksamhet inom 

mejeribranschen (Marknadsdomstolen, 2015). Denna studie har främst undersökt hur Arla 

och Oatly kommunicerar sina budskap på den digitala plattformen Youtube. 

För att genomföra studien har vi valt en reklamfilm från Oatly och två från Arla. Från Oatly 

har vi valt reklamfilmen Var smak har sin tid som är en del av Oatlys omfattande kampanj 

Spola mjölken. Från Arla har vi valt att analysera två reklamfilmer från Bara mjölk smakar 

mjölk-kampanjen som heter Testa lite brölk? och Brölk i kaffet. Kampanjerna Bara mjölk 

smakar mjölk och Spola mjölken är de två största satsningarna på senare tid från respektive 

företag och är därför till grund för studiens analys. Exempelvis har båda kampanjer med ett 

fåtal veckors mellanrum gjort en reklam-”takeover” av Stockholm centralstation (Resumé, 

2019). Det ska nämnas att företagen har lanserat andra kampanjer på respektives Youtube-

kanal, men att dessa inte ligger till grund för mjölkkriget respektive studiens syfte.   
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1.1         Bakgrund 

I detta avsnittet redogörs bakgrunden till studien. Här presenteras konflikten om mjölken och 

centrala aktörer inom mjölkkriget. Vidare presenteras bakgrund till teorier och plattformar 

som ligger i grund för studien. Enligt EU-regler får termen mjölk endast användas för 

produkter som kommer från däggdjur, till exempel ko (Europeiska Unionens Domstol, 2017). 

Av legala skäl får därför inte havredryck kallas för havremjölk och användningen av ordet 

Brölk i Arlas reklamfilmer kopplar därför studien till en referens för havredryck. 

Genomgående i studien kommer mjölk att referera till animalisk komjölk. 

  

1.1.1      Mjölkkriget  

Oatly blev stämda 2015 av Svensk Mjölk, en rättstvist Svensk Mjölk gick vinnande ur. 

Resultatet blev att Oatly förbjöds att marknadsföra sina produkter genom att använda 

formuleringar som ger intrycket av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade 

livsmedelsprodukter, innehåller onödiga ingredienser, är dåliga eller inte passar för 

människor, att det är ett klokare val att dricka havredryck framför mjölk. Utöver 

formuleringarna är Oatly skyldiga att betala vite på två miljoner kronor om följande eller 

liknande formuleringar används; No milk, no soy, no badness, It’s like milk but made for 

humans och This is not a substitute for cream, it’s an upgrade (MD 2015:18, [2015]). 

Oatly och Arla har kritiserat varandra fram och tillbaka i olika format. Efter att Oatly lanserat 

en kampanj som heter Mjölken i skolan, kontrade Arla med en omfattande kampanj som heter 

Bara mjölk smakar mjölk. Oatly har fortsatt med en offensiv marknadsföring och deras 

senaste reklamkampanj Spola mjölken har hittills samlat på sig tolv anmälningar hos 

reklamombudsmannen (Johansson, 2019).  Konflikten som pågått under en längre tid har i 

medier kallats för “mjölkkriget” (Sveriges Radio, 2015). 

  

1.1.2      Mjölkpropagandan 

Under tidigt 1920-tal utvecklades föreningen Mjölkpropagandan i Sverige (Martiin, 2010), en 

förening som livsmedelsföretaget Arla var en del av. Mjölkpropagandan blev ett modernt 
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fenomen som marknadsförde mjölk som hälsosamt, ett bidrag till böndernas ekonomiska 

överlevnad och landsbygdens generella överlevnad. Högt uppsatta representanter för det 

svenska samhället engagerade sig i Mjölkpropagandan och bidrog till ökad legitimitet av 

mjölken. Den positiva inställningen till mejerivaror delades av alla partier och framstod som 

politiskt okontroversiellt (Jönsson, 2005, s. 35). Varför myndigheter engagerade sig i 

mejeriföretagen grundade sig i det positiva ryktet om mejerivaror som universalmedicin och 

mjölkens hälsobringande effekter (Jönsson, 2005, s. 31). Martiin (2010) beskriver att 

följderna av mjölkpropagandan utvecklade mjölkdrickandet till en svensk plikt där 

Mjölkpropagandan lyckades marknadsföra mjölk som en ny nationaldryck. Redan på 90-talet 

började en skepsis växa fram gällande mjölkens skadliga effekter på naturen och människans 

hälsa. Ny näringsvetenskap presenterades och mjölkens starka position i samhället började 

ifrågasättas. Än idag kan vi se att starka motsättningar mot mjölk fortfarande kritiseras i 

samhället, och mjölkkriget är en stor del av bidragandet till motsättningen. 

  

1.1.3      Arla  

Ett fåtal aktörer i Stockholm gick samman år 1915 för att bilda en kooperativ förening för 

mjölkförsäljning. Dåvarande Arla gick under namnet Lantmännens Mjölkförening, även 

kallat Mjölk Centralen (MC), där syftet var att förena alla bönder och kontrollera 

distributionen av mjölk till Stockholm (Arla Foods, 2019). På Arlas hemsida beskrivs deras 

historia efter tre teman: den moderna och rationella mjölkförsäljningen, den hygieniska 

mjölkförsäljningen, och den kooperativa tanken. Under början av 1900-talet existerade det 

starka motsättningar kring konsumenterna och producenterna av mjölk. Arlas betoning på det 

kooperativa ursprunget skapade positiva tankeställningar hos konsumenter och förde tankarna 

till Sveriges småbönder. Bilden av en kooperativ förening gav föreställningen av att vilja 

stödja småbönderna på landsbygden, trots att ledningens i själva verket var godsägare och 

friherrar. För småbönderna innebar MC en marknad som minskade konkurrensen till deras 

fördel. Det har existerat en uttalad oro inom mejeribranschen av att inte kunna konkurrera 

med bolag från andra EU-länder (Jönsson, 2005, s. 53). Dåvarande Arla ville etablera sig 

utanför Sveriges gränser och slog sig därför samman med det danska mejeriföretaget 

mejerisällskapet Danmark (MD). Sammanslagningen ägde rum år 2000 och Arla Foods 

bildades för att sedan bli ett av Europas största mejeriföretag (Jönsson, 2005, s. 53). 
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Idag skriver Arla att deras självbild grundar sig i att beskriva sig som någonting annat än ett 

vinstdrivande företag. På deras hemsida redogör Arla kring mjölkens fördelar, mjölkens 

långa tradition i den svenska kulturen och motiverar Arla som betydelsefull för svenskarna. 

Arla skriver i sin rapport att Arla i dag är världens fjärde största mejeriföretag med visionen 

att skapa en framtid inom mejeri och tillgodose kundernas och konsumenternas behov med 

deras naturliga och hälsosamma produkter (Arla, u.å).  

  

1.1.4      Oatly  

Oatly grundades på 90-talet under namnet Ceba Foods efter att forskare i Lund hittat en 

metod som omvandlade havre till flytande föda. År 1996 lanserade Ceba Foods sin första 

mjölkfria havredryck, initialt fokuserade Ceba Foods på den engelska hälsokostmarknaden. 

Under åren 2001–2005 lanserade företaget sina produkter på dagligvarubutiker i Sverige, 

Finland, England samt en rad andra länder. År 2005 började flera intressenter investera i 

bolaget och 2006 ändrar Ceba Foods sitt officiella namn till Oatly AB (Oatly, u.å.). I nuläget 

finns Oatly till försäljning i 20 olika länder i Europa och Asien, enligt Oatly själva nådde 

företaget miljardomsättning 2018 (VA, 2019). En kontroversiell delägare i Oatly är den 

kinesiska statsägda China Resources (Oatly, u.å.), vilket har medfört kritik mot Oatlys 

faktiska värderingar (Källa). 

I Sverige är även Oatly uppmärksammade för sitt partnerskap med musikfestivalen Way Out 

West (WOW). WOW:s målsättning är att bli världens mest hållbara festival och med 

sponsorn Oatly arbetar parterna tillsammans för att bidra om hållbart tänkande till besökarna 

sedan år 2014 (Way Out West, u.å.). Året därpå tog WOW beslutet att göra festivalen 

mjölkfri och har sedan dess haft ett nära samarbete med Oatly. 

 

1.1.5      Youtube 

Ett marknadsföringsformat som mjölkkriget tagit plats på är plattformen Youtube. Youtube är 

en del av den växande teknologin och en plattform för fysiska och juridiska personer med 

möjligheten att dela videoklipp med omvärlden via personliga kanaler (Youtube, 2019). 

Youtubes tillgänglighet sträcker sig över 91 länder och existerar på 80 olika språk. Den lätta 
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tillgängligheten gör att användare på plattformen genererar över 1.9 miljarder besök i 

månaden med miljarder visningar på videomaterial per dag. På grund av Youtubes breda 

åtkomst av språk når plattformen ut till 95 procent av alla individer med internettillgång. 

Plattformen erbjuder flera möjligheter till användargenererat innehåll som kommentarsfält, 

delningsfunktion, betygsätta innehåll, prenumerera på registrerade användares profiler och 

funktionen att ladda upp eget videomaterial. Majoriteten av innehållet på Youtube kommer 

från privatpersoner, men även  större bolag figurerar på plattformen. Internetstiftelsen har 

släppt år 2019:s rapport av Svenskarna och Internet som visar att 87% av befolkningen i 

Sverige som är över 12 år använder sig av plattformen Youtube (Internetstiftelsen, 2019). 

 

 

 

  

  



 9 

2.     Syfte och frågeställningar 
I det här kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Följande kapitel lägger grunden för studien och svaren presenteras analyskapitlet samt 

slutdiskussionen. 

  

2.1         Problemformulering 

Mjölkkriget har fått stort medialt utrymme och det tycks börja bli en samhällelig vattendelare 

hos det svenska folket och frågan ställs allt oftare – ska en dricka mjölk eller havredryck? I 

ett inslag från nyhetsmorgon diskuterar Richard Hellström, måltidsforskare vid Örebros 

Universitet, och Tobias Linné, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds 

Universitet, mjölkkriget. Hellström menar att mjölk står för trygghet och att vi är präglade av 

drycken sedan 1800-talet. Linné menar att mjölken är politiserad och används som en symbol 

för värderingskonflikter i samhället. Linné förklarar vidare att konflikten är en debatt om 

klimat- och hälsofrågor (TV4, 2015).  

Den svenska tidskriften Resumé intervjuade Kristina Hammerö, kategoriansvarig för mjölk 

på Arla, angående Arlas kampanj “Bara mjölk smakar mjölk” den 8 oktober 2019 (Resumé, 

2019). Under intervjuns gång pratar intervjuaren och Hammerö om Arlas kampanj samt 

kommande event som Arla planerat. När Hammerö frågades om kampanjen “Bara mjölk 

smakar mjölk” var ett svar på Oatlys kampanj “Spola mjölken” svarade Hammerö… “Nej, 

absolut inte.”. I det svaret ser studien ett problem då Arla motsäger sig själva genom att 

använda snarlik grafik i deras reklamfilm för att föra tankarna till konkurrenten Oatly (se 

bilaga 1 & 2). Studien kan även återse problematik med Oatlys reklamfilm “spola mjölken”. 

Linda Nordgren, communication manager på Oatly, påstår att deras kampanj inte är en attack 

mot svenska mjölkindustrin (Nordgren, 2019, 18 september), samtidigt som reklamfilmen 

“spola mjölken” anmälts tolv gånger till konsumentverket (Expressen, 2019). 

CSR-budskap är av stor betydelse för att bidra till trovärdighet och en positiv inställning till 

ett företags varumärke (Cárdaba, Román & Villagra. 2016). Ett CSR-budskap ska spegla 

interaktionerna med samhället för att lyckas bli slagkraftigt. Oatlys och Arlas uttalanden om 

att deras kampanjer inte talar mot varandra bidrar till en problematik - vad är det som gör att 

Oatly och Arlas reklamfilmer är en bidragande roll till mjölkkriget?  
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Interaktioner i Youtube-kommentarsfält är av större trovärdighet för en produkt jämfört med 

det egna producerade innehållet (Mir & Rehman. 2013). Därför är det intressant att 

undersöka reklamfilmernas kommentarsfält, eftersom de har en påverkan i en mycket aktuell 

samhällsdebatt. Eftersom ett budskap av CSR-karaktär ska spegla interaktionerna i samhället, 

bör kommentarerna till reklamfilmerna undersökas för att ge perspektiv på Youtube som 

plattform för samhällsdebatt.  

 

2.2         Syfte   

Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om Arla och Oatlys roll i konflikten 

Mjölkkriget, och ge nya perspektiv på Youtube som plattform för samhällsdebatt. Studien 

undersöker en aktuell debatt genom att studera tre reklamfilmer på Youtube och kartlägger 

interaktionerna i reklamfilmernas kommentarsfält. 

