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kopplas till ett etiskt varumärke. I vår studie undersöker vi vilka attityder det finns 
gentemot Oatly hos dess konsumenter. Vilka värden konsumenterna kopplar till Oatly och 
om de använder Oatly i sin identitet. Oatly är etiskt i förhållande till mjölk- och 
mejeriindustrin men vi har kommit fram till att de inte är helt etiska, ändå uppfattas de så 
hos konsumenterna. För att komma åt attityder, värderingar, etik och byggande av 
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och uppfattas etiskt då de odlar sin havre i Sverige.  

Att avgöra om de intervjuade använder Oatly i byggandet av sin identitet visade sig vara en 
komplicerad fråga. Det vi fick fram var att Oatly kan användas i byggandet av identiteten 
men som en del av en gemensam etisk konsumtion.   
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Our study is about the brand Oatly, an alternative for milk- and dairy. Oatly is a brand that 

claims to have environment friendly and healthy products, and can therefore be connected 

to an ethical brand. In this study we examines what attitudes there is towards Oatly with 

their consumers. Which values the consumers relate to Oatly and if they use Oatly in their 

identity. Oatly is an ethical brand in comparison to milk- and dairy, but in our work we 

have seen that they are not ethical altogether, nevertheless that’s how they are perceived 

as, among consumers. In order to get to the attitudes, values and building of identity we 

chose to perform semi-structured interviews. Our selection was strategically based on 

young adults age 20-30, and they were or had been consumers of Oatly. The interviews 

followed a standardized manual with 36 questions and went on for 10-30 minutes, with a 

majority of 20 minutes.  

 

To analyze our result we chose to use marketing communication, with a focus on the term 

brand attitude. We used 3 steps of brand attitude and also The Rossiter-Percy Grid model. 

We used brand personality as well. To get to the ethical and the identity we used Social 

identity Theory and Consumer Culture Theory (CCT).  

 

The result we got is founded in positive attitudes towards Oatly. They are connected with 

attributes as modern and youthful. Appreciated with Oatly are their values, design and 

business model. The attitudes are thought based on feeling rather than actual knowledge. 

Which makes it possible to tell that the important thing for the people we interviewed is 

how the brand is associated not the actual facts about it.  Oatly is seen as healthy because it 

is vegan, seen as ethical because they grow their oats in Sweden.  

 

To tell if the people we interviewed use Oatly in building their identity was found out to be 

a rather complicated question. What we learned was that Oatly can be used in building an 

identity but as a part of other ethical consumption.    

 

 

Brand attitude, Consumer , Ethical consumption, Identity, Consumer resistance,  Oatly 
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1. Inledning och bakgrund  

En traditionell svensk husmanskost ska innehålla mat från de olika kostcirklarna. Kött eller 

fisk, bröd och mjölk, pasta och ris, för att nämna några. Det är ett inpräntat system hos oss 

människor sedan skoltid och pekpinnar på vad vi människor bör äta för att vara hälsosamma. 

De senaste åren har dock detta börjat ifrågasättas utifrån miljöaspekter och djurens rätt. Ett 

varumärke som profilerat sig mot detta traditionella synsätt är Oatly. De påstår sig ha 

miljövänliga och hälsosamma produkter baserade på svenskodlad havre som alternativ till 

mejeriprodukter. 

Etik har under de senare åren framkommit som viktigt i förhållande till konsumtion. Det är 

inte bara innehåll som avgör om en vara är bra eller inte, även hur varan är tillverkad och av 

vem. Rapporter om barnarbete och slavliknande förhållanden på fabriker har gjort oss 

konsumenter uppmärksamma på tillverkningsprocessen.  

Många konsumenter är medvetna om tveksam djurhållning och genetiskt modifierade 

organismer (GMO), och undviker sådana livsmedel. En genmodifierad vara måste märkas för 

att konsumenten lätt ska kunna se att den är det (Livsmedelsverket, 2015). Många 

konsumenter vill veta att djuren har haft ett så naturligt liv som möjligt och att inga farliga 

bekämpningsmedel har använts för att bespruta plantor och växter. Många väljer ekologiskt 

för att vara säkra på att få en naturlig och miljövänlig produkt.  

Etisk konsumtion är ett begrepp som vuxit fram för att definiera en vara eller tjänst där man 

tagit hänsyn till miljön, arbetarnas villkor och djurens rätt vid tillverkning. En etisk 

konsument är någon som tar hänsyn till dessa värderingar i sina köpvanor. Vissa forskare 

menar att konsumenterna kommer påverka konsumtionen till att bli mer etisk och hållbar 

genom att ta hänsyn till etiska aspekter vid inköp för att förverkliga sin identitet och visa att 

“de är med i tiden”. På så sätt har etiska varumärken möjligheten att skapa en relation till 

sina konsumenter där de ger konsumenten något mer än enbart nytta (Riach & Shaw, 2011). 

Genom att kommunicera en produkt som etisk ger företaget konsumenter en chans att ta 

ställning mot den allmänna marknaden men också bygga en identitet, vilket Oatly har gjort 

med sitt budskap som etiskt. De har lockat en rad nya konsumenter endast genom en 

rebranding av sina produkter och sin reklam. 

I Norden ligger en romantisering av naturen vilket gör att vi föredrar mat med få steg rent 

tillverknings- och transportmässigt. En skandinavisk konsument skiljer på produkter hen 

anser är ”bra” och ”dåliga” och detta klassas utifrån ett etiskt synsätt. Den nordiske 

konsumenten har lärt sig konsumentmotstånd som moral, där samhället är boven och de 

närproducerade och miljövänliga alternativen är idealet. (Askegaard, Brogaard Kristensen & 

Ulver-Sneistrup, 2011) 



 

7 
 
 
 

Inom denna ram är Oatlys varumärke i framkanten för identifiering och relationsskapande. 

De spelar på etik genom veganism och miljövänlighet. Genom att de har sin produktion i 

Sverige framstår de som närproducerade, vilket ger dem alla förutsättningar för att gå hem 

hos en svensk konsument. Väljer man att se vegetabiliska produkter som idealet, blir mejeri - 

vilken är marknaden de ställs emot - den utomstående boven. 

Oatly har inte en jättestor budget till marknadsföring och reklam, men använder sig flitigt av 

sociala medier för att nå ut till och interagera med konsumenterna. De arbetar för att få en 

spridning på sina produkter och attrahera fler än enbart veganer, trots att veganismen är 

deras kärna. Genom att se hur konsumenterna resonerar kring sin matkonsumtion, samt 

förstå deras attityder till Oatly, hoppas vi kunna öka förståelsen för hur en ny marknad kan 

ge mening hos konsumenten och konkurrera med en redan etablerad marknad. Genom att 

spela på etisk konsumtion och identitet hos konsumenten, erbjuder Oatly produkter som 

symboliserar medvetenhet, trendkänsla och engagemang. 

I vår studie rör vi oss inom fältet marknadskommunikation där vi använder oss av 

varumärkesattityd för att förstå vilken syn konsumenter har på varumärket Oatly. För att se 

vilken roll Oatly har hos konsumenter samt vilka värden de förknippar dem med, använder vi 

oss av kulturell konsumentteori (CCT).   

2.2 Oatly  

Oatly AB är ett företag som grundades 1992 i samband med en forskningsupptäckt vid Lunds 

universitet. Upptäckten var en flytande dryck gjord på en havrebas som kunde vara ett 

alternativ till traditionella mejeriprodukter. Oatly har sitt huvudkontor i Malmö och 

tillverkning i Landskrona. De startade med en svensk profil men har i dag expanderat och har 

en internationell prägel med exempelvis engelska och svenska blandat på förpackningarna 

och i sina reklamer. De finns i dag i mer än 20 länder, men skriver tydligt på förpackningen 

att märket är svenskt. Produktsortimentet har ett flertal alternativ till mejeri. De erbjuder 

havredryck (– neutral som smaksatt) -, havregurt (alternativ till yoghurt), ”påMackan” 

(alternativ till färskost), ”iMat” (alternativ till matgrädde), vaniljsås, glass mm. 

Genom denna profilering erbjuder de ett alternativ till mejerimarknaden. Oatly har under 

2014 till 2015 legat i rättstvist med LRF Mjölk, efter några kampanjer som LRF tycker sätter 

dem i dålig dager. De blev fällda, och delar av Oatlys slogan och andra texter får inte längre 

användas i marknadsföringen (Richter Hagert, 2015).  

 

I en serie Youtubefilmer som är väldigt enkelt gjorda använde de sig av sin vd Toni Petersson, 

som på olika sätt berättar om Oatlys budskap. Bland annat gjorde han en sång med raden 

”It´s like milk, but made for humans”, en textrad de inte längre får använda. (Forsman & 

Bodenfors, 2015b. Oatly, 2015. Oatly, u.å.-b) 
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2014 fick varumärket Oatly en rebranding av reklambyrån Forsman & Bodenfors. 