 

2.3         Frågeställningar  

· Hur konstruerar Oatly respektive Arla mjölk ur ett retoriskt perspektiv? 

· Vilka interaktioner genererar Oatly och Arlas reklamfilmer i kommentarsfälten? 
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3.     Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas först forskning om reklam och retorik. Kapitlet presenterar sedan 

forskning om etisk konsumtion samt forskning om mjölk i en samhällskontext. Forskning om 

plattformen Youtube avslutar kapitlet.  

  

3.1         Retorik i reklam 

Lars-Åke Larsson och Brigritte Mral har i Reklam och Retorik: 10 fallstudier (2004) 

analyserat flera reklamfilmer ur ett retoriskt perspektiv. Larsson och Mral menar att retorik är 

ständigt aktuell trots att den offentliga kommunikationen förändras över tid (Larsson och 

Mral, 2004, s. 21). Författarna förklarar vidare att Aristoteles resonemang kring retorik 

fortfarande är aktuella. Aristoteles menade att retoriken syftar till att påverka mottagarens 

förnuft och känslor. Genom detta skapas trovärdighet och tillit hos sändaren, som sedan kan 

användas för att övertyga mottagaren. Det är av extra tyngd att kunna övertyga vid 

konkurrenssituationer (Mral & Larsson, 2004, s. 19). Kurt Johannesson och Stefan Hedlund 

redogör i Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga (1993) för retorikens 

grunder och använder kunskapen för att analysera olika reklamannonser. Författarna menar 

att syftet med reklam är att öka efterfrågan på tjänster eller varor, samt stärka företagets 

varumärke. Färdigheter inom retorik får en betydande roll i dag för att företag ska lyckas nå 

fram med sina budskap (Mral & Larsson, 2004). 

 

3.2         Reklam som ett samhällsfenomen 

Enligt William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally och Jacqueline Botterill bör reklam studeras 

som något genomgående i kulturen och inte som försäljningsstrategi för tjänster och 

produkter, det framgår i boken Social communication in Advertising: Consumption in the 

mediated Marketplace (2005). Författarna belyser även att reklam och samhället inte går att 

analysera separat eftersom samhällets värderingar och normer genomsyrar utformningen av 

reklam. Med andra ord är den sociala kontexten en betydande variabel. Det är intressant för 

den här studie att titta på reklamfilmerna ur ett större social och samhällelig kontext, istället 

för att se reklamfilmerna som objekt. Mjölkens historia har beskrivits som kulturell för 
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Sverige i studiens bakgrundskapitel, att se mjölken ur en social och samhällelig kontext blir 

därför av betydelse för studiens analys och resultat. 

  

3.3         Etisk konsumtion som ersätter politisk aktivism 

Per Ledin och David Machin undersöker Oatly i deras vetenskaplig artikel Replacing actual 

political activism with ethical shopping (2019). Oatly är ett växtbaserat mjölkalternativ som 

kraftigt marknadsfört sig i termer av hållbarhet och positionerar sig emot mejeriindustrin. 

Genom multimodal kritisk diskursanalys undersöker Ledin och Machin Oatlys förpackningar, 

affischer och filmklipp. Författarna menar att Oatlys framgång ligger i att få konsumenter att 

internalisera värderingar som Oatly kommunicerar. Genom att köpa Oatlys havredryck tar 

konsumenterna ett värderingsmässigt ställningstagande. Det handlar inte om att sälja 

växtbaserad dryck, det handlar om att sälja en syn på världen. Sättet en agerar mot 

samhällsproblem ändras och fokus förflyttas från politisk aktivism till etisk konsumtion. Med 

detta synsätt finns det val tillgängliga på marknaden som anses omoraliska. Per Ledins och 

David Machins (2019) forskning är intressant för denna studie eftersom den visar att Oatlys 

framgång handlar om att internalisera värderingar. Vilket denna studie syftar till att 

undersöka ur ett jämförande perspektiv, även deras självutnämnda rival Arla. 

  

3.4         Mat och moraliska val 

I Mayes och Thompsons (2014) studie behandlar författarna utomstående aktörers, forskare 

och experter, påverkan över valet av vad som är hälsosamt och inte. I studien hävdar 

författarna att valet av att äta hälsosamt inte längre är ett frivilligt val, istället blir det en plikt 

då diskursen om att äta hälsosamt har stort inflytande på befolkningen på grund av det höga 

moraliska värdet bland individers agerande mot samhället. Individer i dag visar ett personligt 

och socialt ansvar genom deras matval, det har växt fram som en moralisk handling att äta 

klimatsmart. Vilket är bevisat i liberala samhällen, till exempel USA, Danmarks och 

Australiens, att invånarna känner sig skyldiga att ta ansvar för sitt och samhällets utveckling.  

Det skapas en kulturell moral där individen har skyldigheter till samhället efter sitt agerande. 

Trots att mat är till för att främst bidra till överlevnad är den också avgörande för kulturer, 
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relationer och det vardagliga samspelet. Matkultur bidrar till en känsla av samhörighet och 

identitet i ett samhälle. Mayes och Thompson (2014) drar slutsatsen att näringsvetenskap är 

av betydelse men bör innehålla en viss försiktighet i avsikt att inte begränsa individens 

självförverkligande och kultur. 

Tidigare forskning visar på att företag som associeras med negativa miljöeffekter har större 

påverkan på konsumenters attityder, medan företag som bekämpar klimatförändringarna inte 

får samma starka reaktion (Benn & Bolton, 2011, s. 94). En anledning till detta kan vara 

klimatfrågans höga rankning inom etisk hållbarhet. Sett ur ett etiskt perspektiv rankas 

miljöförändringarna i världen medföra större etisk betydelse i jämförelse med djurens 

rättigheter, mänskliga rättigheter och välfärden. Ställning mot miljöförändringar blir därför en 

viktig fråga för konsumenter (Benn & Bolton, 2011). 

  

3.5         Mjölken i samhälls- och kulturell kontext 

Tidigare forskning visar att mat kan representera olika kulturer, en faktor bakom detta antas 

bero på ätandets förmåga att utveckla sammanhållning. Mat fungerar som ett medium och 

skapar gemenskaper mellan individer i olika sociala kontexter. Håkan Jönsson (2005) skriver 

om mjölkens kulturhistoriska betydelse för Sverige i sin avhandling Mjölk: en kulturanalys 

av mejeridiskens nya ekonomi. Jönsson (2005, s. 29) förklarar hur mjölk lyckats 

marknadsföras på skolor runt om i Sverige genom att verka vetenskapligt objektiva. 

Skolmiljön anses vara en opartisk miljö där kommersiella intressen ska hållas borta, trots det 

har mjölk lyckats framställas som icke-kommersiell och tagit plats i skolorna. (Källa) 

  

3.6         Youtube-kommentarer 

Stephanie Edgerly, Emily K. Vraga, Kajsa E. Dalrymple, Timothy Macafee och Timothy 

Fung (2013) utförde en analys på 207 Youtube-klipp och 45,759 kommentarer gällande 

kampanjer som berörde Kaliforniens tillägg i grundlagen. Författarnas främsta mål med 

studien var att se om det existerade ett samband mellan tonen i Youtube-filmerna och 

kommentarerna som följde. Författarna understryker hur sociala nätverk har utvecklats från 

att vara en rolig plattform till att erbjuda en plats för individer att utveckla tankar och 
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information med omvärlden. Plattformar, likt Youtube, blir allt mer politiserade och en plats 

för framtida samhällsdebatter. Intressant för vår studie är resultatet som ovan analys 

klargjorde, Youtube-klipp med uppvisad oartighet ledde till en högre andel kommentarer med 

ohövligt språk (Edgerly, Vraga, Dalrymple, Macafee & Fung, 2013). 

Imran Anwar Mir och Kashif Ur Rehmans (2013) studie förklarar hur användargenererat 

innehåll på Youtube, som kommentarer,  är mer trovärdigt än det producerade innehållet. 

Genom att samla in data från 231 universitetsstudenter syftade studien till att bedöma 

påverkan av mängden visningar, inlägg och recensioner på Youtube. Studien fann att 

mängden visningar, inlägg och recensioner hade en positiv effekt på konsumentens 

trovärdighet och användbarhet för produktinnehållet, vilket genererade en påverkan på 

användarnas attityder gentemot varan. Varför trovärdigheten anses större förklaras efter 

användarnas okommersiella intresse. När användare delar med sig av positiva och negativa 

upplevelser av produkten verkar de som opartiska domare och deltar i ett avslöjande av 

produktupplevelsen. Studien fann även att konsumenternas attityd i relation till 

användargenererat innehåll på Youtube är positivt associerat i köpbeslut av produkten eller 

tjänsten (Mir & Rehman, 2013). 

  

3.7         Vårt bidrag  

Forskning visar att CSR-budskap bidrar till trovärdighet och en positiv inställning till ett 

företagsvarumärke (Cárdaba, Román & Villagra, 2016). Det finns även forskning som visar 

på att interaktioner kring ett youtube-innehåll har mer trovärdighet än det producerade 

innehållet (Mir & Rehman, 2013). Politiska och etiska frågor förflyttas till nya plattformar 

och det är intressant och nödvändigt att förstå hur tankar och attityder beter sig på nya 

digitala medier. Detta blir relevant när politisk aktivism blir ersatt av den etiska 

konsumtionen (Ledin & Machin, 2019), vilket Jesper Strömbäck kallar för politisk 

konsumtion (2014, s. 54). Vår studie vill bidra med ny kunskap om Oatly och Arlas roll i 

mjölkkriget och nya perspektiv på Youtube som plattform för samhällsdebatt. 
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4.     Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt redovisas teorier och begrepp som är centrala för studiens analys. Studien 

grundar sig i retorik och i detta kapitel presenteras ett flertal centrala begrepp som används 

genomgående i studien. Utöver retoriska begrepp inkluderar avsnittet även en beskrivning av 

Corporate Social Responsibility. 

  

4.1         Retorik som teori 

Retorik handlar om förmågan att övertyga (Ahrne & Svensson, 2015, s. 162). En retorisk 

situation tar sin utgångspunkt i ”att någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt 

vid en bestämd tidpunkt och på en bestämd plats” (Ekström och Johansson, 2019, s. 279), 

även kallat den retoriska situationen. I analysen kommer vi undersöka materialets retoriska 

situation med hjälp av nedanstående punktlista. För att förstå ett objekt som syftar till att 

påverka är det viktigt att ha den retoriska situationen i åtanke. Mats Ekström och Bengt 

Johansson (2019, s. 279) redogör fem viktiga punkter när det kommer till att analysera en text 

utifrån den retoriska situationen: 

1.       Vem är det som försöker övertyga? 

2.       Vem är det som man försöker övertyga? 

3.       Vad är det man vill övertyga om? 

4.       Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? 

5.       Hur försöker man övertyga? 

Janne Lindqvist (2016) skriver i sin bok Klassisk retorik för vår tid att retorik har två sidor. 

Den ena sidan är ett verktyg för att skapa nya argument och texter. Den andra sidan är ett 

verktyg för att tolka texter och symboler som syftar till att påverka. Lindqvist definierar den 

senare delen av retorik som hermeneutisk retorik, vilket betyder ‘läran om tolkning’. 

Lindqvist förklarar vidare att reklam kan beskrivas som det moderna samhällets mest typiska 

form av språklig påverkan. 
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Människan agerar utifrån drivkrafter och tillåter sig därför att övertygas. Retorikens tre 

appellformer, logos, ethos och pathos, kan analyseras för att se hur sändare och mottagare ser 

på varandra. Logos vädjar att tilltala mottagarens förnuft, ethos påverkar genom att visa på 

kompetenta egenskaper hos sändaren och pathos framför känslor hos mottagaren genom 

argument. De tre appellformerna samverkar för att övertyga mottagaren, den ena 

karaktäristiska formen fungerar inte utan den andre. (Källa) 

Oavsett kommunikationskanal talas det om sådant som inte förklaras, det förutsätts (Ekström 

& Johansson, 2019, s. 293). Språkvetenskapen kallar detta för presuppositioner. 

Presuppositioner finner sig ofta i verb, till exempel refererar verbet “sluta” till en förändring. 

Som mottagare förutsätts det att verbet “sluta” refererar till att något tidigare har utförts men 

upphört. Genom att skilja på vi och dem går det att ifrågasätta om presuppositioner verkligen 

förhåller sig till det som förutsätts. I boken Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap 

(2019, s. 293) tar författarna upp exemplet genom frågan När slutade du dricka?. För att 

kunna besvara frågan förutsätts det att mottagaren tidigare accepterat att mottagaren har 

druckit alkohol.  

Ett analysobjekt går att kategorisera i tre olika retoriska genrer. Dessa genrer är genus 

deliberativum, genus demonstrativum och genus judiciale (Bröms, Gelang & Mral, 2013, s. 

28). Genus deliberativum är kortfattat politiska tal vars syfte är att påverka människor att ta 

ett specifikt beslut i en fråga. Till genus demonstrativum räknas ceremoniella tal, till exempel 

hyllningstal på begravning, bröllop eller födelsedag. I denna form försöker talare lyfta fram 

egenskaper hos objektet för att få publiken att enas om en viss värdering eller känsla kring ett 

föremål. Den tredje genren genus judiciale handlar om juridiska tal. Juridiska tal vars syfte är 

att bedöma något som redan inträffat och försöka få publiken att enas kring samma tanke av 

bedömning. Det är inte alltid ett tal kan enkelt kategoriseras under en genre, ofta kan det vara 

en blandning av flera genrer. Genom att kartlägga analysmaterialets genrer får studien bättre 

förståelse för reklamfilmernas syfte och värderingar (Ekström & Johansson, 2019, s. 280) 

Aristoteles beskriver doxa som föreställningar hela publiken delar. “Begreppet kan beskrivas 

utifrån de faktorer och egenskaper som grupper i samhället värdesätter, tror på, anser vara 

sanna och agerar efter i vardagen då doxan speglar hur människor tolkar sin omvärld” 

(Refererad i Rosengren, 2008, s. 69). Doxa är antagandet av vad som förväntas att delas av 

såväl läsare och sändare. Med andra ord saker som delas av samhället, exempelvis kan det 

vara den samhälleliga samförståelsen om att otrohet är moraliskt fel (Ekström & Johansson, 
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2019, s. 294). Det är vanligt att reklam visar på kontraster och motsatser. Genom jämförelser 

i reklam uppstår val mellan två eller fler produkter. Vidare är det inte bara ett val mellan två 

produkter utan snarare ett val av livsstil. Det kan handla om en produkt som visar sig vara 

mer miljövänlig i jämförelse mot sina konkurrenter (Hedlund & Johannesson, 1993, s. 121). 

Enligt Kurt Johannesson och Stefan Hedlund (1993) är ett av de mest essentiella stegen i 

utformandet av reklam att välja rätt argument. Ibland är det fördelaktigt att bara fokusera på 

ett eller få budskap för att på så vis utmärka sig eller stärka sin position på en konkurrerande 

marknad (Hedlund & Johannesson, 1993). 

I boken Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga beskriver retorikern 

Kurt Johannesson och nationalekonomen Stefan Hedlund retorikens grunder och hur dessa 

kan användas för att analysera reklam. Författarna förklarar att en av de mest essentiella 

stegen i reklamutveckling är att välja rätt argument för sin sak, detta kallas positionering 

(1993). Genom att välja rätt argument kan företag utmärka sig från sina konkurrenter, 

exempelvis har Volvo positionerat sig på bilmarknaden genom att ha säkerhet som ett 

kärnvärde (Volvo Group, 2018). Det går att positionera sig ytterligare på marknaden genom 

att differentiera sin produkt. Vilket innebär att göra den unik från sina konkurrenters. Till 

exempel att tillföra en extra ingrediens i en maträtt eller en ny funktion på en teknisk enhet 

(Hedlund & Johannesson, 1993). Studiens analys kommer använda sig av ovanstående 

begrepp för att kunna bryta ner emiprin i samspel med studiens analysschema (se bilaga 6). 

  

4.1.1      Visuell retorik 

Överallt möts en av bilder och visuella uttryck med syfte att påverka på något vis. En bild av 

ett lejon kan representera styrka, alfa eller fara. En bild på Colosseum kan representera staden 

Rom och det som skett under romartiden. Retoriken har verktyg för att klassificera och 

upptäcka underliggande budskap och används ofta i dag inom forskningen kring reklam. I 

den moderna retoriken tillhör inte bara kraften i talet utan också bildens visuella 

kommunikation och påverkan. Exempel på olika stilfigurer som används inom retoriken för 

att förstärka budskapet är ironi, metaforer och jämförelser (Bröms, Gelang & Mral, 2013, s. 

19-40). 
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Enligt Roland Barthes förekommer språk inte bara i text och tal. Språk går även att hitta i bild 

och film. Barthes förklarar vidare att en bild kan innehålla lika mycket betydelse som en text 

eller ett tal. Bilder kommunicerar på flera nivåer och måste analyseras med hänsyn till det 

sociala och kulturella sammanhang bilden är i (Larsson & Mral, 2013, s. 90). Inom visuell 

retorik finns två indelningar (Larsson & Mral, 2013, s. 85). Den första är de presenterade 

elementen och den andra de underförstådda elementen. Med andra ord kallas dessa 

komponenter för manifest och latent nivå. Det vi kan se och uppfatta direkt, till exempel olika 

motiv, former och färger, är den manifesta retoriken. Den latenta retoriken kräver djupare 

analys och tolkning för att beskriva vad dessa motiv, former och färger betyder. 

Att tolka visuella uttryck genom retorik är inte helt olikt användningen av Roland Barthes 

semiotiska begrepp denotation och konnotation. Semiotik innebär läran om tecken och hur vi 

ur olika kontexter kan uppfatta och tolka ett tecken beroende på olika kulturella och 

samhälleliga faktorer (Bröms, Gelang & Mral, 2013, s. 90-96). I retoriken fokuseras det mer 

på tecknets övertalningspotential än hur tecknet konnoteras utifrån sin kontext. Trots det vilar 

den retoriska analysen på det faktum att människor är överens kring samhällets koder och 

konventioner. 

  

4.2          Corporate Social Responsibility i teorin  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ledningskoncept som syftar till att företag ska ta 

ansvar ur ett socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv. Hållbarhet ska vara integrerat i 

affärsmodellen och bidra till en positiv relation med intressenter och konsumenter (Villagra, 

Cárdaba & Ruiz San Román, 2016). Genom CSR skapas etiska värderingar och visar ett 

ansvarstagande ur ett samhällsperspektiv. Det skapas en igenkänningsfaktor med varumärket 

och främjar företagets rykte, dock kan kritisk respons av CSR-kommunikation bidra till 

negativitet. Villagra, Cárdaba & Ruiz San Román (2016) menar på att det är av stor betydelse 

att ett budskap av CSR-karaktär ska vara trovärdigt och spegla interaktionerna med 

samhället. Det är intressant för vår studie när vi tittar på vilka interaktioner kommentarsfälten 

tenderar att utveckla och hur Oatly och Arlas konstruktion av mjölk är bidragande till 

kommentarer. 
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Beroende på land, kultur och tradition skiljer sig företagsvärderingar åt, vilket gör att CSR-

kommunikationen existerar i varierad bredd (Jutterström & Norberg, 2011, s. 54). För att 

CSR-åtgärder ska anses som äkta betonar Jutterström och Norberg att företag gärna anger 

CSR-aktiviteter som ett naturligt mönster i företagets tradition. Företagets aktiva arbete med 

CSR är värdepåverkande för många intressenter (Öhrlings, 2008, s. 29). Fokus på det sociala 

ansvaret bidrar därför till ett fortsatt stöd från intressenterna vilket skapar mervärde för 

företaget och genererar i ökad lönsamhet. Samtidigt som samhället blir mindre tolerant mot 

oproportionerligt höga vinster och ansvarslöshet, ökar även tron om att stora verksamheter 

ska finna lösningen till tjugohundratalets klimatförändringar. Corporate Social Responsibility 

ska omfamna de två världarna där kapitalism får flöda och samtidigt vara nyckeln till en 

bättre hållbarhet (Blowfield & Murray, 2011, s. 6). Baker (2005) kallar detta för Capitalism´s 

Achilles heel (Fritt översatt: Kapitalismens akilleshäl), här förklarar Baker sin syn på hur 

kapital och hållbarhet bör sammanflätas för att främja kapitalismen som en lösning på social 

hållbarhet och miljöfrågor.  

Innan termen Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklades försökte företag söka vinst 

genom att utföra goda handlingar till samhället, problemet var vem som skulle utföra 

aktiviteterna och inom vilka gränser (Blowfield & Murray, 2001, s. 7). När fältet inom CSR  

utvecklades var det betoning på företagsägares ansvar. Under 1950-talet utvecklades en 

akademisk debatt där det debatterades kring företags egentliga ansvar och vad ansvaret 

innebar. Flertal begrepp inom Corporate Responsibility utvecklades och under 1980-talet 

skiftades fokuset från den filosofiska innebörden, till innebörden av ansvar efter handling 

(Blowfield & Murray, 2001, s. 7). 

I takt med globaliseringen och den växande teknologin har socialt ansvar fått större betydelse 

för företagsverksamheter (Blowfield & Murray, 2011, s. 25). Teknikens värld ger följder där 

lättare åtkomst till information och negativ kritik kan spridas skyndsamt, faktorer som kan 

resultera i att skada företaget. Youtube är en av världens största plattformar och det är därför 

relevant för studien att undersöka interaktionerna på Youtube på grund av deras stora 

etablering i världen (Internetstiftelsen, 2019).  
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5.     Material och metod 
I det här kapitlet presenteras kritisk retorikanalys som studiens metod. Kapitlet redovisar 

även studiens material och genomförandet av analysen. Metodkapitlet avslutas med en kritisk 

reflektion över studiens valda material och analysmetod. 

 

5.1         Material  

Studiens material är hämtat från den digitala plattformen Youtube. Materialet utgörs av tre 

reklamfilmer hämtat från kanalerna Oatly och Arla Sverige. Uppdelningen av reklamfilmerna 

grundar sig i film-materialets tidslängd och att de är svar på varandra i mjölkkriget. Oatlys 

reklamfilm är längre jämfört med Arlas och genom att analysera två reklamfilmer från Arla 

får vi en jämnare fördelning av materialet. Studien anser att valda reklamfilmer är ett bidrag 

till konflikten mjölkkriget. Reklamfilmerna är valda eftersom de har tydliga budskap mot 

konkurrenter, och det är troligt att de har producerats som svar på varandra. Två av de tre 

filmerna är från Youtube-kanalen Arla Sverige och den resterande filmen är från kanalen 

Oatly.  

Oatlys reklamfilm är en del av den omfattande kampanjen Spola Mjölken och är olistad på 

Youtube. Funktionen olistad är en sekretessinställning som innebär att ett filmklipp inte 

synliggörs på användares Youtube-kanal, en måste aktivt söka upp internetadressen till 

reklamfilmen. Det är intressant att kolla på en olistad reklamfilm då tittaren indikerar att en är 

medveten om samhällsdebatten kring mjölk och mjölkkriget. Genom att tittaren tar del av en 

olistad video anser studien att det kan indikera att tittaren vill ta del av mjölkkriget för att 

påverka debatten. Vi är medvetna om att Oatlys olistade reklamfilm kan ge utfall i form av 

kommentarer och visningar, men vi anser att det är av motiverat att kolla på en olistad 

reklamfilm på grund av tittarens aktiva deltagande i debatten. Oatlys reklamfilm laddades 

upp på Youtube den 6 september 2019 och är 45 sekunder lång, antalet tillhörande 

kommentarer är 144. I filmen figurerar den svenska kändisen och skådespelaren Kjell 

Bergqvist. Bergqvist talar i filmen om livsstilsvanor som präglat det svenska samhället men 

som i dag anses vara hälsofarliga eller omoderna. Exempel som tas upp i filmen är 

handlingen av att röka cigaretter utan filter, oskyddat sex och att köra bil utan bälte.  
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Arla Sveriges reklamfilm Brölk i kaffet? är en del av kampanjen Bara mjölk smakar mjölk. 

Filmen är 20 sekunder lång och laddades upp på Youtube den 28 augusti 2018, antalet 

tillhörande kommentarer är 208. I filmen visas ett café där gästerna blir erbjudna “Brölk” 

istället för mjölk. Arla Sveriges andra reklamfilmen Testa lite brölk? laddades upp den 23 

september 2019 och är 30 sekunder lång, antalet tillhörande kommentarer är 51. I filmen 

presenteras en ambassadör för “Brölk” som erbjuder två individer att testa “brölkdryck”. 

Gemensamt för Arla Sveriges reklamfilmer är att erbjudandet av “Brölk” avvisas genom en 

fråga om mjölk istället. Det totala antalet kommentarer som analyserats är 403. 