Reklambyrån förklarar på sin hemsida att Oatly är ett mindre företag men med stora 

ambitioner. Eftersom deras reklambudget var begränsad, och syftet var att skilja sig från 

övriga veganska och laktosfria produkter, gjorde Forsman & Bodenfors själva produkten till 

den viktigaste reklamen, genom att satsa på en design som är snygg att titta på samtidigt som 

den ger viss typ av provocerande budskap. På bara ett halvår ökade försäljningen av Oatly 

med nästan 50 %, och det är efter denna rebranding som varumärket har blivit 

uppmärksammat och slagit igenom som ett nytt alternativ på marknaden (Forsman & 

Bodenfors, 2015b). 

 

Med en ökad försäljning ökade även ambitionen på marknadsföringen. Oatly har bland annat 

uppmärksammats hos många genom sitt deltagande i festivalen Way Out West, där de gjorde 

festivalen helt mjölkfri och använde sig av kändisar som Zara Larsson för att marknadsföra 

sin klädkollektion, samt ett evenemang där de ville få hela Göteborg att vara utan kött och 

mejeri i 72 timmar. De samarbetar även med vissa caféer för att erbjuda veganska alternativ. 

Tillsammans kan detta kopplas till en målgruppsanpassning för en yngre publik, men de har 

även släppt en del reklamfilmer där de använder sig av skådespelare i blandade åldrar. De är 

väldigt aktiva i sociala medier som Instagram, Facebook och Youtube. På sin hemsida 

erbjuder de en rad matlagningstips för veganer. (Forsman & Bodenfors, 2015a. Oatly, u.å.-b. 

Oatly, u.å.-a). Oatly har med sitt varumärke bildat en ny marknad som kan liknas vid en egen 

kultur.  

 

1.3 Disposition 

Vi inleder vår uppsats med en redogörande bild för vårt syfte, där vi problematiserar Oatly. 

Vi bygger upp meningen med vår studie som är att studera vilka attityder det finns bland 

konsumenter gentemot Oatly, förstå värde och etiskt värde kopplat till Oatly och se om Oatly 

spelar roll i byggandet av identitet. 

Vi kommer i kapitlet tidigare forskning göra en redogörelse för området etisk konsumtion, ett 

relativt nytt område där forskare studerar anledning till att välja etiska val, med fokus på 

konsumentmotstånd och identitetsbyggande. Vi kommer gå vidare till en teoretisk ram där vi 

förklarar de teorier, begrepp och modeller vi använder oss av för att förstå syftet men också 

för att kunna beskriva empirin. Metoden vi använder oss av i vår empiriska undersökning är 

semistrukturerade intervjuer, där vi intervjuat nio personer, det strategiska urvalet vi 

använde oss av var unga vuxna mellan 20-30 år, som har köpt eller regelbundet köper 

produkter från Oatly. Vi inleder metoden med en redogörelse av vårt studieobjekt Oatly för 

att gå vidare till vår undersökning vilken är intervjuerna.  
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Efter detta kommer vi att redovisa vårt insamlade material där vi går igenom intervjuerna, 

för att utifrån den teoretiska ramen analysera detta. Vi analyserar utifrån våra tre 

frågeställningar. Slutligen presenterar vi de slutsatser vi har dragit av studien samt förslag på 

fortsatt forskning. 
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2. Syfte 

Övergripande går studien ut på att förstå vad det är med Oatly som lockar konsumenter, om 

konsumenterna uppfattar Oatly som etiska och vilka värden de kopplar samman med dem. 

Oatly är ett svenskt företag som banat en ny väg för havreprodukter och ställer sig mot en 

traditionell mejerimarknad. Efter sin rebranding 2014, framställer de sig själva som etiska i 

sin kommunikation till skillnad från mejerimarknaden. Följande ges en specifik beskrivning 

av vårt syfte:  

 

Det vi vill studera är vilka attityder det finns bland konsumenter gentemot Oatly, och hur 

de ser Oatly i rollen som ett etiskt varumärke. Vi undersöker om Oatly spelar roll i 

byggandet av identitet. 

2.1 Problem 

Oatly har under den senaste tiden fått en bredare målgrupp. Allt fler väljer vegetabiliska 

alternativ som är snällare mot miljö och djur till skillnad från den traditionella 

mejerimarknaden. Frågan med Oatly ligger dock i om det snarare är varumärket i sig som 

bygger upp en image och identitet hos konsumenter eftersom de är ”med i tiden”, eller om 

det är etiken i varumärket som egentligen är det övervägande. Genom att förstå 

konsumenters attityder och sätt att se på Oatly som etiskt varumärke hoppas vi kunna bidra 

med ökad insikt i hur ett varumärke kan ställa sig mot en etablerad marknad och locka 

konsumenter genom att erbjuda ett mervärde. Etisk konsumtion är ett relativt nytt begrepp 

vilket innebär att forskningen också är det. Vi hoppas kunna bidra med en studie inom det 

etiska området, där vi kan utöka förståelsen för hur konsumenter förhåller sig till ett 

varumärke som sänder ut ett starkt etiskt budskap. Mycket forskning inom det etiska tycks 

bygga på en övergripande bild där köparens driv står i fokus. Vi vill få in aspekten av ett 

speciellt varumärke och inte den etiska konsumtionen i sig. Genom att se hur konsumenterna 

resonerar kring sin matkonsumtion, samt förstå deras attityder till Oatly, hoppas vi kunna 

öka förståelsen för hur en ny marknad kan ge mening hos konsumenten och konkurrera med 

en redan etablerad marknad. 

2.2 Frågeställningar  

Vi använder våra intervjupersoner i egenskap av konsumenter.  

 

1. Vilka attityder finns hos våra intervjupersoner gentemot varumärket Oatly? 

2. Ser intervjupersonerna Oatly som ett etiskt varumärke och vilka andra värden förknippar 

intervjupersonerna med Oatly?  

3. Hur använder intervjupersonerna Oatly i skapandet av identitet (och livsstil)? 
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3. Tidigare forskning  

Följande kommer en genomgång av den tidigare forskning som är relevant kopplat till vårt 

syfte att studera vilka attityder det finns bland konsumenter gentemot Oatly, och hur de ser 

Oatly i rollen som ett etiskt varumärke. Samt om Oatly spelar roll i byggandet av identitet. 

Oatly kommunicerar genom sina produkter, sin reklam och sociala medier ut ett etiskt 

budskap med fokus på djurens rätt och miljötänk och kan genom detta uppfylla ett mervärde 

i skapandet av identiteten. Geografiskt bedrivs främst forskningen inom vårt fält i Europa 

och Nordamerika. 

3.1. Relevanta studier 

För att sätta in vår studie i ett forskningssammanhang finns en del studier som har varit 

extra relevanta. Den vetenskapliga forskningsstudien Covert distinction: how hipsters 

practice foodbased resistance strategies in the production of identity (2014) skriven av 

Collins, Cronin och McCarthy har sin bakgrund i att mat kan användas för identiteten, i detta 

fall en hipsteridentitet, där viss typ av mat kan upprätthålla en egenartad identitet skild från 

den allmänna. Metoden Collins, Cronin och McCarthy använt sig av i sin studie är 

semistrukturerade intervjuer och deltagande observation vid olika matknutna event. Att visa 

ogillande för marknadsorienterad konsumtion visade sig vara kärnan i hipsterns identitet. 

Konversationer på middagsbjudningarna genomsyrades av klagan på köttindustrin, 

miljöförstöring samt giriga storbolag som endast bryr sig om pengar. Kända varumärken som 

McDonalds och Coca Cola beskrevs som äckliga och endast fokuserade på vinsten. 

Stormatsföretag och ”supermarket” mat sågs också ner på.  Författarna drar slutsatsen att 

endast genom att konversera om den allmänna matkulturen och varför den är negativ kan en 

gemensam ”hipsteridentitet” skapas. Slutsatser de drar i sin studie är att för en hipster är det 

viktigt att gemensamt vara emot en mainstream-konsumtion. Det var viktigt för en hipster 

att ironisera sin samtid både dess låg- och högkultur. Idéer sprids genom mun-till-mun-

kommunikation (word-of-mouth) och detta med ett delat missnöje. Det verkar bygga på att 

motsätta sig normen, exempelvis genom att inte äta kött, att köpa ekologiskt och 

närproducerat. I grunden handlar det om identitetssökande och upprätthållande av jaget i en 

mer kreativ, autentisk och intellektuell grupp. En viktig del för upprätthållandet av 

identiteten vilar på att det finns en norm att motsätta sig (Collins, Cronin och McCarthy, 

2014). Studien är användbar för vår, då den bygger på hur matkonsumtion bidrar till 

identitetsskapandet. Den baseras även på att sätta något allmängiltigt, som mejeri för Oatly, 

mot det andra, vilket blir en etisk syn i matkonsumtionen. I gruppen hipsters som de 

undersöker framkommer tydligt identitetsskapande med etisk mat vilket lägger en grund för 

oss som kommer undersöka om detta går för en konsument av ett visst varumärke. 
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The new work ethics of consumption and the paradox of mundane brand resistance 

(Askegaard, Brogaard Kristensen & Ulver-Sneistrup, 2011) är en studie som fokuserar på den 

vanliga skandinaviske konsumenten. Författarnas syfte är att visa hur en vanlig medelklass-

konsument kategoriserar ”dålig” och ”bra” produktkonsumtion. Genom marknadsideologi 

och konsumentmotstånd menar Askegaard, Brogaard Kristensen och Ulver-Sneistrup (2011) 

att konsumenten skapar sin moral. De påstår att den mesta forskning angående moral i 

konsumtion utgår från motståndet. Även att den största delen av forskning utifrån 

konsumentens identitet i en mindre grupp i samhället, ”dömer” mainstream-konsumenter. 