  

5.1.1      Insamlingsmetod 

Reklamfilmerna är hämtade från den digitala plattformen Youtube. Valet av reklamfilmer föll 

på den uppmärksammade debatten om mjölkkriget där reklamfilmerna kan anses vara en 

invändning mot varandra. Youtube erbjuder registrerade och oregistrerade användare att ta 

del av gratis videoklipp, reklamfilmerna behövde därför inte spelas in för att säkerställa fri 

tillgång till materialet. Oatlys reklamfilm Var smak har sin tid – Spola mjölken är registrerad 

som olistad på Oatlys Youtube-kanal. För att ta del av en olistad Youtube-film krävs det 

tillgång till filmens internetadress. Detta medförde att sökandet av Oatlys reklamfilm tog mer 

tid gentemot sökandet av Arla Sveriges reklamfilmer. Oatlys reklamfilm har tidigare varit 

listad och vi har sökt svar från Oatly via mail för exakt datum då videon övergick till olistad, 

men tyvärr inte erhållit svar. Arla Sveriges reklamfilmer är inte olistade vilket underlättade 

tillgängligheten. 

  

5.2         Kritisk retorikanalys 

Kritisk retorikanalys syftar till att förklara varför ett budskap ser ut som det gör (Mral, 

Gelang & Bröms, 2016, s. 13). Genom att undersöka analysmaterialets djupare innebörd och 

etiska eller ideologiska implikationer ges ett djupare svar på hur det retoriska objektet 

förhåller sig till sammanhanget. Genom att tolka ett budskap kan en försöka förstå 

sammanhanget och hur ett objekt förhåller i ett större samhälleligt perspektiv. Retoriken har 

som kunskapsintresse att förstå budskapet av tecken och symboler i en retorisk övertygande 
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kontext. I en kritisk retorikanalys intresserar en sig i kommunikationens persuasiva budskap. 

Persuasiva budskap kan vara talhandlingar som är menade att vara övertygande och fungera 

som appeller för att förändra mottagarens världsbild (Bröms, Geland & Mral, 2013, s. 13) 

I denna studie har retoriken en essentiell roll både som teori och metod, och som metod kan 

den kritiska retorikanalysen göras på olika sätt (Mral, Geland & Bröms, 2016, s. 26). Ett 

alternativ är att tolka materialet med en induktiv ansats vilket innebär att man utgår från ett 

eller flera konkreta exempel för att besvara mer allmänt frågor. Kritisk retorikanalys kan även 

vara deduktiv, vilket innebär att den utgår från teoretiska antaganden som prövas på studiens 

empiri. Studien har en induktiv ansats.  

  

5.2.1      Genomförande 

Studiens analysschema (se bilaga 6) är inspirerad av författarna Brigitte Mral, Marie Gelang 

och Emelie Bröms (2013, s. 103–108) som rekommenderas för visuella retoriska analyser. 

Analysschemat delas upp i tre delar; bildens natur, bildens funktion och värdering av bilden 

(Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 103). Bildens natur analyserar två nivåer; den manifesta 

nivån och den latenta nivån. Genom att förstå konstruktionen av det visuella objektet 

kommer når vi djupare nivåer i budskapet och kan kartlägga filmernas byggstenar. Den 

visuella retoriken består av två huvudkomponenter, vilka är de presenterade elementen och de 

underförstådda elementen (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 104). Retoriska bilder bygger 

ofta på att människor har gemensamma premisser gällande åsikter, normer och myter. Med 

andra ord kan det beskrivas att varje bild har en manifest synlig nivå, och en latent 

underliggande nivå.  

Analysschemats andra nivå fokuserar på bildens funktion (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 

106). I detta avsnitt av analysen tas ett steg tillbaka från objektet och fokus skiftas till bildens 

funktion, utifrån den retoriska situationen som det visuella materialet är ett svar på. 

Analysnivån avser att kolla på det retoriska problemet som sändaren vill lösa med hjälp av 

reklamfilmen. Aspekter som undersöks i detta avsnitt är avsändaren, plattformen Youtube 

och publiken. Den tredje analysnivån är värdering av bilden som ämnar att analysera om 

bilden fyller sin funktion (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 107). I detta avsnitt undersöks 

även etiska komplikationer i empirin. Retoriska budskap vill påverka vårt medvetande, därför 
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kan det vara relevant att undersöka om den retoriska appellen delar värderingar med 

samhället.  

  

5.2.2      Kodning och rekontextualisering  

För att tematisera återkommande interaktioner i reklamfilmernas användargenererade 

kommentarsfält kommer studien använda sig av kodning och rekontextualisering. I samspel 

med studiens teoretiska ramverk kodas användargenererade kommentarer för att belysa 

fenomen och ämnen i kommentarsfälten (Harboe, 2013, s. 116). Kodningen genomförs med 

hjälp av färgkoder, grön för positiva kommentarer, röd för negativa kommentarer, gul för 

produktfokuserade kommentarer och blå för värderingsfokuserade kommentarer. 

Kommentarerna sätts sedan in i nya sammanhang och rekontexualieras för att se på 

återkommande drag i reklamfilmernas kommentarsfält genom att skapa en ny 

sammanställning av studiens kodade fenomen (Harboe, 2013, s. 117-118).  

Det första temat vi använt i analysen är positiva kommentarer. I detta tema tillhör 

kommentarer där allmän uppskattning förekommer, som inte har ett direkt värderings- eller 

produktfokus. Det kan till exempel vara som användaren A Cloud kommenterat: ”Tack 

Oatley, min frus son älskade er reklam!”. Kommentaren säger ingenting om produkten eller 

allmänna värderingar kring mjölkdrickande eller något annat och tematiseras därför som en 

positiv kommentar. Tematiseringen av kommentarsfältet utfördes efter noggrann granskning 

av samtliga kommentarer i respektive reklamfilm. 

Det andra temat vi använt i analysen är negativa kommentarer. Likt tillvägagångssättet med 

de positiva består detta temat av kommenterar utan värderings- eller produktfokus. Det 

handlar om kommentarer där allmänt missnöje om reklamfilmen uttrycks. Ett exempel på 

detta är vad användaren MrCarrot kommenterat i Brölk i kaffet: ”HAHA sämsta jag sett på 

länge”. Det tredje temat vi använt i analysen är produktfokuserade kommentarer. Dessa kan 

vara både positiva och negativa. Anledningen till att studien inte initialt gjort indelningen av 

positiva och negativa kommentarer gällande produktfokus, grundas i att studiens intresse 

ligger främst i att analysera vilka diskussioner reklamfilmernas retorik framkallar och inte 

nödvändigtvis om det är till företaget i frågas fördel. 
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Ett exempel på en produktfokuserad kommentar är vad användaren FD Skate kommenterat 

på Var smak har sin tid – Spola Mjölken; ”Vass reklam! :-) Om ni nu bara kan se till att få 

igång enliters förpackningarna av Oatly apelsin/mango så jag kan fortsätta med mitt missbruk 

av den drycken också…;-)”. På samma video har användaren Paul Nilsson kommenterat 

”Mjölk är en god och bra dryck med mycket näring. Ni ljuger i er reklam.”. Om bara den 

senare meningen, ”ni ljuger i er reklam”, hade varit en enskild kommentar, hade temat för 

kommentaren varit negativ. Eftersom Paul Nilsson fokuserar på mjölk och dess smak är 

texten under temat produktfokus. Det fjärde temat vi använt i analysen är 

värderingsfokuserade kommentarer. Dessa kan vara positiva och negativa värderingar utifrån 

Arla och Oatlys olika ståndpunkter. Exempel på en värderingsfokuserad kommentar är vad 

användaren elisabeth gustavsson kommenterat på Var smak har sin tid – Spola Mjölken: 

”Heja Oatly! Jag tror inte man i framtiden kommer utnyttja kossor och andra djur på det sätt 

som man gör idag. Tack Oatly för god mjölk!” 

I samma video kommenterar MrBahrudron ”Sant kommunist blask med ägare hela vägen 

upp i kinesiska statsägda bolaget China Resources. ’Bra för planeten’ ja tackar ja, mer 

kolkraftverk för all”. Denna sorts kommentarer har i undersökningen placerats under temat 

kommentarer med värderingfokus. Det femte och sista temat vi använt i analysen är övriga 

kommentarer. Övriga kommentarer är ointressanta för vår studie och är ofta irrelevanta, 

allmänt näthat eller uppbrusade konversationer. Negativa kommentarer som riktas mot andra 

användare tematiseras som övrigt då det inte har fokus på reklamfilmen och snarare är 

personangrepp. Det kan även gälla frågor från användare som ställs direkt till Oatlys eller 

Arlas kanal på Youtube. Exempelvis att användaren John Mitchell & Sofie Jonsson frågar 

”Varför står det att videon är ’unlisted’? :-o” på Oatlys video. 

För att analysen ska vara legitim och trovärdig behövde tematiseringen av kommentarerna 

analyseras i kontext till de andra kommentarerna. I flera fall skrivs kommentarer som svar på 

något en annan användare skrivit och då bör den texten analyseras efter den premissen. 

 

5.3.        Reflektion över insamlingsmetod 
Studiens material togs del av via den digitala plattformen Youtube som nämnts ovan. Arlas 

reklamfilmer finns tillgängliga på deras Youtube-kanal samt hemsida vilket underlättade 
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åtkomsten av materialet. Oatlys reklamfilm finns endast med rätt internetadress vilket 

komplicerade tillgängligheten. Reklamfilmerna bidrog med medförande kommentarsfält. 

Problem hade kunnat uppstå om reklamfilmerna blivit raderade från Youtube-kanalerna 

under tiden studien genomfördes då studien inte utfört inspelningar av materialet samt 

kopiering av kommentarer.  

  

5.3.1      Reflektion över analysmetod  
Studien valde att analysera två reklamfilmer från Arla och en från Oatly. Under analysens 

gång upptäckte vi att materialet från Arla var större än väntat vilket medförde att analysen tog 

längre tid än beräknat. Studiens analysmetod är inspirerad av Mral, Gelang och Bröms (2016, 

s. 103) vilket bidrog till stor varians i genomförandet av analysen. Möjligheten att variera 

analysmetoden medförde att vi kunde skära ner på analysfrågor vi ansåg inte hade värde för 

analysen. 

Studiens analysmetod bidrog till att retoriken i reklamfilmerna var enkla att bryta ner. 

Dekonstruktion av reklamfilmerna bidrog till att tematiseringen av användargenererade 

kommentarer blev lättare att behandla. Analysen av användargenererade kommentarer var 

datoriserad, pappersformat hade kunnat underlätta processen i form av att få en större 

överblick av kommentarernas indelning efter färgkod. 

  

5.3.2      Reflektion över kommentarsanalysen 

Bedömningen av kommentarerna är gjord efter kodning och rekontextualisering (Harboe, 

2013, s 116) och sedan utifrån ett delvis subjektivt perspektiv. Det skall nämnas att vi 

författare konsumerar produkter från både Arla och Oatly och har inga personliga preferenser 

eller åsikter gällande studiens undersökta företag, vilket hade kunnat påverka resultatet på 

grund av partiskhet. Om studien hade genomförts av någon med partiskhet är det möjligt att 

resultatet varierat, dock inte tillräckligt för att avsevärt försvaga samband som identifierats i 

undersökningen. Däremot kan det finnas en diskrepans i vad olika personer upplever som en 

negativ kommentar eller hatisk kommentar (övrig kommentar). 
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6.     Analys 
Inledningsvis i analysen fastställs empirins kategori efter genre och talare, för att sedan 

undersöka den manifesta och den latenta nivån av det vi kan se. Fortsättningsvis behandlar 

studien bildens funktion genom att reflektera över sändaren och det retoriska problem som 

ligger i grund för att det specifika budskap sänts. Studien följer upp med att värdera bilden 

enligt Mral, Gelang och Bröms modell (2016, s.107). Den andra delen av analysen behandlar 

Arlas och Oatlys kommentarsfält. Genom två cirkeldiagram presenterar studien sitt resultat 

med en tillhörande analys. Analyskapitlet avslutas med en kritisk reflektion där studien 

behandlar undersökningens potentiella svagheter och styrkor. 

  

6.1         Arla 

I detta avsnitt analyserar studien två reklamfilmer från Arlas kampanj Bara mjölk smakar 

mjölk. Filmerna i fråga heter Brölk i kaffet och Testa lite brölk?. Genren på reklamfilmerna är 

en blandning av genus demonstrativum och genus deliberativum. 

 

6.1.1      Arlas retoriska situation 

Syftet med reklamfilmerna är att den svenska befolkningen ska få upp ögonen för mjölk efter 

det försämrade anseende mjölken fått efter mjölkkriget med Oatly. Det har varit ett hårt 

tonläge i samhällsdebatten kring mjölk i förhållande till miljön och det har speglats i 

kommunikationens utformning från Arlas respektive Oatlys håll. Arla lanserade kampanjen 

Bara mjölk smakar mjölk efter att Oatly tagit fram en kampanj som heter Mjölken i skolan där 

Oatly kritiserade statliga subventioner för mjölk i svenska skolor. Reklamfilmerna är 

upplagda på Youtube och kan tolkas vara ett försök att nå ut till en yngre målgrupp. 