De vill därför studera utifrån den allmänna konsumenten. Studien bestod av två studier. Den 

första var en svensk studie med sex kvinnor i åldern 30 till 45 år. Metoden var semi-

deltagande observationer av hur dessa kvinnor handlade matvaror. Det skedde även en 

intervju i kvinnornas hem och kvinnorna förde matdagbok i en månad. Den andra var en 

dansk studie som baserades på samma princip, där med 17 kvinnor och 9 män, i åldern 20 till 

60 år. Man följde dem när de handlade och förde sedan långa etnografiska intervjuer i deras 

hem, därefter gjordes en uppföljningsintervju. Askegaard, Brogaard Kristensen och Ulver-

Sneistrup (2011) kommer fram till att i Norden ligger en myt kring naturen som 

romantiserad vilket författarna menar kan ligga till grunden för att konsumenter idealiserar 

mat från naturen, med så lite påverkan av varumärke och så lite tillsatser som möjligt. Helst 

organiskt odlade och närproducerade. Boven är samhället, en kraft utifrån som ansvarar för 

den dåliga konsumtionen. Konsumenter moraliserar sin konsumtion i en sorts paradox där 

vissa varumärken anses bättre eftersom de ger en autentisk känsla, både hos de som 

tillverkar med kärlek och de som konsumenter som vill ta emot med kärlek. (Askegaard, 

Brogaard Kristensen & Ulver-Sneistrup, 2011) Studien är relevant för oss då den är en av de 

få kring etisk konsumtion i Skandinavien och kan hjälpa oss att förstå hur konsumenten 

tänker kring etisk konsumtion i Sverige, då Oatly är ett svenskt varumärke. Eftersom Oatly är 

en svensk idé och har svensk tillverkning kommer detta antagligen spela in som en faktor i 

valet av Oatly.   

 

En studie som fokuserar mer på attityder och identitet i grön kosnumtion är The role of social 

identity and attitudes toward sustainability brands in buying behaviors for organic products 

(2011) av Jos Bartels och Karen Hoogendam. Studien undersöker hur personer identifierar sin 

sociala identitet inom ramen för ”gröna konsumenter i grupp”, genom att titta på 

varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd och konsumenters köpbeteende. Metoden 

baserades på en internetundersökning i Tyskland. Bartels och Hoogendam sätter sedan in 

resultaten i Barthes begrepp myter, och kommer fram till att social interaktion för 

identitetsskapande är viktigt. De kommer fram till att konsumenters attityder och kunskap till 

ett visst organiskt varumärke gjorde att de hade en tendens att bli mer miljömedvetna i hela sin 
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konsumtion och också sin identitet. Tenderar en konsument att identifiera sig med etisk 

konsumtion på något sätt tycks denna spilla över till fler områden. En sammanfattning av 

studien blev att de som känner tillhörighet med sin identitet i en grön grupp hellre köpte 

organiskt. Och kunskap om varumärke gav inflytande i varumärkesattityden. De använder sig 

av Social identitetteori för att se hur konsumenterna förmedlar sin etiska konsumtion i samspel 

med andra (Bartels & Hoogendam, 2011). 

 

Som en överblick kan vi se att några andra studier i området som gjorts där identitetsskapande 

i etisk matkonsumtion står i fokus, handlar om att hitta en hållbar lösning på att fler ska bli 

intresserade av det etiska för att hitta en hållbar konsumtion. De görs i syfte att få fram 

ohållbarheten i dagens konsumtion och studerar konsumenters attityder till alternativ. Mycket 

av forskningen är baserad på kvalitativa studier, främsta metod är intervjuer som utgår från 

attityder och köpvanor. Ett genomgående tema tycks vara att konsumentmotstånd emot den 

allmänna/mainstream-konsumtionen är anledning till att många väljer etisk konsumtion, samt 

identitetsskapandet i en ”annorlunda” konsumtion. De studier vi undersökt är Development 

and Validation of Green Eating Behaviors, Stage of Change, Decisional Balance, and Self-

Efficacy Scales in College Students (Greene, Redding & Weller m.fl, 2014), Reducing Meat 

Consumption in Today's Consumer Society: Questioning the Citizen-Consumer Gap (Bakker & 

Dagevos, 2012), Embracing ethical fields: constructing consumption in the margins (Riach & 

Shaw, 2011) och A processual theory of green identity formation: the case of young 

environmentalists in Australia (Perera, 2014).  

 

En central teori för fler av de studier vi redogör för i kapitlet är Kulturell konsumentteori 

(Consumer Culture Theory, CCT). Arnould och Thompson, (2005) presenterar kulturell 

konsumentteori i Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research där de förklarar 

att CCT är en grupp av teorier som kan användas inom olika forskningstraditioner, när det 

handlar om att se en relation mellan konsument och marknad. Relationen studeras utifrån en 

kulturell mening och identitetsskapande för konsumenten. 

 

Vi hoppas kunna bidra till fältet marknadskommunikation genom att undersöka och förklara 

genomslagskraften hos ett specifikt varumärke som använder etisk konsumtion som 

budskap. Mycket forskning inom det etiska tycks bygga på en övergripande bild där köparens 

driv står i fokus. Vi vill få in aspekten av hur ett visst företag som är framstående inom att 

kommunicera ut ett etiskt budskap kan bilda attityder kring etisk konsumtion, snarare än att 

det är det etiska drivet som för konsumenten vidare till etiska varumärken. 



 

14 
 
 
 

Etisk konsumtion är ett relativt nytt begrepp, därför är också forskningen relativt ny. Vi 

hoppas bidra med utökad förståelse för hur konsumenterna (mottagarna) håller sig till ett 

varumärke som starkt sänder ut budskap inom etisk konsumtion. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande del av uppsatsen kommer vi inleda med en redogörelse för de 

marknadskommunikativa vinklingar vi använder oss av, där en redogörelse för begreppet 

varumärkesattityd kommer dominera. Vi går igenom modellen ”The Rossiter Percy Grid” och 

därefter begreppet varumärkespersonlighet. Efter det smalnar vi av fältet 

marknadskommunikation och redogör för kulturell konsumentteori (CCT), därefter följer en 

redogörelse av begreppen kopplade till teorin CCT: identitet, etisk konsumtion och 

konsumentmotstånd. Begreppet identitet får en utförlig beskrivning eftersom vi också 

kommer använda oss av Social identitetteori. I avsnittet för identitet skiljer vi begreppet och 

teorin åt. Vi avslutar kapitlet med att göra en egen analysmall för att knyta ihop ramen.  

4.1 Varumärkesattityd 

Följande kommer vi förklara två centrala begreppen inom fältet marknadskommunikation, 

varumärkesmedvetenhet (brand awareness) och varumärkesattityd (brand attitude). 

Begreppen tillhör den övergripande termen positionering, som bygger på att hur 

konsumenten uppfattar ett varumärke är en reflektion av hur bra varumärkets 

marknadsföring, reklam och kommunikation fungerar. (Percy & Rosenbaum-Elliott, 

2012)Positionering är alltså image av varumärket hos konsumenten, vilka känslor och vilken 

kunskap konsumenten har om varumärket (Percy, Pervan & Rosenbaum-Elliott, 2011). 

Varumärkesmedvetenhet handlar om hur konsumenten minns ett varumärke. Det är 

uppbyggt av igenkänning (recognition) och återkoppling (recall). (Percy & Rosenbaum-

Elliott, 2012) I vår studie är begreppet en självklarhet eftersom vi bygger vår studie på urvalet 

att ha köpt/regelbundet köpa Oatly. Vi kommer därför inte undersöka begreppet men 

eftersom det utgör Positionering tillsammans med varumärkesattityd är det viktigt att 

nämna.   

Mer intressant för oss är varumärkesattityd vilken är anledningen till varför någon väljer 

ett varumärke över ett annat, för att konsumenten ska köpa en vara, en eller flera gånger är 

en “bra” attityd alltid en faktor. Man använder begreppet för att förstå vad en viss person 

letar efter i ett varumärke och hur denna får detta tillfredsställt. (Percy & Rosenbaum-Elliott, 

2012) Följande kommer vi redogöra för fyra delar av varumärkesattityd som går att hitta 

både i Percy och Rosenbaum-Elliots bok (2012) Strategic advertising management och 

Percy & Rossiters artikel A model of brand awareness and brand attitude advertising 

strategies (1992).  