Skådespelarna i Arlas reklamfilmer är unga och bidrar till strävan av att få en yngre publik att 

kunna relatera till reklamfilmernas handlingar. Budskapet i filmerna är att havredryck inte 

kan ersätta mjölk eftersom det helt enkelt inte smakar som mjölk. 
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6.2         Brölk i kaffet 

I detta avsnitt kommer materialet från Arla Sveriges Youtube-kanal att analyseras med 

tidigare nämnda teorier och begrepp. Videoklippet Brölk i kaffet | Bara mjölk smakar mjölk 

laddades upp på Youtube den 28 augusti 2018 och hade 47 716 visningar i december 2019. 

Antalet kommentarer var 208, samtliga kommentarer är analyserade och resultatet 

presenteras i den andra delen av analysen.  

 

6.2.1      Bildens manifesta nivå 

Reklamfilmen Brölk i kaffet utspelar sig i ett café där två kvinnor i uppskattningsvis 25-

årsåldern har beställt varsin kaffe. Den ena kvinnan har blont långt hår, studien kallar henne 

för Kvinna 1. Den andra kvinnan har svart hår uppsatt i en hästsvans, studien kallar henne för 

Kvinna 2. Kvinnorna har vardaglig klädsel. En manlig barista med långt hår, tatueringar, 

piercingar och hawaiiskjorta är placerad bakom disken och serverar kvinnornas kaffe. Studien 

kallar honom för Baristan. Det är många människor i lokalen och ett konstant bakgrundssorl. 

Initialt ler kvinnorna och framstår som glada. Kvinnorna blir serverade sitt kaffe och Baristan 

säger: ”Sådär då tjejer” med ett stort leende. Kvinna 2 tackar först Baristan glatt för att sedan 

artigt fråga: ”Har du lite mjölk?”, varpå Baristan svarar: ”Visst”. Kameran skiftar fokus till 

en ljusblå dryckesförpackning med texten Brölkdryck (bilaga 3) som Baristan tar upp och 

börjar hälla av i kvinnornas kaffe. Drycken är av beige färgton. Kvinnorna ser genast 

förvånade ut och ifrågasätter hastigt: ”Vänta, vad är det för något?”. Baristan höjer på sina 

ögonbryn och svarar: ”Det är Brölk” och fortsätter hälla upp drycken i kaffet. Kvinna 2:s 

kroppsspråk och ansiktsuttryck går här att tolka som bestämt och aningen irriterat när hon 

frågar: ”Smakar det mjölk?”. Baristan ser frågande och förvirrad ut medan han vänder 

förpackningen mot sig för att läsa vad som står på baksidan. Baristan svarar: ”Näe.”, med ett 

upprymt och oförstående ansiktsuttryck samtidigt som han fortsätter hälla upp Brölk i Kvinna 

1:s kaffekopp. Kvinna 2 vänder sig förvånat och förvirrat mot Kvinna 1. Kvinna 1 rynkar på 

näsan och blänger på kaffet lite motbjudande. Kvinna 2 vänder tillbaka blicken mot det 

serverade kaffet. Hon har i det läget höjda ögonbryn och uppspärrade ögon. 

Scenen avbryts med en jingel av rockgenre och en manlig sångare sjunger orden: ”Milk is 

Milk!”. I takt med musiksekvensen fokuserar kameran på en ljusblå Brölkförpackning av 
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enkel design, förpackningen är centrerad i bilden och placerad på bardisken. Plötsligt blir 

Brölkförpackningen bortslagen från vänstersidan av en knytnäve och försvinner ur bild. 

Brölkförpackningen ersätts snabbt av ett mjölkpaket från Arla som bestämt ställs ner på 

bardiskens högra sida av en individ utanför bild. Arlas mjölkförpackning är röd och skildrar 

deras mjölkprodukt, samtidigt syns texten: ”Bara mjölk smakar mjölk”. 

  

6.2.2      Bildens latenta nivå    

Den argumentativa avsikten i filmen är att havredryck inte är ett bra alternativ till mjölk. I 

filmen ska Brölk representera havredryck i allmänhet, men också mycket troligt att det ska 

föra tankarna till Oatly. Färgen på drycken Brölk är av beige ton och mörkare än mjölk, på 

grund av det pågående mjölkkriget kan tittaren på en latent nivå förknippa Brölk med 

havredryck. Den associationen vi gör till havredryck leder oss till Brölkförpackningens 

ljusblåa färg som blir en metafor för Oatlys havredryck. På grund av Brölkdryckens enkla 

design och tråkiga typsnitt kan förpackningen uppfattas som tråkig och intetsägande, vilket 

ska leda tankarna till uppfattningen av Oatlys produkter. Detta är ett sätt för Arla att 

positionera sig från Oatly.  

Caféet framstår som trendigt, vilket förstärks av baristans utseende. Baristans tatueringar, 

uppknäppta skjorta och långa hår för våra tankar till stiltrender hos den yngre generationen i 

dagens samhälle. Vi ser i reklamfilmen att Kvinna 1 grimaserar när hon får Brölk i kaffet, 

vilket kan på en latent nivå bidra till en känsla av motbjudande till drycken. Kvinna 1:s 

tonläge genom reklamfilmen bidrar till en känsla av missnöje och i sin tur bidrar Arla med en 

negativ inställning till havredryck. Kvinnornas missnöjda reaktioner visar på ett visuellt 

pathos-argument. Baristans upphöjda ögonbryn vid frågan: ”Smakar det mjölk?” ger en 

indikation om att han är förvånad över frågan. Baristan visar på ett visuellt ethos eftersom 

han förmodligen serverar Brölk dagligen, vilket kan ge extra tyngd i argumentet när Baristan 

klargör att Brölk inte smakar som mjölk. I denna situation sker en jämförelse mellan mjölk 

och havredryck, Arla vill tydligt positionera sig mot nya alternativ till mjölk på grund av att 

smaken enligt dem är underlägsen. När Baristan sedan fortsätter hälla upp Brölk i kaffet 

framstår han som nonchalant och oförstående. Kvinnornas ansiktsuttryck framstår även här 

som förvånade och missnöjda. I kombination med Baristans tatueringar och det långa håret 

får vi känslan av att Baristan inte bryr sig och istället fokuserar på utseende före val av dryck. 
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Arla påvisar en negativ doxa där individer dricker Brölk för att det är coolt. Där ser vi en 

koppling till budskap av CSR-karaktär, där värderingar väger tyngre än själva produkten. 

Brölkdrycken slås sedan ut ur bild av en knytnäve och ersätts av en förpackning med mjölk 

från Arla. Det uppstår ett tydligt ställningstagande om att havredryck inte kan ersätta mjölk. I 

takt med låten av rock-genre som spelas i bakgrunden ges känslan av fräckhet och något 

coolt. Arla vill positionera sig som häftiga på marknaden genom att skildra mjölk som 

”coolt” och att havredryck inte är lika ”coolt” havredryck. Den avslutande texten “Bara mjölk 

smakar mjölk” har en tydlig doxa då publiken är medvetna om mjölkens smak. Genom detta 

positionerar sig Arla tydligare och skapar en jämförelse mellan mjölk och havredryck. Vilket 

för våra tankar till mjölkkriget. Arla vill skildra ett visuellt genus deliberativum för att få 

konsumenter att förstå skillnaden i smaken mellan havredryck och mjölk. Arlas jämförelse 

mellan havredryck och mjölk påvisar att det är två olika livsmedelsprodukter som inte kan 

jämföras med varandra.  

Narrativet i filmen är att två kvinnor går in på ett café för att beställa kaffe med mjölk i. 

Kvinnorna får istället, enligt Arla, det sämre alternativet Brölk och kvinnorna visar på ett 

tydligt missnöje. Situationen löser sig när Brölkförpackningen slås åt sidan av en knytnäve 

och en hand placerar ett paket med Arlas egen mjölk på bardisken. Sammanfattningsvis 

förmedlar videon Arlas värdering om att bara mjölk smakar mjölk. Det är fokus på tesen att 

bara mjölk smakar mjölk och det vill Arla påminna mottagaren om genom att lyfta fram 

Brölk som ett undermåligt alternativ. Detta anser vi även som allmänt bidragande i 

mjölkkriget, men i synnerhet det faktum att brölkförpackningen hastigt och bestämt slås ut ur 

bild. 

  

6.3         Testa lite Brölk? 

I detta kapitel kommer materialet från Arla Sveriges Youtube-kanal att analyseras med 

tidigare nämnda teorier och begrepp. Videoklippet Testa lite Brölk? | Bara mjölk smakar 

mjölk laddades upp på Youtube den 23 september 2019 och har 480 781 visningar i december 

2019. Antalet kommentarer är 51, samtliga kommentarer är analyserade. 
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6.3.1      Bildens manifesta nivå 

Reklamfilmen Testa lite Brölk utspelar sig utomhus i en miljö som påminner om en 

musikfestival. I bakgrunden spelas det musik av genren techno i takt med att personer med 

avslappnande kläder rör sig i bakgrunden. Träden blomstrar och är dekorerade med stora rosa 

bollar. En fyrkantig tross ramar in ett vitt tält där en discjockey (DJ) är placerad bakom ett 

DJ-bord. DJ-bordets monter är målat i ett rosa och grönt mönster som påminner om rinnande 

eller spilld vätska. Det är sommarväder och klippet börjar med att centrera bilden kring två 

tjejer. Den ena tjejen är klädd i ett grått linne och har ett hårband som huvudbonad, henne 

kallar vi Tjej 1. Den andra tjejen är klädd i en avslappnad skjorta, stora örhängen och flätat 

hår, henne kallar vi för Tjej 2. 

Tjejerna står och pratar med varandra, efter bara två sekunder rullar det in en kille på 

hoverboard i 18-årsåldern. Killen har blont, halvt uppsatt hår och en vätskebehållare på 

ryggen med två uppstickande flaggor, honom kallar vi för Killen. På flaggorna står det Brölk, 

vilket studien även kan se att det står på den pin som är placerad Killens högra bärrem. 

Ryggsäcken har ett höftbälte och en säkerhetsrem som sträcker sig över Killens bröst. Han 

håller i två små plastglas, rullar fram till tjejerna och säger: ”Tjena tjejer, testa lite Brölk, 

coolare än mjölk”. Samtidigt som Killen säger detta använder sig Killen av plastslangen som 

är kopplad till vätskebehållaren för att hälla upp Brölk i plastglasen. Killen ler och Tjej 1 

säger frågande: ”Eehm, Brölk?”, kameran skiftar fokus och zoomar in på Killens slarviga 

upphällning av en vit-beige vätska. Killen svarar Tjej 1:s fråga med: ”Aa”. Han räcker över 

plastglasen till tjejerna och säger: ”Ja precis, det är coolare än mjölk.”. Tjej 1 kollar ner på 

Brölken med ett misstänksamt ansiktsuttryck för att sedan vända blicken mot Tjej 2. Tjej 2 

möter hennes blick med ett frågande uttryck och frågar Killen: ”Smakar det som mjölk?”. 

Killen stannar upp ett kort ögonblick för att tänka efter och svarar sedan: ”Näe, men det är 

coolare!”. Tjej 2 granskar Killen från topp till tå och svarar sarkastiskt: ”Aa, jag ser det”. 

Varpå Killen svarar: ”Eller hur!” utan något tecken på att han har uppfattat sarkasmen. Efter 

ordväxlingen börjar Killen köra iväg på sin hoverboard men stöter in i något utanför bild, 

förmodligen Tjej 2:s fot, och tappar balansen en aning. När han kör iväg tar Tjej 1 plastglaset 

mot sin mun för att ta en klunk men ger uppfattningen om att hon inte vågar smaka ordentligt.  

Killen åker iväg och Tjej 2 noterar Tjej 1:s obehag, Tjej 2 tar en snabb titt på sitt eget 

plastglas för att sedan se på när Killen kör iväg. 
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Scenen avbryts med en jingel av rockgenre och en manlig sångare sjunger orden: ”Milk is 

Milk!”. I takt med musiksekvensen fokuserar kameran på en ljusblå Brölkförpackning av 

enkel design, förpackningen är centrerad i bilden och placerad på ett träbord. Plötsligt blir 

Brölkförpackningen bortslagen från vänstersidan av en knytnäve och försvinner ur bilden. 

Brölkförpackningen ersätts snabbt av ett mjölkpaket från Arla som bestämt slåss ner på 

träbordets högra sida av en individ utanför bild. Arlas mjölkförpackning är grön och skildrar 

deras produkt mellanmjölk. Texten: ”Bara mjölk smakar mjölk” skjuts fram från vänstersidan 

av bilden. I övre högra hörnet skildras även Arlas logga med texten: ”Naturlig drivkraft”. 