Fyra delar av varumärkesattityd 
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1.       Varumärkesattityd och motivation (Brand attitude and motivation) - Innebär vad en 

konsument vill få ut av ett varumärke mer direkt. Om det är en dryck kan det vara att 

släcka törst eller att imponera på andra. 

2.      Kognitiva och affektiva komponenter av varumärkesattityder (Cognitive and 

affective components of Brand attitude) - Handlar om vad konsumenten vet om 

varumärket och hur den känner för varumärket utifrån detta. Hur kan varumärket 

tillfredsställa konsumentens behov? 

3.      Uppfattningar och fördelar i kognitiva komponenter (Belifes as benefits in the 

cognitive component) - Är mer riktat till faktisk kunskap, i den bemärkelse att det är 

konsumentens uppfattning om varumärket som utgör dess kunskap om det. 

4.      Varumärkesattityd som ett relativt koncept (Brand attitude as a relative concept) - 

En relativ del av varumärkesattityd som kan baseras på andra komponenter, 

exempelvis konsumentens ålder. 

4.2 The Rossiter-Percy Grid  

I artikeln A Model of Brand Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies redogör 

Percy och Rossiter (1992) en modell för att se varumärkesattityd (Brand attitude) och 

varumärkesmedvetenhet (Brand Awarness). Denna modell används av Percy och 

Rosenbaum-Elliot (2012) i Strategic advertising management, där de väljer att använda 

modellen (figur 1.1.) enbart med varumärkesattityder, det är så vi kommer använda 

modellen. Men Percy och Rossiter, som är ursprungskällan, delar också upp modellen för att 

enbart beskriva varumärkesattityderna. 

 

Figur 1.1. Figur över ”The Rossiter-Percy Grid”.  
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Det modellen visar är att varumärkesattityden utgår från de underliggande motiven till 

köpet. Denna delas in i fyra fasta spår som i modellen ovan. Engagemang som kan vara högt 

eller lågt och motiv som kan vara positivt eller negativt.  

 

Engagemang står för beslutet till köp. Den kunskapsmässiga aspekten av varumärket. Där 

högt engagemang handlar om förutsedd risk, ekonomisk eller psykologisk. Vid lågt 

engagemang handlar det om att en person väljer att prova ett varumärke för att avgöra vad 

denna tycker och högt engagemang ger en risk vid byte, vilket innebär att det är 

informationssökning och uppfattning som avgör om en person genomför köp. Exempel Percy 

och Rossiter ger är att lågt engagemang involverar produkter som mat eller dricka. Hög 

involverar sådant som en bil eller en semester. (Percy & Rossiter, 1992) 

 

Motiv utgår från positiv eller negativ. Percy och Rossiter (1992) förklarar att det är den 

uppfattade tron om hur varumärket är som avgöra om det ses positivt eller negativt. De 

negativa handlar om att vilja fixa ett problem, byta en produkt en person inte är nöjd med till 

en liknande men ifrån ett annat varumärke, eller när en person måste ha ett varumärke inom 

en viss kategori. Medan den positiva bygger på ett varumärke en person inte behöver som en 

belöning eller om en person får social eller intellektuellt nöje. En produkt som 

huvudvärkstablett blir då negativ motivation och lågt engagemang. Medan en chokladkaka 

bli positivt motiv och lågt engagemang. Högt engagemang med negativt motiv är dyra utgifter 

en person behöver exempelvis renovering av en bil, medan positivt motiv kan vara en bil en 

person egentligen inte har behov av men “vill” ha. (Percy & Rossiter, 1992) 

4.3 Varumärkespersonlighet  

Ytterligare ett vetenskapligt begrepp inom marknadskommunikation är 

varumärkespersonlighet (Brand personality).“Varumärkespersonlighet är en kombination av 

de uppfattningar och övertygelser kunder har om ett varumärke.” (Blythe, 2012) Citat 

översatt från engelska till svenska. Kunderna associerar personlighetsdrag med ett 

varumärke vilket gör att de upplever varumärket som en “person“ med egna 

personlighetsdrag, t.ex. ungdomlig, hipp eller rustik. Detta hjälper varumärket att skapa en 

relation till kunderna då kunderna upplever att de har en relation med varumärket som de 

upplever som en person. (Blythe, 2012) 

 

Vid användning av varumärkets produkter kan kunden även koppla samman varumärket och 

deras egenskaper och “personlighetsdrag” till sin egen identitet. Kunder har även en tendens 

att uppskatta företag vars “personlighet” de tycker matchar med sin egen, exempelvis om 

man är politiskt engagerad gillar man även varumärken med samma politiska uppfattning 
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som ens egen. Aaker (1997) tar upp vissa specifika varumärken för att demonstrera. Absolut 

Vodka blir “coolt”, “hippt” och kopplat till en 25-åring. Statiol benämns som en intellektuell 

och konservativ äldre man.  

4.4 Kulturell konsumentteori (CCT)  

Kulturell konsumentteori (Consumer Culture Theory, CCT) är den teori vi kommer använda i 

vår studie, Arnould och Thompson, (2005) skriver om CCT i Consumer Culture Theory 

(CCT): Twenty Years of Research. CCT är en teori som kan ge insikt i kulturell mening och 

identitetsskapande för en konsument till en marknad. De refererar till Holt (2002) som 

menar att massproducerade produkter ska ge konsumenten känslan av personligt val. I 

konsumtionen ska det gå att återskapa gruppers identiteter, där olika symboler och objekt 

ska gå att passa in i en grupp för att ge extra mening. CCT undersöker hur konsumenter 

omvandlar symbolisk mening i reklam, varumärke och produkter för sin egen sociala roll, 

identitet och livsstil, och på så sätt individuell och kollektiv identitet. 

 

Det finns fyra riktningar inom CCT och vi ska använda oss av två:  

Konsumentens identitet (direkt översatt) - går ut på att se och förstå inverkan av myter och 

symbolik som skapas på marknaden, för att konsumenter ska återskapa detta i sin identitet. 

Genom en pengadriven kultur får konsumenten idén om en egen identitet men denna är 

måldriven av marknaden. 

mass-medierade marknadsideologier och konsumentinterpretiva strategier (direkt 

översatt) – härifrån tar vi med oss att vissa kulturella produktionssystem som 

marknadskommunikation riktar konsumenten till en viss identitet. Ofta blir utgångspunkten 

marknadsmyter och romantiska narrativ, dessa sprids genom olika typer av reklam. Studier 

inom området byggs ofta på semiotisk och litterär studie, för att analysera symbolisk mening, 

kulturella ideal, och ideologier i olika populärkulturella texter. Genom att avkoda budskapen 

sätter forskare i området in dessa i identiteter och livsstilar (Arnould & Thompson, 2005). Vi 

kommer istället fokusera på konsumentens sätt att avkoda budskap från Oatly för att sätta in 

detta i en identitet och livsstil. Här ses konsumenten som drivkraft snarare än som en passiv 

mottagare.  

Ordet kulturell är brett och kan beskriva många områden. Men för att det ska kunna 

användas i ett marknadssegment bör det vara riktat till att skapa en slags kulturell 

tillhörighet för en grupp, så att en produkt kan komplimentera detta. Dessa ändras ständigt 

av människorna i dem. Kläder, konst och materiella ting är vanliga att studera i dessa ramar 

(McCracken, 1986).  

4.5 Identitet 

Identitet är ett begrepp som används inom fler typer av forskning.   
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I social teori ses människan som ett symboliskt projekt. Människors konsumtion avgör vilka 

de är i andra individers ögon. Människors identitet i social teori, förmedlas därför av 

konsumtion, samt hur denna framkommer i sociala medier. För att andra ska kunna tolka 

vilka de är genom konsumtion är kultur en förutsättning, det är genom rådande kultur och 

social kontext som människor uppfattas av andra. (Thompson, 1995) Thompson beskriver 

kärnan i vad identitet är och i de studier vi undersöker tycks identitet användas som en del av 

teori en egen teori eller som ett eget begrepp.  

Bartels och Hoogendam (2011) använder teorin Social identitetteori för att avgöra hur 

konsumenter speglar etisk konsumtion i sin interaktion med andra, när de träffas ansikte mot 

ansikte men också i sociala medier.  

Collins, Cronin och McCarthy (2014) tar bort det sociala i ordet och använder det enbart som 

identitet. De förklarar det som att identiteten kan bildas utifrån konsumtion för jaget men 

också i samspel med andra, ett socialt jag. Det sociala jaget spelar ofta i en grupp (community), 

som använder konsumtion i sin identitet för att motsätta sig en allmän konsumtion. På så sätt 

kan konsumenten ta avstånd från det som är mainstream och bilda en annorlunda identitet 

kopplad till en grupp med attribut som överensstämmer med den identitet konsumenten vill ha 

(Collins, Cronin och McCarthy 2014). 