  

6.3.2      Bildens latenta nivå 

Reklamfilmens argumentativa avsikt är att havredryck inte smakar som mjölk. Den 

argumentativa avsikten är även att havredryck inte är någonting ”coolt”. Studien jämför 

reklamfilmens miljö med miljön av en festival som bidrar till den doxa, samförståelse, om att 

musikfestivaler är ungdomligt, modernt och trendigt. Som tidigare nämnt i bakgrunden har 

Oatly ett samarbete med den vegetariska och mjölkfria musikfestivalen Way Out West i 

Göteborg (se bilaga 1). På bilaga 1 kan vi se Oatlys egna monter på den Göteborgs-baserade 

musikfestivalen. Tydliga färgtoner och former i reklamfilmen Testa lite brölk (se bilaga 2) 

kan på en latent nivå jämföras med Oatlys faktiska monter på musikfestivalen (se bilaga 1). 

Den rosa droppformade designen på Oatlys barvägg (se bilaga 1) förknippar vi tydligt med 

DJ-båset i bakgrunden av Arlas reklamfilm (se bilaga 2). Det är tydligt att Arla i sin 

reklamfilm inte försöker föra publikens tankar till vilken havredryck som helst, Arla hänvisar 

specifikt till Oatly med hjälp av DJ-båset som en metafor. Metaforen bidrar till att Arlas roll 

som aktiv i mjölkkriget förstärks. 

Kläderna som tjejerna använder är stilriktiga och väl valda för platsen som tjejerna befinner 

sig på. Killens funktionsryggsäck betyder på en latent nivå att Killen föredrar funktion före 

stil och är en doxa om samförståelsen att funktion är töntigt. Detta bidrar i bygget av Killen 

som en töntig person snarare än en ”cool” person. Killens halvt uppsatta frisyr och slarviga 

servering av Brölk för våra tankar till vårdslöshet, samtidigt låter Killens tonläge inövat och 

repetitiv. Tjejerna har en samlad röst och ett mer jordnära intryck och utstrålar självsäkerhet. 

Frågan “Smakar det som mjölk?” ställs skeptiskt, anser vi, för att poängtera Arlas värdering 

om att bara mjölk smakar mjölk. Samtidigt anser vi att tjejernas blickar, på en latent nivå, 
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visar på att de inte är intresserade av något annat än mjölk. När Killen inte uppfattar Tjej 2:s 

kommentar, “Aa, jag ser det.”, visar Killen på att han inte uppfattat sarkasmen, vilket visar på 

att han inte hänger med i sociala sammanhang. Att inte hänga med i sociala sammanhang blir 

en doxa i reklamfilmen av att anses som mindre ”cool”. 

Situationen förstärks när Killen åker iväg på sin hoverboard och tappar balansen, det är en 

kille som inte har båda fötterna på jorden både bokstavligt och bildligt talat. Det skapas en 

bildlig jämförelse där Killen sätts i kontrast med de “coola” tjejerna och mottagaren blir 

lämnad med ett val mellan Arlas mjölk och Oatly. Publiken blir tvungen att ta ett beslut om 

deras persona, vilket enligt Arla är en “cool” individ som dricker mjölk eller en tönt som 

dricker havredryck. Element av klädval och uppträdande får representanterna bakom Brölk att 

framstå som korkade när de inte följer det sociala sammanhanget. Reklamfilmen ger publiken 

känslan av att Killens närvaro är oönskad och att Killen försöker övertyga tjejerna om en 

produkt som inte kan konkurrera med mjölk när det kommer till smak eller status. Den 

avslutande texten “Bara mjölk smakar mjölk” har en tydlig doxa eftersom publiken är 

medveten om hur mjölk smakar.  Genom detta positionerar sig även Arla och skapar en 

jämförelse mellan mjölk och havredryck. 

Narrativet i filmen är att en kille försöker få två tjejer att prova havredryck med argumentet 

att det är coolare än mjölk. Tjejerna uppfattar Killen som ”töntig” och havredryck som 

onödigt. Sammanfattningsvis förmedlar Arlas två reklamfilmer budskapet om att bara mjölk 

smakar mjölk. Det är fokus på tesen och logosargumentet “Bara mjölk smakar mjölk” och det 

vill Arla påminna mottagaren om. Detta gäller båda reklamfilmer från Arla. 

  

6.4         Oatly 

I detta avsnitt kommer materialet från Oatlys Youtube-kanal att analyseras med tidigare 

nämnda teorier och begrepp. Videoklippet Var smak har sin tid – Spola Mjölken laddades 

upp på Youtube den 6 september 2019 och har 25 928 visningar i december 2019. Antalet 

kommentarer är 144, där samtliga är analyserade. 
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6.4.1      Oatlys retoriska situation 

Filmen visar på flera handlingar människor utförde förr som inte längre anses vara lämpligt i 

dag och drar parallellen till hur människor i nuläget ser på mjölk kontra hur en borde se på 

mjölk. Syftet med Oatlys kommunikation är att få folk att välja Oatly framför mjölk. För att 

lyckas med detta beskriver Oatly deras produkter som det ansvarsfulla alternativet genom att 

jämföra mjölk med samhällsbeteenden vi slutat med av olika anledningar. Filmen utspelar sig 

uppskattningsvis på 70-talet och visar det dåtida Sverige. Reklamfilmen sker i kontext av de 

konflikter Oatly haft med den svenska mjölkindustrin. Genren på reklamfilmen är genus 

deliberativum och genus judiciale. 

  

6.4.2      Bildens manifesta nivå 

Reklamfilmen inleds med att en Volvo av äldre modell kör längs en landsväg. Miljön består 

av öppen landsbygd med fält och skog omkring. Vägen som bilen kör på är kurvig och 

sträcker sig bakåt ut i djupet av bilden. Bilradion är på och det spelas en äldre visa på 

svenska. Skådespelaren Kjell Bergqvist är förare i bilen och är iklädd en beige kavaj av 

manchester och en vit skjorta med stor krage. Han är orakad i ansiktet. Bergqvist talar: ”Tänk 

vad mycket skit vi höll på med förr. Va?”, samtidigt som reklamfilmen textar Bergqvists 

kommentarer genom hela filmen. Scenen fortsätter med att Bergqvist säger: ”Körde bil utan 

bälte ja”, rullar ihop en egenrullad cigarett utan filter och yttrar: ”Rökte cigg utan filter” för 

att sedan tända cigaretten. Detta gör Bergqvist samtidigt som båda händerna förflyttas från 

ratten. Han talar ansträngt och hostar grovt vid ett tillfälle. I bilen sitter även fyra barn i 

baksätet, två av barnen läser serietidningar och resterande två barn äter glass. Barnen är inte 

fastspända med säkerhetsbälte och endast ett tydligt bilsäte syns i reklamfilmen. I baksätet 

syns även en blå textilier med gula kronor på.  

Bergqvist drar in ett djupt bloss av cigaretten och fortsätter med att säga: ”Vi körde hoj utan 

hjälm och pippade utan skydd” för att sedan hosta till. Hans ansiktsuttryck dras ihop av 

obehag och ögonen smalnar till för att hjälpa honom hålla fokus på vägen. Bilen rullar sedan 

fram på en mindre grusväg med kurs mot en gård. När bilen har stannat öppnar Bergqvist 

dörren och säger: ”För att inte tala om all den där mjölken vi tryckte i oss utan att tänka”. 

Bergqvist tar med sig en papperskasse ut från bilen innehållandes objekt i form av en 

purjolök och tetra-kartonger med symboler av kor på. Kameran skiftar fokus för att visa hur 
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barnen hoppar ut från bagageluckan. Bergqvist går runt bilen för att stänga bagageluckan och 

säger: ”Det är tur att man lär sig”. Innan luckan stängs igen tittar Bergqvist in i kameran för 

att säga: ”Det är synd att det ska ta så jävla lång tid bara”, bagageluckan trycks ner med 

ansträngd kraft och kameran fokuserar på ett klistermärke bak på bilen. Klistermärket 

föreställer en ljusblå mjölkflaska, flaskan är lätt vinklad neråt och en droppe vätska rinner ut 

ur flaskan. På flaskan står det Spola mjölken med stora svarta bokstäver. I takt med att den 

svenska visan spelas i bakgrunden skildras texten “Byt till havredryck så minskar du 

utsläppen av växthusgaser med 75%”. Textinformationen försvinner ur bild och ersätts av 

Oatlys logotyp.  

 

6.4.3      Bildens latenta nivå 

Det öppna och gröna landskapet skapar en frihetskänsla på den latenta nivån. När den gamla 

visan spelas upp och den äldre modellen av Volvo kör längs med landsvägen förknippar vi 

iscensättningen till äldre tider. Förarens beigea manchesterkavaj och vita skjorta med stor 

krage skapar en känsla av att reklamfilmen utspelar sig på 70-talet. Dessa faktorer bidrar till 

en doxa hos publiken, en bil av äldre modell och en gammal visa skapar en samförståelse av 

att reklamfilmen utspelar sig i dåtid. Bergqvists orakade ansikte och oknäppta bälte 

symboliserar att föraren inte bryr sig och är ansvarslös. Bergqvist själv är känd sen tidigare 

och det ger honom och budskapet ett starkt ethos. I nästa scen av reklamfilmen rullar 

Bergqvist en cigarett utan filter, tänder den och hostar till grovt. Hostan assoccierar vi med ett 

logosargument som tilltalar tittaterns förnuft genom att påminna om farorna av rökning. Hans 

ansvarslöshet visas återigen tydligt genom att Bergqvist inte håller händerna på ratten när han 

kör. Barnen som sitter i bilen sitter också med oknäppt bälte, vilket vi ser som ett 

pathosargument för att barn skall skyddas och deras säkerhet inte riskeras. Ansvarslösheten är 

ett återkommande element i reklamfilmen. Element av klädval, bristen på bilsäten och att två 

av barnen läser varsin serietidning för oss återigen till en känsla av 70-talet. De resterande två 

barnen äter glass och på grund av den retoriska situationen för det våra tankar till 

mejeriprodukter. Textilen av blå och gul färg i samklang med figuren av kronorna påminner 

oss om den svenska flaggan. Mjölk har länge förknippats med svensk nationalitet, vi anser att 

Oatlys reklamfilm kan ses som ett försök till att skapa en ny doxa där Sverige ska förknippas 

med havredryck och miljömedvetenhet.  
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Genom att Bergqvist beskriver handlingar från förr som ”skit”, uppstår ett genus 

deliberativum där Oatly försöker ena publikens bedömning om mjölkens dåliga anseende. 

Rökning framställs som en jämförelse med att dricka mjölk och bidrar till att publiken blir 

tvungna att tänka över sina livsval på grund av rökningens doxa om att vara livshotande. 

Samförståelsen om rökningens skador skapar ett genus judiciale på grund av att rökningens 

livshotande skadorna jämförs med konsumtionen av mjölk. Bergqvist bidrar till en 

presupposition genom citatet “Tänk vad mycket skit vi höll på med förr?”. Ordvalet ”förr” 

beskriver en handling som upphört. Genom att nämna mjölk i det sammanhanget försöker 

Oatly skildra mjölk som en utdaterad dålig vana. 

När bilen sedan rullar vidare mot gården får betraktaren ta del av den fina naturen som 

fortsätter bidra till känslan av en fridfull sinnesstämning. Korna på de vita tetra-kartongerna 

är en metafor för att det är mjölkpaket i papperskassen. Klistermärket på bilen kopplar 

tillbaka till den informationskampanj om alkohol som pågick i Sverige åren 1971–88 vid 

namn Spola Kröken. I Oatlys reklamfilm har ölflaskan från kampanjen bytts ut mot en 

mjölkflaska i glas. Oatly skapar en jämförelse där alkohol-kampanjen och mjölk sätts i 

kontrast till varandra för att skildra mjölken som negativ. 

Reklamfilmen avslutar med texten “Byt till havredryck så minskar du utsläppen av 

växthusgaser med 75%” tillsammans med Oatlys logotyp. I stället för att visa upp sin 

produkt, uppmanar Oatly till en politisk handling som klargör att Oatly är klimatsmart och att 

en fortsatt konsumtion av mjölk skadar miljön. För att koppla tillbaka till vår 

problemformulering, anser vi att det är ett budskap av tydlig CSR-karaktär som är betonat i 

Oatlys företagsvärderingar. Detta blir värdepåverkande för intressenter (Öhrlings, 2008, s. 

29). 