Vi kommer att använda identitet som ett begrepp, då en del av CCT. Eftersom vi är 

intresserade av att studera hur intervjupersonerna använder Oatly i skapandet av identitet. 

För Social identitetteori studerar man främst hur konsumenter speglar exempelvis etisk 

konsumtion i interaktion med andra och det är inte vad vår studie utgår ifrån. Vid ett stycke i 

analysen kommer vi diskutera om vi kan utläsa identitet från Social identitetteori men i 

resten av uppsatsen använder vi identitet i egenskap av begrepp. Identitet förutsätter som 

Thompson (1995) skriver interaktion med andra, för att validera den identitet människan 

har, på så sätt är identiteten ett socialt fenomen men vi kommer använda begreppet identitet 

inte social identitet för att inte missta det med teorin.  

4.6 Konsumentmotstånd 

Konsumentmotstånd är ett begrepp inom bildandet av identitet som fokuserar på att 

konsumenten väljer de varor den gör för att den motsätter sig andra varor. Detta kan bero på 

att konsumenten vill motsätta sig masskonsumtion eller att konsumenten har uppfattningar 

om vad som är bra märken och inte (Askegaard, Brogaard Kristensen & Ulver-Sneistrup, 

2011). För att sätta in identiteten i ett sammanhang är det också viktigt att se varför 

konsumenten väljer ett konsumentmotstånd.  Riach och Shaw (2011) menar att mycket 

forskning visar ett konsumentmotstånd vilket snarare kan ses som att ägna sig åt rätt typ av 

konsumtion. Man motsätter sig den konsumtion som är allmän för att ägna sig åt en positiv 

konsumtion, med positiv menas den etiska konsumtionen. 
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4.7 Etisk konsumtion 

Etisk konsumtion är ett teoretiskt begrepp som innebär produkter som är växtbaserade 

snarare än animalieproducerande, tillverkning som visar hållbarhet för miljö, ekologiska 

produkter och närproducerat. Etisk konsumtion kan även röra människor, hur arbetarnas 

villkor i säkerhet och lön ser ut. (Greene, Redding & Weller m.fl, 2014, Bakker & Dagevos, 

2012 Andorfer & Liebe, 2012). I begreppet etisk konsumtion finns den etiska konsumenten. 

Den etiska konsumenten är en individ som anser sin konsumtion ha en större roll än att 

endast ta emot vad som ges. Det behöver inte innebära att en person i alla aspekter följer en 

strikt etisk linje, det handlar snarare om att minska på den konsumtion som inte är etisk och 

göra aktiva val. Exempelvis följa en reflexiv köttkonsumtion för att minska eller reducera 

intaget av kött. En etisk konsument kan börja på ett område som kött och sedan övergå till en 

miljövänlig konsumtion, och ofta har man sett att följer en konsument en etisk linje faller den 

över i fler etiska linjer (Bakker & Dagevos, 2012. Shaw, Shiu m.fl, 2005). Det finns en rad 

anledningar till varför en person väljer etisk konsumtion, exempelvis den personliga hälsan, 

för att skydda miljön eller för sociala värderingar (Greene, Redding & Weller m.fl, 2014).  

4.8 Identitet i etisk konsumtion 

Cronin, McCarthy och Collins undersökte i Covert distinction: how hipsters practice 

foodbased resistance strategies in the production of identity (2014) hur den ungdomliga 

gruppen ”hipsters” fann sin identitet i etisk matkonsumtion. Det viktiga för skapandet av en 

gemensam hipsteridentitet återfanns i motståndet mot det mainstream, motståndet mot 

normen för att kunna framstå som en grupp som istället brydde sig om miljö och djur, för att 

få en mer intellektuell och autentisk identitet. Collins, Cronin och McCarthy (2014) 

sammanfattar sin studie i tre strategiska delar. En där de intervjuade inte alltid hade pengar 

till de etiska varorna men då exempelvis skrapade bort varumärken för att bevara 

autensiteten. En där vissa varumärken ansågs värre och undveks, medan andra varumärken 

som kanske inte var etiska men inte hade en dålig stämpel kunde inhandlas. En sista viktig 

del var att de allmänna normerna om vissa etiska aspekter upprätthölls när hipstergruppen 

träffades, exempelvis skulle alla middagar vara helt vegetariska och då kunde man klaga på 

normen som innebär att äta kött. 

I slutändan visade det sig därför att identiteten inte helt behövde genomsyras av att vara 

etisk, det var känslan av att vara det, samt attributen konsumenten tog med sig av den typen 

av etisk konsumtion de förde, samt motståndet och kritiken de delade mot det allmänna som 

var det viktiga. 

 

Den etiska konsumtionen behöver heller inte styras av en inre längtan att vara en etisk 

konsument, istället bygger det snarare på hur marknaden framställs. Ofta har ett 
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konsumentmotstånd och en vilja till en annan typ av konsumtion att göra med vad som anses 

hippt och hur konsumenten framställs som ”med i tiden”, ofta kopplat till en yngre grupp i 

samhället, exempelvis studentkultur (Riach & Shaw, 2011). För att använda sig av den etiska 

konsumtionen är det dock viktigt att visa detta för andra, på så sätt kan konsumenten skapa 

sin identitet i samspel med andra, detta beskrivs göras genom tillhörighet i grupp, förmedling 

till andra om sin konsumtion eller genom sociala medier (Collins, Cronin & McCarthy, 2014. 

Bartels & Hoogendam, 2011). 

4.9 Vår analysmodell  

För att förstå processen i vårt arbete och för att ge tydlighet i hur dessa teoretiska begrepp 

kommer samspela har vi valt att skapa en egen analysmodell. I analysen kommer vi använda 

modellen som struktur.  

 

Våra tre huvudområden är representerade i figur 2.1. Dessa är varumärkesattityd, värde och 

etik samt identitet. Under dessa rubriker står vad som kopplas till dem. För 

varumärkesattityd är det tre steg av attityder. Inom första steget kommer vi titta på modellen 

”The Rossiter Percy”, eftersom den handlar om motiv och första steget i varumärkesattityder 

handlar om motiv. För värde och etik går vi in på etisk konsumtion och sedan 

varumärkespersonlighet. För identitet kommer vi först analysera utifrån Social identitetteori 

men denna punkt är ganska tunn i vår uppsats så istället kommer vi använda CCT för att 

analysera identitet hos vår intervjupersoner, då vi kommer ställa dem var för sig för att få 

fram deras person.   
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Figur 2.1.  Vår analysmodell.  
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5. Metod och material 

Vi ska undersöka konsumenternas attityder, värde och identitet kopplat till Oatly och därför 

är det av vikt för oss att studera mottagarna, snarare än sändarna. Oatly är ett märke som 

framställer sig som veganskt, som profilerar sig med en “häftig” design och är aktiva på 

Internet, både i reklam och på sociala medier. Mycket kan sägas om varumärket och mycket 

skulle kunna undersökas på sändarsidan. Men för vår studie måste vi vända oss till de som 

konsumerar.   

 

Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) delar in validitet i två delar. Den första 

innebär hur teorin stämmer överens med den operationella indikatorn samt frånvaron av 

systematiska fel, och kallas för begreppsvaliditet. Den sista kallas för resultatvaliditet och 

innebär att man mäter det man menar att man mäter. Hög reliabilitet innebär att inga 

slumpmässiga eller osystematiska fel finns med. För att få hög resultatvaliditet ska både 

begreppsvaliditet och reliabilitet vara hög, och det anser vi att vår studie uppfyller. Våra 

intervjufrågor vi valt för ta reda på våra frågeställningar är teoretiskt grundade, och varken 

slumpmässiga, systematiska eller osystematiska fel finns med. 

5.1 Val av studie  

En teori är ett sätt att se världen på. När man använder teori i en undersökningar är det för 

att kunna förklara, jämföra eller testa ett socialt fenomen. En teori kan vara deduktiv vilket 

innebär att teori driver studien. Teorin kan också vara induktiv, vilken handlar om att det är 

empirin som bygger teorin (Holm, 2002). I vår studie hoppas vi kunna tolka ett fenomen 

utifrån attityder. Vår tanke är att använda teori för att bättre förstå, teorin har även lagt 

grunden för studien vilket ger deduktiva inslag, men eftersom vi inte vet vad vår studie 

kommer leda till låter vi även empirin driva, vilket ger induktiva inslag. Vi använder oss 

därför av båda dessa.  

 

Medie- och kommunikationsvetenskap kan vara en tolkande vetenskap. Syftet i studier där 

fokus ligger på att tolka ett objekt (människor eller text) är att finna mening och betydelse. 

Genom att förstå ett visst fall kan man ibland dra generella slutsatser (Ekström & Larsson, 

2010). Med vår utgångspunkt i att med teori förklara ett fenomen kommer vi göra en 

undersökning involverande människor. I vårt fall konsumenter till Oatly för att kunna dra 

kunskap om vilka attityder dessa människor har gentemot varumärket. Samt hur dessa 

människor använder Oatly för att kommunicera sig till omvärlden.  

 

För en studie av konsumenters attityder finns möjligheten till en kvantitativ eller kvalitativ 

utgångspunkt. Den kvantitativa baseras på mätningar, statistik och jämförelse ofta i procent. 
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Den kvalitativa syftar till att förstå något specifikt, där man vill förstå en människa eller text. 

Det är i förhållande till syfte och teori som metoden väljs (Trost, 2010). Vårt syfte är att 

studera vilka attityder det finns bland konsumenter gentemot Oatly, och hur de ser Oatly i 

rollen som ett etiskt varumärke. samt om Oatly spelar roll i byggandet av identiteten. 

Vi skulle kunna använda en kvantitativ studie, exempelvis en enkät men problemet är att vi 

då endast får statistik och vårt syfte är att se enskilda konsumenters attityder. I en kvalitativ 

studie kan vi få fram detta. Sett till tidigare forskning i kapitel 4, används ofta kvalitativa 

studier för att förstå konsumenters etiska konsumtion och eftersom vi vill bidra med en 

kommunikativ vinkel inom detta område ansåg vi att vårt syfte leder oss till en kvalitativ 

metod. 

5.2 Empiri 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer. Trost förklarar att denna typ av intervju 

innebär att frågorna är standardiserade medan svaren är öppna, öppna i den bemärkelse att 

det inte finns bestämda svar att ”kryssa i”, utan svaren måste kommas på av 

intervjupersonen (2010). I det kvalitativa intervjuområdet får man ställa de personliga 

intervjuerna mot de i grupp. Vi var inte intresserade av gruppintervjuer eftersom vårt syfte 

inte har att göra med gruppdynamik utan enskilda åsikter och attityder. Vi valde också en 

standardiserad manual till våra frågor, vi ställde ca 36 frågor i varje intervju (se bilaga 1), 

eftersom vi ville ha specifik fakta. Om vi varit mer intresserade i syftet av att se personers 

inställningar och reaktioner till något hade kanske en samtalsintervju med öppna frågor varit 

att föredra men eftersom vi vill ha ut viss information om konsumenter till varumärket Oatly 

och deras etiska konsumtion och attityder passade standardisering oss bättre (se exempelvis 

Ekström & Larsson, 2010).  

 

5.3 Urval 

Vårt urval var strategiskt. Detta eftersom vi valde personer att intervjua utifrån två bestämda 

faktorer. De skulle ha köpt/regelbundet köpa produkter från Oatly och de skulle vara unga 

vuxna i åldern 20-30 år. Vi byggde vårt urval utifrån vilka Oatly ofta riktar sig till, nämligen 

unga vuxna. Vi satte gränsen vid 20 år (och riktade oss främst till studenter om personerna 

var nära 20 år) eftersom vi ville att de intervjuade själva skulle ansvara för sina matinköp. 

Sammanlagt utförde vi nio stycken intervjuer, detta baserat på att vi ville ha ett tillräckligt 

stort antal för att kunna utföra en grundlig analys på den tid vi har haft på oss (se exempelvis 

Trost, 2010).  

 

Intervjupersoner  
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Intervju Intervjuperson Ålder Speciell kost  

1 I1 23 år Allergi mot mjölkprotein 

2 I2 23 år Ingen 

3 I3 22 år Äter allt men har vissa allergier 

4 I4 20 år Laktosintolerant 

5 I5 20 år Vegetarian 

6 I6 27 år Vegetarian, glutenintolerant och känslig mot laktos 

7 I7 26 år Äter inte gluten eller halvfabrikat 

8 I8 22 år  Laktosintolerant 

9 I9 22 år Känslig mot laktos 

 

Figur 3. Tabell för våra intervjupersoner.  

5.4 Utförande och etik 

För att utföra en studie krävs koppling till teori och tidigare forskning (Ekström & Larsson, 

2010). Vi byggde våra frågor utifrån teorin och försökte sträva efter att göra frågorna så 

objektiva som möjligt, i den mening att vi inte ville leda de intervjuade till ett visst svar. 

Problem med intervjuer kan vara att den intervjuade svarar som hen tror att den som ställer 

frågorna vill att hen ska svara, de svar vi fick var ur vår uppfattning genuina och skiftande. 

Enligt Ekström och Larssons (2010) anvisningar utförde vi en testintervju innan de nio 

formella intervjuerna för att få en fungerade ordning på frågorna. Vid testet tog intervjun ca 

20 minuter och de nio intervjuer vi utförde därefter skiftade mellan 10- och 30 minuter med 

en majoritet kring 20 minuter per intervju. 

Vi utförde intervjuerna genom möte med personer vid sex av tillfällena och tre av 

intervjuerna skedde över telefon. Vi ansåg det viktigare att få utföra dessa tre intervjuer på 

telefon än att strunta i dem eftersom vi inte hade möjlighet till ett fysiskt möte. Som Ekström 

och Larsson (2010) beskriver är ett personligt möte att föredra men om intervjun inte går ut 

på djup personlig kunskap fungerar telefonsamtal. 

 

För att följa forskningsetik har vi valt att låta de 9 intervjupersonerna vara anonyma i 

studien. Vid start av varje intervju klargjorde vi detta och om någon ville ha med sin identitet 
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var detta ett val. Vi har valt i vår uppsats att benämna de intervjuade som I1, I2, I3 och så 

vidare (se tabell ovan). Vi använder könsneutrala benämningar för dem eftersom könet inte 

spelar någon roll för studien vi utför. Vi förklarade inledningsvis i intervjuerna att 

intervjupersonerna hade rätt att undvika att svara på någon fråga om de ville. Vid starten av 

varje intervju frågade vi om lov för att spela in. Vi valde att spela in intervjuerna för att spela 

upp intervjuerna igen och ta direktcitat, både för vår skull men även för att de som 

intervjuades skulle kunna återges på bästa sätt (se exempelvis Trost, 2010). Vid två av fallen 

kunde vi inte spela in av tekniska skäl (dessa två var på telefon). 

5.5 Intervjufrågor 

 
Vi delade in våra intervjufrågor i tre kategorier. Vår första kategori rörde Oatly. Den första 

kategorin var den största sett till frågeantalet, fråga 1 till 20. Vi valde att ha denna kategori 

störst till antalet då vår studie utgår från Oatly som studieobjekt. Fråga 1 till 12 utgick från 

varumärkesattityd och varumärkesmedvetenhet. Vi ställde frågor om hur intervjupersonerna 

kommit i kontakt med Oatly, vad de hade för kunskap om varumärket, vad det var de gillar 

och ogillar med varumärket. Vi visade även upp en produkt där vi lät intervjupersonerna 

associera fritt för att se attityd kring produkten i sig. Frågan om gillande och ogillande gav 

oss en inblick i intervjupersonernas uppfattning till varumärket men vi valde att ha en egen 

fråga om deras uppfattning. Fråga 14 till 18 baseras på Oatly i social kontext. Med social 

kontext menar vi reklam, sociala medier och när man pratat om Oatly med andra. Med dessa 

frågor var det främst identiteten vi ville komma åt. Faktorer som att prata om varumärket 

eller följa det på sociala medier hoppades vi skulle förklara för oss om Oatly var ett 

varumärke de ville kopplas samman med, utan att fråga det rakt ut, som vi gjorde senare.  

Fråga 21 till 26 valde vi att kalla identitet, här var det frågeställningen om identitet och 

värden vi ville komma åt. Dessa sex frågor ställde vi inte utifrån Oatly utan gick ifrån 

varumärket för att se vilka andra varumärke de ville kopplas till eller inte. Vi ställde frågor 

om vad som var viktigt i deras inköp, både i mat och andra inköp för att efteråt kunna se vad 

de värderade och även dra detta till vilka andra varumärken de möjligtvis använde i 

byggandet av identiteten.  

För fråga 27 till 36 valde vi att ställa frågor kopplade till etisk konsumtion, detta eftersom 

kärnan i Oatlys marknadsföring bygger på dem som etiska. Vi ville med dessa frågor få fram 

om det etiska är viktigt för intervjupersonerna som är konsumenter av Oatly, eller om det 

inte är vad som spelar störst roll i varför de köper Oatlys produkter. Innan denna kategori var 

vi tvungna att definiera begreppet etisk konsumtion för att intervjupersonerna skulle vara 

införstådda i vad begreppet innebar. Frågan vi hade efter detta var om intervjupersonerna 

uppfattade Oatly som etiskt, vilket vi inser kan vara ledande men för vår studie kände vi att 

frågan var relevant att ställa. Samtidigt presenterade vi dem med den fakta de behövde för att 
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kunna göra bedömningen men endast en av de intervjuade var tveksamma till Oatly som 

etiskt. Därefter följde frågorna etisk konsumtion, några kopplade till Oatly, några inte. Vi 

ville komma åt värderingar de hade överlag för att kunna dra detta till deras identitet. Vi 

frågade om de köpte andra etiska produkter, om de köpte mjölk-och mejeri, och vad de hade 

för uppfattning om mjölk-och mejeriindustrin för att se om det fanns något 

konsumentmotstånd. Vi ställde även inledande frågor om specialkost för att se om de 

“behövde” Oatly av kostmässiga skäl. 