 

6.5         Bildens funktion 

I denna del av studiens analys presenteras analysens andra nivå, bildens funktion. Först 

presenteras Arlas funktion av deras två reklamfilmer, sedan presenteras Oatlys funktion av 

deras reklamfilm. 
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6.5.1      Arla 

I reklamfilmerna Testa lite Brölk? och Brölk i kaffet framgår sändaren bakom det visuella 

objektet tydligt i form av logotyp och produkt i reklamfilmen. Kampanjen är skapad av 

reklambyrån Åkestam Holst. Genom reklamfilmens gång präglas publiken av Arlas 

nonchalanta attityd mot Brölk. Arla vill framhäva mjölkens smak som oersättlig av 

havredryck. Detta gör Arlas reklamfilmer genom flertal mediala element i form av video, ord, 

ljud och grafik. Reklamfilmerna finns tillgängliga på Arlas hemsida och Youtube-kanal, 

filmerna har även sänts på svensk TV. Valet av flera medier ökar Arlas chanser att nå ut med 

sitt budskap. Mjölkkonsumtionen sträcker sig brett över åldrarna vare sig det förtärs till kaffe 

eller ett glas chokladmjölk. Med anledning av detta utgår studien från att Arlas tänkta 

målgrupp är bred och att avsändaren avser att nå en omfattande målgrupp med sin 

kommunikation. I Arlas reklamfilmer finner studien element på att Arla i första hand försöker 

nå en yngre publik. Dessa element grundar sig i reklamfilmernas val av miljö, ett livfullt 

stadscafé och en musikfestival samt valet av unga skådespelare. Miljöer som vanligtvis är 

mer besökta av yngre personer. Youtube är ett medium som används av många i den yngre 

generationen (Internetstiftelsen, 2019), därför ökar Arlas chanser att nå en yngre publik, som 

studien anser vara Arlas publik i första hand. 

 

Arlas reklamfilmer grundar sig i doxan om mjölkens smak. Arla är medvetna om att svensken 

vet hur mjölk smakar och att svensken instämmer i att “Bara mjölk smakar mjölk”. Känslorna 

som reklamfilmen väcker är att mjölk och Brölk inte kan jämställas med varandra, det är två 

olika livsmedel. Vi anser att Arla vill förmedla att individer med högre status dricker mjölk, 

medan Brölk är för individer som försöker passa in i sammanhanget men inte lyckas. Ett 

exempel på det är hur ambassadören i Testa lite brölk framställs som motsatsen till jordnära 

och balanserad. 

  

6.5.2      Oatly 

Reklamfilmen Var smak har sin tid - Spola mjölken är gjord av Oatlys inhouse-byrå. Studien 

anser att reklamfilmen med hjälp av humor vill upplysa om mjölkindustrins påverkan på 

miljön. Reklamfilmen jämför dåtida vanor med faran av att dricka mjölk. Studien associerar 
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Spola mjölken med Systembolagets breda anti-alkoholkampanj, Spola kröken (se bilaga 4), 

som pågick mellan åren 1971–1988 (Systembolaget, u.å.). En indikation på att Oatly i första 

hand vänder sig till en äldre målgrupp är användningen av sloganen Spola mjölken (se bilaga 

5). Den yngre generationen levde inte eller var tillräckligt gamla för att ta del av kampanjen 

Spola kröken och kan därför inte dra associationen med Spola mjölken. Oatly gör antagandet 

att publikens äldre målgrupp ska associera Spola kröken med Spola mjölken för att få 

kraftigare effekt på målgruppens jämförelser. 

Oatlys reklamfilm använder sig av mediala element i form av video, ord, ljud och grafik. 

Reklamfilmen är åtkomlig på Youtube och har även sänts på svensk TV. Valet av mediala 

ramar anser studien som svagt på grund av reklamfilmens kategorisering som olistad på 

Oatlys Youtube-kanal. Funktionen olistad är en sekretessinställning som påverkar 

sökresultatet genom att göra filmen osynlig på Youtube. Reklamfilmen kan fortfarande 

observeras av publiken genom en internetadress, internetadressen kan vara svår att hitta och 

komplicerar därför spridningen av objektets budskap. 

 

Reklamfilmen utmärker flertalet dåliga vanor och livsfaror som svenskarna utfört under 

1900-talet. Händelseförloppets möjliga livsfara är en doxa som Oatly vet är en samhällelig 

samförståelse. Reklamfilmen skapar intrycket av att det är dags för oss svenskar att inse 

mjölkens dåliga påverkan på miljön, det är dags att Spola mjölken. Den fridfulla filmscenen 

på landsbygden bidrar med en känsla av att vilja bevara den svenska naturen. Vilket i sin tur 

bidrar med negativa känslor i tankarna om att människans miljöpåverkan kan förstöra 

naturen, att mjölken kan förstöra naturen.  

  

6.6         Värdering av bilden 

I denna del av analysen presenteras analysens tredje nivå, värdering av bilden. Se bilaga 6 för 

analysfrågor. 
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6.6.1      Arla 

Studien anser att valet av unga skådespelare kan ge större påverkan på yngre tittare på grund 

av de kan relatera enklare till personer i sin egen ålder. Vi får intrycket av att Arla lyckas med 

att uppfylla bildens funktion genom att nå ut till den tänkta målgruppen. Arlas reklamfilmer 

vill påverka tittaren att ta ställning mellan två stereotypiska, personlighets utstrålningar, valet 

av en “cool” person, eller valet av en mindre “cool” person. På grund av framställningarna av 

individerna i reklamfilmerna förstärker Arla fördomarna om vad som anses vara “coolt” i 

jämförelse med “icke-coolt”. Enligt studien bidrar Arla till att skapa fördomen om att Oatlys 

konsumenter endast konsumerar Oatly i form av politisk konsumtion. Detta anser Arla vara 

en “töntig” handling och där av har fördomarna och karaktärerna i Arlas reklamfilm skapats 

därefter. Ett tydligt exempel är hur ambassadören i Testa lite brölk? hävdar till kvinnorna att 

de ska dricka brölk för att... “det är coolare” (Arla Foods, 2019). 

Gemensamt för Arlas reklamfilmer är att två kvinnor står bakom valet av mjölk, medan en 

kille står ensam bakom valet av Brölkdryck. Genom att skapa majoritet för mjölk-

representanterna skildrar Arla mjölk som det självklara valet av dryck. I Testa lite Brölk? 

skildras även Brölk som en dryck som endast konsumeras av “icke-coola” individer.  

På grund av mjölkkrigets aktuella debatt och Arlas retoriska situation bidrar Arlas reklamfilm 

till att påverka publikens värderingar om mjölk. Texten “Bara mjölk smakar mjölk” påminner 

publiken om mjölkens unika smak och att mjölk inte smakar som havredryck. Studien anser 

att reklamfilmen uppfyller sin funktion då Arla lyckas förmedla deras tes om att endast mjölk 

smakar mjölk.  

 

6.6.2      Oatly 

Filmscenerna i Oatlys reklamfilm skildrar stereotypiska element som för tankarna till 70-

talet, elementen uppträder i form av kläder, frisyrer och äldre föremål. Landsbygden i 

filmscenen för tankarna till Sveriges landskap. Genom Bergqvists uttalanden och handlingar 

framstår han som en vårdslös person utan omtanke för omvärlden och det landskap han 

befinner sig i. Oatly skildrar vårdslösa handlingar i takt med uttalanden om sunda handlingar. 

Den dubbelmoraliska gärningen bidrar till en extra påtaglig påverkan hos publiken.  
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Genom betoning på att människor utförde farliga handlingar förut, bidrar Bergqvists 

presupposition “förr” till tanken om något utdaterat. Oatly skapar en förhoppning om att 

människor fortfarande kan rädda miljön förutsatt att mjölkkonsumtionen blir en handling 

människor utförde “förr”. Oatlys visuella budskap är retoriskt effektivt och uppfyller sin 

funktion att skildra mjölk som ett miljöhot. Oatly lyckas positionera sin produkt med hjälp av 

effektiv retorik som skildrar havredryck som ett svar på mjölkens miljöpåverkan. Samtidigt 

fortsätter reklamfilmen förstärka samhällsdebatten om mjölk och det pågående mjölkkriget. 

  

6.7         Analys av kommentarsfälten 

Totalt har vi analyserat och delat in 403 kommentarer i fem olika teman. För att se vilka 

interaktioner Oatly och Arlas reklamfilmer genererar i kommentarsfälten. Tematiseringen av 

interaktionerna har hämtat inspiration från studiens teoretiska ramverk. Fem analysteman 

uppdelar reklamfilmernas kommentarer i följande teman, positiv, negativ, produktfokus, 

värderingsfokus och övrigt. Positiva kommentarer är former av uppskattning till avsändaren 

av reklamfilmen, negativa kommentarer är tecken på misstycke mot avsändaren. 

Produktfokuserade kommentarer karaktäriseras av fokuset på att skildra produktinformation. 

Värderingsfokus är kommentarer som visar på ett ställningstagande hos användaren, till 

exempel frågor om miljö. Temana är bestämda utifrån kodning och rekontextualisering. 

  

6.7.1      Oatlys kommentarsfält 

Studien konstaterade i den retoriska analysen att Oatly använder sig av CSR-kommunikation 

genom ett värderingsfokus på miljön. Oatly prioriterar att förmedla sina värderingar framför 

sin produkt och det är också något som avspeglas i reklamfilmens tillhörande 

kommentarsfält. Det ska nämnas återigen att kommentarerna som kategoriserats som 

värderingsfokuserade är både positivt och negativt inställda till Oatly som företag, men 

diskussionen som filmen framkallar är till större del värderingsdriven istället för 

produktfokuserad.  

En femtedel, 29 stycken, av de kommentarer som publicerats i samband med Oatlys 

Youtube-video har kategoriserats som övriga kommentarer, det är som tidigare beskrivits att 
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flera kommentarer är oväsentliga för studien. Det kan vara allmänt näthat, osammanhängande 

meningar eller frågor. Kommentarer av negativ karaktär var totalt 16 av 144 kommentarer. 

Kommentarer av negativ karaktär kan vara exempelvis frustration över det faktum att Oatly 

har det statliga förvaltningsbolaget China Resources som delägare (Oatly, u.å.). En annan typ 

av negativa kommentarer är användare på Youtube som uttrycker skepsis gällande Oatlys 

reella möjligheter att påverka klimatet positivt. 

19 kommentarer som studien analyserat är av positiv karaktär. Flertalet användare uttrycker 

att de anser reklamfilmen som rolig och välgjord, men utan indikationer eller fokus på 

produkten eller värderingar som Oatly kommunicerar. Exempel på positiva kommentarer är 

användare som visar uppskattning för Kjell Bergqvist som skådespelare. 24 kommentarer har 

placerats i kategorin produktfokus. Dessa kommentarer anser studien vara både till Oatlys 

för- och nackdel. Det finns konsumenter som uttrycker sina favoritsmaker i Oatlys sortiment, 

men också användare som uttrycker att Oatlys havredryck endast smakar vatten. Anledningen 

till att studien inte initialt gjort indelningen av positiva och negativa kommentarer gällande 

produktfokus, grundas i att studiens intresse ligger främst i att analysera vilka diskussioner 

reklamfilmernas retorik framkallar och inte nödvändigtvis om det är till företaget i frågas 

fördel. Värderingsfokuserade kommentarer var totalt 56 av 144, vilket är det största antalet 

kommentarer i relation till det egna kommentarsfältet.  

  

6.7.2      Arlas användargenererade kommentarer 

I denna del av analysen har studien valt att sammanslå den empiriska data från Arlas två 

reklamfilmer. Reklamfilmerna är från samma kampanj och i analysen klargör vi att budskapet 

i stor utsträckning är enhetligt. Genom detta tillvägagångssätt blir resultaten enklare att 

jämföra med varann på ett överskådligt sätt. 

I den kritiska retorikanalysen konstaterade vi att Arlas budskap har stort fokus på mjölkens 

smak, men även att de arbetar med att försöka ändra bilden av Oatly och havredryck som 

”coolare” än mjölk. Arlas kommentarsfält har en lägre andel av kommentarer som fokuserar 

på de värderingar som kommuniceras. Det kan till stor del bero på att det inte har lika tydliga 

CSR-budskap i Arlas reklam, förutom att “Bara mjölk smakar mjölk”. Antalet 

värderingsfokuserade kommentarer är 44 av 259.  
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Arlas kommentarsfält har en större andel negativa kommentarer, 73 av 259. I dessa 

kommentarer beskrivs mjölk som utdaterat och flera gånger nämns havredryck som ett bättre 

alternativ. Antalet positiva kommentar var 41 av 259, vilket är färre än antalet negativa. 34 av 

259 kommentarer har ett produktfokus. Det är fem fler produktfokuserade kommentarer än 

vad Oatly har, men sett till Arlas totala mängd kommentarer och stora produktfokus i 

reklamfilmen är andelen låg. Andelen övriga kommentarer är 67 av 259. 
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7.     Slutdiskussion 
Avslutningsvis konkretiseras analysen och återkommer till studiens tidigare forskning. 