I efterhand uppfattar vi det som att de frågor vi ställde var nödvändiga. Frågan om vilka 

produkter de köper och vilka de testat kanske inte var så viktiga eftersom vi inte kan använda 

det materialet, antalet i sig är viktigt men inte exakt vilka av Oatlys produkter de köper.  

5.6 Bearbetning 

Enligt Ekström & Larsson (2010) är transkription fullständighet. De kallar hel transkription 

för extenso, men de nämner att det handlar om vad som studeras som avgör om det är 

nödvändigt för den som intervjuar. Det viktiga ska vara att de som läser kan ta ställning till 

om analysen är rimlig. Eftersom vi inte ansåg det viktigt för vårt ämne att varje del av 

samtalet behövdes skrivas ut valde vi att inte göra våra utskrifter extenso. Vi ansåg det 

viktigare att fokusera på innehållet i vad som sades. Vi skrev noggrant ut intervjuerna men 

valde att skala bort upprepningar och utfyllnadsord. Ur de inspelade intervjuerna har vi tagit 

några direktcitat och vi har valt att använda oss av de intervjuades ord. Exempelvis 

refererade flera personer till Oatlys havredryck som havremjölk vilket är en felaktig 

benämning men då intervjupersonerna sa detta har vi skrivit in detta. Eftersom två intervjuer 

(I5 och I6) inte kunde spelas in hade dessa inte kunnat skrivas ut extenso. Våra anteckningar 

är heltäckande för vad som sades men eftersom vi inte kunnat lyssna igen på samtalen kan 

validiteten vara svår att helt argumentera för. Vi valde dock att ha med dem eftersom vi har 

utförliga anteckningar att gå på. 

 

När vi analyserade vårt material hade vi redan ett litet försprång då frågorna vi ställde till 

intervjupersonerna redan var kategoriserade utifrån våra frågeställningar. Vi använde två 

olika dokument, ett där vi skrev varje intervju för sig så att vi fick en bra överblick på varje 

intervjuperson, samt ett där vi skrev upp intervjupersonernas svar efter respektive fråga för 

att enkelt kunna jämföra svaren med varandra. Vi noterade likhetet, samt olikheter i deras 

svar för att kunna dra slutsatser kopplade till våra frågeställningar.  

5.7 Problem i uppsatsen och information om Oatly i rollen av etiskt   

Ett problem har varit vår fråga om identitet, här kan vi inte få fram ett konkret svar eftersom 

vår studie inte kan uppnå den omfattningen som krävs. Här har vi istället fått spekulera 
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utifrån våra intervjuer, om det kanske är så att våra intervjupersoner använder Oatly i 

byggandet av sin identitet. 

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att Oatly inte är ett helt etiskt varumärke. När vi startade 

vår studie var det med en väldigt positiv bild av varumärket, precis som många av våra 

intervjupersoner hade vi en positiv inställning till Oatly och uppfattade dem som ett etiskt 

varumärke. Men när man ställer upp de etiska kraven har vi upptäckt att det de faktiskt är 

etiska på är endast att undvika animaliska produkter. Att de därför uppfattas som 

hälsosamma (även att vissa produkter är onyttiga) och närproducerade (fast det bara är 

havren som är det) visar att de lyckas med sin marknadsföring. För oss har det gjort att vi fått 

ha en annan utgångspunkt, vår mening var inte att sätta dit några av våra intervjupersoner 

med våra frågor om Oatly som etiskt.  Vi hade uppfattningen att Oatly var etiskt, men vi är 

medvetna om att det kan framstå i analysen som att vi från början visste att de inte helt var 

det.  

 

På 12 av deras 35 förpackningar som säljs i Sverige står det “it’s Swedish!”, och på tre 

ytterligare står det “with Swedish oats!” (Oatly, 2016a). Detta ger intrycket av att det är en 

svensk produkt, och sant är att det är ett svenskt varumärke med kontor och produktion i 

Sverige samt att havren odlas i Sverige. När man tittar lite närmare på vad produkterna 

innehåller är det dock oftast bara havren, som utgör ca 10 % av produkterna, som är svenskt. 

 

Oatly skriver att “Our goal is to always deliver products that have maximum nutritional value 

and minimal environmental impact” (Oatly, 2016e). Deras Havredryck Jordgubb & Skogsbär, 

275ml, har svensk havrebas, och den utgör 12 % (Oatly, 2016d). Äppeljuicekoncentratet 

kommer från Polen, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Jordgubbsjuicen kommer från 

Polen, Marocko, Kina, Chile, Mexiko och Spanien. Hallonjuicen kommer från Polen, Serbien, 

Bulgarien, Chile och Skottland. Björnbärsjuicen kommer från Chile, Serbien, Bulgarien och 

Polen. Arom och färgämne (rödbetsrött) har inget ursprungsland utan kommer från EU. Salt 

och stabiliseringsmedel (pektin) kommer från Danmark. Allt som allt 14 olika länder, samt 

”ospecificerat inom EU”. Äpplen, jordgubbar, hallon, björnbär och rödbetor kan växa i 

Sverige, så att importera allt detta och att det skulle vara den minimala miljöpåverkan ställer 

vi oss skeptiska till med tanke på alla transporter. Oatly skriver att det som är lite mindre bra 

med den är att den är långsammare än vanliga energidrycker, samt att den innehåller lite 

aromer för smakens skull. Bortsett havren är resterande innehåll importerat från minst 14 

olika länder nämns inte över huvud taget. När de beskriver sig själva som “painfully honest” 

(Oatly, 2016c) så får man en viss bitter eftersmak. Detta är bara ett exempel då de flesta 

produkterna har liknande innehållsförteckningar.  
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Ett annat exempel är palmoljan och dess tveksamma produktionsvillkor. För att ge plats för 

palmoljeplantager har regnskog skövlats och det giftiga bekämpningsmedlet parakvat 

används. Parakvat är så giftigt att det är förbjudet att använda inom EU. De som drabbas 

värst av palmoljeproduktionen är de som arbetar på plantagen och de som bor i närheten då 

parakvat kan ge allvarliga skador och även leda till död. Många i länderna där palmoljan 

tillverkas är inte läskunniga vilket kan leda till att inte rätt skyddsutrustning används vid 

besprutning av parakvat med skador på människor och natur som följd. 

 

WWF har tillsammans med andra involverade i palmoljeproduktionen tagit fram riktlinjer 

för en hållbar palmoljeproduktion. För att få kalla sin palmolja RSPO-certifierad måste 

riktlinjerna för RSPO följas. Dock innebär en RSPO-certifiering inte att palmoljan behöver 

vara etiskt tillverkad då RSPO tillåter parakvat samt skövling av skog. Både WWF och Oatly 

påtalar bristerna som finns med RSPO, men jobbar båda för en mer hållbar utveckling.  

 

Oatly använder RSPO-certifierad palmolja i produkterna PåMackan och Vaniljsås, men 

ocertifierad i iMat Fraiche och i glassen. Dock har de som mål att även de två sistnämnda 

produkterna ska innehålla palmolja från RSPO-certifierade producenter senast i februari 

2016. För att kompensera den ocertifierade palmoljan bidrar de med pengar till Green Palm, 

ett projekt som stöder de bönder som odlar certifierad palmolja. (Oatly, 2016b. WWF, 2015)  

 

Efter att ha tagit hänsyn till ovan nämnda punkter är det svårt att kalla Oatly för ett etiskt 

företag. De använder inga animaliska produkter vilket inte bidrar med lidande för några djur, 

men de använder palmolja i sina produkter vars produktion kan ge och har gett stora 

konsekvenser för både djur, människor och miljö. På sin hemsida påtalar de saker som inte 

är så bra med sina produkter, som till exempel att havremjölken förpackas i Tyskland, men 

“glömmer” att nämna att varans innehåll faktiskt är importerat från länder över hela världen. 

Oatly är alltså etiskt i förhållande till mjölk- och mejeri, men de fyller inte i de punkter som 

etiskt varumärke ska ha.  
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6. Resultatredovisning 

Vi kommer i följande kapitel presentera vår empiriska studie som är semistrukturerade 

intervjuer. Vi har byggt upp kapitlet utifrån våra frågeställningar och kommer på så sätt dela 

in våra intervjupersoners svar efter varumärkesattityder, värde och etik, samt identitet.  För 

varumärkesattityder är det attityder till varumärket Oatly som presenteras. För värde och 

etik är det de svar vi kopplar samman med etik och övriga värden medan identitet rör sig om 

frågor som konsumentmotstånd.  