Studien gör en ansats att tydligt besvara frågeställningarna och koppla tillbaka till studiens 

syfte. I detta moment förs analysen vidare, genom att lyfta blicken från begrepp är 

ambitionen att besvara vad resultatet kan betyda i större samhälleliga kontexter. Syftet med 

studien är att bidra med ny kunskap om Arla och Oatlys roll i konflikten mjölkkriget, och ge 

nya perspektiv på Youtube som plattform för samhällsdebatt. 

I studiens tidigare forskning nämns Mayes och Thompsons (2014) och deras arbete om det 

moraliska värdet av att äta hälsosamt och klimatsmart. Vidare beskriver författarna hur 

diskursen av att äta rätt blivit en plikt hos medborgare för att bidra till ett positivt agerande 

mot samhället. Oatlys reklamfilm skildrar hälsofaror som människan utfört förr, vilket Oatly 

jämför med handlingen av att konsumera mjölk. Genom att skildra mjölken som skyldig till 

negativa miljöeffekter och skador vill Oatly att publiken ska agera moraliskt rätt mot 

samhället genom att sluta dricka mjölk. Att sluta konsumera mjölk blir således ett positivt 

bidrag till samhället, vilket enligt Mayes och Thompsons (2014) utvecklats till en plikt. 

Precis som att vi slutat med att köra bil utan bälte och röka cigaretter utan filter vill Oatly att 

konsumtionen av mjölk ska upphöra. Ordleken “spola mjölken” blir en referens för att spola 

ner mjölken i toaletten, vilket skildrar mjölken som dynga. 

Trots det moraliska värdet av att agera positivt till samhället genom matkonsumtion, 

representerar mat även kulturella värderingar (Mayes & Thompson, 2014). Mjölk har enligt 

Martiin (2010) beskrivits som en nationaldryck och har därför lett till att mjölken kan 

associeras med Sverige och svenska kulturella värderingar. Detta skildrar Arla i sin 

reklamfilm med hjälp av frasen “Bara mjölk smakar mjölk”. Frasen gör att Arla fortsätter 

påminna deras konsumenter, svenskarna, om mjölkens unika smak och i sin tur mjölkens 

kultur. Arla konstruerar mjölk som någonting gott som inte bör fasas ut på grund av 

produktens unika smak. Mjölk konstrueras som det självklara valet framför havredryck (det 

visar Arla genom att slå ut Brölkförpackningen ur bild) där smaken inte går att konkurrera 

med för det är inte samma produkt.  

Matkulturer bidrar till att skapa samhörighet och identiteter (Mayes & Thompson, 2014), 

utdrivningen av mjölk kan därför bidra till en känsla hos publiken att en del av den svenska 

kulturen försvinner om mjölken förkastas. Samtidigt fortsätter Oatly att skildra mjölk som 
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något farligt, detta kan göra konsumenterna förvirrade över deras konsumtionsmönster. Ska 

publiken agera för kulturens överlevnad eller efter vad som är etiskt rätt? Mral och Larsson 

(2004, s. 19) jämför reklam med propagandans metodiska manipulering av tankar och 

känslor. Arlas och Oatlys bidrag till mjölkkriget skildras genom olika konstruktioner av 

mjölk som i sin tur skapar olika uppfattningar av mejerimarknaden. Tillsammans skapar 

budskapen förvirring hos publiken på grund av liknelsen med propagandans metodiska 

manipulering där den egna varan inte får associeras med nackdelar. I analysen kartlade 

studien en stor spridning av kommentarer i samtliga reklamfilmer. Analysen visade på att 

konsumenterna inte stod enade bakom ett specifikt tema eller åsikt. Interaktionerna visade på 

en bredd och ställningstaganden för och mot de båda undersökta företag. Studien anser att 

Oatly och Arlas konstruktion av mjölk kan skapa förvirring ur en samhällelig kontext istället 

för att skapa klarhet i varför mjölkkriget pågår.  

Genom att se på reklamfilmerna ur en social och samhällelig kontext ges djupare förståelse 

för reklamfilmernas utformning (Leiss, Kline, Jhally & Jacqueline Botterill, 2005). I analysen 

klargörs det att Oatlys reklamfilm har avsikten att föra tankarna till svenska värderingar 

genom scenmiljöer som påminner om Sveriges landskap. Detta gör Oatly genom att visa upp 

svensk natur, svensk arkitektur, svensk skådespelare, svenskt tygmönster och det faktum att 

Kjell Bergqvist talar om saker ”vi” utförde ”förr”. Det går återigen att återkoppla till tidigare 

forskning om att mat kan representera kulturer (Mayes & Thompson, 2014). Mjölk har en 

stark kulturell förankring i det svenska samhället och studiens resultat tyder på att Oatly 

konstruerar mjölk som en utdaterad konsumtion. Oatly vill att mjölk ska utvecklas till en 

konsumtion vi svenskar utförde ”förr”. Vilket refererar tillbaka till alla element som tyder på 

svensk kultur i Oatlys reklamfilm. Oatly vill skildra deras havredryck som 

“nationaldryckens” ersättare. Ur en samhällelig kontext tilltalar frasen ”bara mjölk smakar 

mjölk” konsumenten genom att påminna om att ingen produkt kan ersätta mjölk.  

I problemformuleringen tar vi upp att CSR-budskap är av stor betydelse för att bidra till 

trovärdighet (Cárdaba, Román & Villagra, 2016). Studien visar att Oatly använder sig av 

CSR-budskap för att marknadsföra sig själva genom etiska värderingar kring sin produkt. Ett 

tydligt exempel på det är att Oatly inte visar upp sin produkt i reklamfilmen, istället 

uppmanar Oatly till en politisk konsumtion genom frasen “Byt till havredryck så minskar du 

klimatutsläppen med 75 procent”. Enligt Vraga, Dalrymple, Macafee och Fung (2013) blir 

plattformar likt Youtube allt mer politiserade, vilket gör att Oatlys reklamfilm bidrar till 
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bygget av mjölkkriget och gör Youtube till en plattform för samhällsdebatt genom att 

uppmana till en politisk handling.  

Oatlys CSR-budskap skildras i reklamfilmens värderingsfokuserade kommentarer. Det finns 

en korrelation mellan Oatlys fokus på CSR och dess tillhörande kommentarsfält. 

Anledningen kan förklaras med hjälp av Ledin & Machins forskning från 2019 som visar på 

att Oatlys konsumenter tar ett värderingsmässigt ställningstagande när de köper Oatlys 

produkter. Oatlys kommentarsfält innefattar en avsevärt mindre andel negativa kommentarer, 

sett till den totala mängden kommentarer, jämfört med Arla och kan enligt studien förklaras 

med Oatlys värderingsfokus inom etisk hållbarhet och fokus på klimatfrågan. Oatly visar på 

ett tydligt ansvarstagande för miljön genom sin CSR-kommunikation och studien anser därför 

att Oatly genom sitt arbete med CSR får mer positiv respons sett i relation till mängden 

kommentarer. 

Studien har inte funnit betydande exempel på att Arla använder CSR-budskap i det valda 

materialet för att stärka sina värderingar om mjölkkonsumtion, Arlas reklamfilmer är istället 

mer defensiva och produktfokuserade. Arla vill kommunicera budskapet att havredryckens 

smak är underlägsen mjölkens men behandlar inte, till skillnad från Oatly, frågan om klimat 

och miljö. Detta kan vara en anledning till analysens resultat på Arlas användargenererade 

kommentarer. Arlas kommentarer innehöll avsevärt mer negativitet, sett till den totala 

mängden kommentarer, jämfört med Oatlys kommentarsfält. Tidigare forskning (Benn & 

Bolton, 2011) visar på att företag som associeras med negativa miljöeffekter har större 

påverkan på konsumenters attityder, vilket kan vara en anledning till Arlas negativa respons i 

kommentarsfältet. Oatly bidrar även till associationen med negativa miljöeffekter med hjälp 

av frasen ”Byt till havredryck så minskar du klimatutsläppen med 75%”, en konstruktion av 

mjölk som bidrar till samhällsdebatten om mjölk. Här ser studien en korrelation mellan Arlas 

kommentarsfält och Arlas negativa rykte om att mjölk är dåligt för miljön och djuren. 73 av 

Arlas kommentarer i deras reklamfilm var negativa, medan Oatlys negativa kommentarer 

endast var 16, vilken sett till den olika mängden kommentarer är till Oatlys fördel. En 

anledning till detta beskriver Benn & Bolton (2011) är klimatfrågans höga rankning inom 

etisk hållbarhet. Arlas negativa respons från konsumenter bidrar till en ond spiral för Arla då 

konsumenternas attityd i det användargenererade innehållet påverkar andra konsumenters 

köpbeslut. Det visar Mirs och Rehmans (2013) forskning där användargenererat innehåll är 

mer trovärdigt än det producerade innehållet. 
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I analysen av Arlas kommentarer fastställde även studien att det var en lägre andel 

värderingsfokuserade kommentar jämfört med Oatlys användargenererade kommentarer.  

Tidigare forskning visar att Youtube-filmer med uppvisad oartighet leder till högre andel 

kommentarer med ohövligt språk (Vraga, Dalrymple, Macafee & Fung, 2013), vilket 

korrelerar med Arlas reklamfilmer sett till temat övriga kommentarer. Övriga kommentarer är 

tematiserade på grund av oväsentlighet till ämnet och återfinns ofta i sammanband med 

glåpord eller uppbrusande konversationer, vilket kan tolkas som en del av teknologins 

förekommande näthat. 

  

7.1         Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att studera andra digitala plattformar utöver Youtube. Även 

kvalitativa intervjuer hade kunnat utföras för att skapa en djupare förståelse hos Arlas och 

Oatlys konsumenters attityder gentemot företagen. Som nämnt i bakgrunden använder 87 

procent av alla med internettillgång och är över 12 år plattformen Youtube. Den 

informationen öppnar upp för fördjupning i vår studie. Är värderingsfokuserade kommentarer 

på något vis kopplade till ålder? 
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Bilaga 4 

  

  

Bilaga 5 

 

  

Bilaga 6 - Analysschema  

Manifest nivå 

- Hur är den visuella texten komponerad? Vad dras ögonen till? 

- Vilka är ikoniska, symboliska eller indexaliska tecken går att isolera och vad säger de? 

- Hur förhåller sig bild och text i kombination till varandra - rubriker, mellanrubriker, bildtexter 

och liknande? 
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- Vad finns i förgrunden? I bakgrunden? Vad är fokuserat? Ofokuserat? Vad rör sig? Vad finns 

till höger, till vänster eller i mitten? Vilken effekt har dessa placeringar för budskapet? 

- Är någon speciell information (som namn, ansikte eller scen) på något sätt betonat eller 

framhävt för att dra till sig uppmärksamhet? 

- Finns det ljudelement? 

- Vilka detaljer är framhävda eller nertonade? Finns det förvirrande, otydliga distraherande 

eller uppenbart utelämnade element? 

- Är något överraskande i val av design? 

- Finns det uppmaningar att följa upp argument? 

Latent nivå 

- Vilken argumentativ avsikt har texten? 

- Vilken är tesen och vilka är de visuella argument som ska stödja denna? 

- Kan man se tydliga ethos-, logos- eller pathosargument? 

- Bemöter bilden tänkta eller framförda invändningar för att på så sätt stärka den egna 

argumentationen? 

- Vilka kulturella värderingar eller ideal suggererar det visuella? Det goda livet? Ungdom? 

Äventyr? Frihet? På vilket sätt förstärker det visuella argumenten?  

- Vad mer kan man säga om den underliggande doxan? 

- Vilka känslor avser det visuella att väcka? 

- Finns det återkommande, intensifierade eller speciellt framhävda element? Presenteras något 

som ett ideal? På vilket sätt förklarar eller förstärker, respektive förvirrar eller motsäger det 

budskapet? 

- Finns det metaforiska eller metonymiska element i budskapet? 

Bildens funktion 

- Vem skapade det visuella objektet? 

- Vilka effekter verkar skaparen avse framkalla? 

- Inom vilka mediala ramar finns detta visuella objekt? 

- Vilken effekt har valet av medium på objektets budskap? 

- På vilket sätt förtydligar eller förstärker objektet det visuella budskapet? 

- Vilken är den avsedda publiken, vem vänder budskapet sig till i första hand? Finns det andra 

möjliga publiker? 

- Vilka antaganden gör det visuella objektet om sina läsare - om vad de vet och instämmer i? 

Deras doxa? 

- Vilket övergripande intryck skapar objektet? 
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- Väcker objektet positiva eller negativa känslor om individer, scener eller idéer? 

Värdering av bilden  

- Finns det stereotyper i bilden, om exempelvis könsroller eller kulturer? 

- Förstärker eller försvagar bilden fördomar? 

- Uppfyller bilden sin egen funktion? 

  

  

 