6.1 Varumärkesattityder för Oatly  

I1 anser Oatlys koncept vara att avdramatisera havreprodukter. I1 anser att Oatly riktar sig 

till en ungdomlig målgrupp som är medvetna i sin konsumtion.  Även I2 uppfattar att Oatly 

är populärt bland unga och ser det som ett modernt varumärke. I2 har dock en något negativ 

bild och menar att deras budskap förmedlas genom förpackningarna men att de verkar 

försöka vara ”coola” på dem, vilket ger I2 en tramsig inställning. I7 har en annan bild, att 

Oatly driver med sig själva uppfattar 17 som något positivt vilket ger dem distans till sig 

själva. I3 uppfattar att Oatly är väldigt populära bland de som inte vill stötta mjölk- och 

mejeriindustrin. I3 menar att som företag verkar Oatly ha en nära och personlig kontakt med 

sina konsumenter, vilket ger dem intrycket att ha rätt intentioner. Även I6 uppfattar Oatly 

som ett bra företag, I6 menar att de syns tydligt i hyllan och det inger I6 med känslan av att 

affären litar på Oatly, vilket då även I6 gör. I6 Uppfattar även Oatly som miljövänligt, tycker 

att deras produkter är snygga och de verkar hälsosamma.  

I4 anser att Oatly är bra på att kommunicera sitt budskap att de är utan mjölk och soja, och 

menar att det är deras grafiska profil som utmärker dem på marknaden. Även I7 och I5 

tycker de får fram tydligt att de inte har animalier eller soja.  I8 beskriver att de 

kommunicerar sitt budskap bra och att Oatly inger en ungdomlig och modern känsla. I9 

uttrycker sig mer fritt och anser Oatly vara ”en blandning av hippie och skate”. I9 uppfattar 

det som att personer som köper Oatly gör det för att de vill vara moderna i sin kost.  

 

Överlag kan vi se en positiv uppfattning till Oatly, deras budskap att vara utan animalier och 

soja framgår tydligt. Endast I2 har en negativ uppfattning till hur Oatly framställer sig, 

uppfattar dem som tramsiga. De flesta av våra intervjupersoner nämner i sina uppfattningar 

av varumärket att Oatly är modernt, ungdomligt eller populärt. Denna uppfattning syns 

också i intervjupersonernas reaktioner på Oatlys förpackningar. 

 

I1 uppfattar förpackningen som ungdomlig och ”hipp”. I2 gillar designen på förpackningen 

trots uppfattningen om texten som tramsig. I3 anser förpackningen vara fin och spännande 
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och anmärker på att det är synd att det inte är den ekologiska. I4 tycker att förpackningen är 

riktigt snygg och uppger förpackningen vara anledningen till att hen köper produkten.  

I8 har ingen åsikt om förpackningen annat än att det är havremjölk, I9 associerar återigen 

mer fritt och kopplar färgen till Alfons Åberg och texten till julgranar (vissa bokstäver har en 

triangelform).  

 

Att de intervjupersoner vi hade möjlighet att visa förpackningen för uppskattar dem tror vi 

beror på att vi har intervjuat personer inom en yngre åldersgrupp. Att Oatly uppfattas 

ungdomliga och moderna av personer som själva är unga och kanske vill se sig själva som 

moderna är därför ganska logiskt.  

 

I1 köper Oatly för att må bättre, första köpet var baserat på att den var laktosfri. I7 ville ha en 

produkt som var fri från laktos och hade hört att Oatly skulle vara bra. Köper för att de är ett 

bra laktosfritt alternativ. I4 uppger att Oatly är laktosfria var anledning till första köpet, dock 

säger sig I4 fortsatt köpa Oatly baserat på deras snygga produktdesign.  

Även I6 testade Oatly första gången för att de var laktosfria men även eftersom de är fria från 

animalier, det är anledningen till att I6 köper dem idag. I3 säger sig ha testat Oatly första 

gången för att hen började umgås med många veganer och ville ha ett mjölkfritt alternativ i 

kaffet. I3 säger sig dels köpa Oatly baserat på etik, för att inte stötta mjölkindustrin men 

också för smaken. Även I5 baserade sitt val på att hen ville äta (dricka) mer veganskt, köper 

just Oatly för att de är veganska, miljövänliga, goda och har bra kvalité. I2 köper Oatly för 

smaken och att den verkar nyttig.  

 

Som vi kan se motiverar våra intervjupersoner anledningarna till att köpa Oatly främst med 

kostskäl, hälsoskäl och att de är veganska. Det enda egentligen utmärkande svaret står I4 för 

som köper för Oatlys design.  

 

6.2 Värde  

I1 klassar Oatly och Änglamark som bra varumärken. Eldorado, Euro Shopper, ICA basic som 

dåliga varumärken. I2 klassar Oatly som ett bra varumärke, även Arla som känns “vuxet”. 

Bortsett från livsmedelsvarumärken klassas även Apple som ett bra varumärke. När det gäller 

sämre varumärken nämns Eldorado. Anledningen är att det känns lite “tacky”, och att det är 

billigt och att det får I2 att undra varför det kan vara så billigt, och misstänker att det är av 

sämre kvalitet. I3 klassar Alpro, Saltå Kvarn, även Oatly som bra men inte palmoljan i Oatly. 

Skulle klassa Arla och annan mjölk som dåliga, även varor som är populära men innehåller 

mycket socker. I4 klassar Arla och Falköpings Mejeri som bra varumärke. Eldorado som 
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dåligt. I5 klassar varumärket Lush som ett bra varumärke eftersom de tillverkar produkter 

med naturliga ingredienser och testar inte sina produkter på djur. Även Garant klassas som 

bra då I5 anser att de har bra produkter till ett bra pris. Däremot anses Eldorado vara ett 

dåligt varumärke, på grund av att produkterna har låg kvalitet. De I6 klassar som bra är 

Astrid och aporna, Quorn och H&Ms miljövänliga plagg. På dåliga varumärken pratar I6 om 

varumärken som är dåliga mot konsumenterna, dessa är 3 och Comhem. I7 klassar Oatly, 

AXA och Skånemejerier som bra varumärken. Klassar Lidl som ett dåligt varumärke eftersom 

I7 drar kopplingar till massproduktion som ger känslan av sämre kvalité. I8 klassar en rad 

varumärken som bra, bland andra Arla, Oatly, Ikea, Acne, Svenskt Tenn, String, Apple och 

Jonnas Ljusstakar. Varumärken som klassas som dåliga är Eldorado, ÖoB samt Barilla. I9 

klassar Svenskt Tenn, String och BMW som bra och dåliga varumärken är H&M och 

Eldorado. 

 

Bra varumärke som tas upp är svenska varumärken som Arla och Svenskt Tenn och etiska 

som Lush och Änglamark.  Varumärket Apple återkommer några gånger. Bland de dåliga 

varumärkena är det enklare att utmärka specifika drag, Eldorado och andra 

massproducerade- och lågprisvarumärken förekommer i intervjuerna. Att bli associerad med 

varumärken går i liknande linje med hur intervjupersonerna klassar varumärken bra och 

dåliga, men det är många av intervjupersonerna som inte nämner specifika varumärken, utan 

snarare värderingarna de vill bli förknippade med.  

 

I1 skulle vilja bli associerad med Apple. Vill inte bli associerad med Eldorado, Euro Shopper 

Ica basic, eller Sverigedemokraterna. Vill kanske bli associerad med Apple men vill inte bli 

associerad med snobbiga klädmärken. I3 vill helst inte bli associerad med varumärken. I4 

anser sig helst bli associerad med dyra märken: “Vill inte vara associerad med ett varumärke, 

men bär hellre Apple än Samsung.” Vill helst inte bli associerad med politiskt starka 

varumärken med extrema åsikter. I6 Vill helst inte bli kopplad till ett varumärke förutom 

Converse som I6 beskriver som sitt “trademark”. I7 vill uppfattas som en miljömedveten och 

god konsument, men det finns inga speciella varumärken I7 vill och inte vill bli förknippad 

med. I8 vill bli förknippad med sitt egna varumärke och vill inte bli associerad med Eldorado. 

I9 vill inte bli associerad med varumärken som är dåliga och kränkande, “utnyttjande 

barnmisshandlande”. I5 kommer inte på något speciellt varumärke.  

 

För Oatly vill I1 och I5 bli associerad med Oatly. I2, I4 och I6, 17 kan tänka sig att bli 

associerad med Oatly. I3 vill inte bli associerad med Oatly men inspirerar, dock gärna andra 

att tänka i Oatlys banor men att varumärket i sig inte är det centrala. I8 vill inte bli 

associerad med Oatly.  I9 kan tänka sig att bli associerad med Oatly om I9 får betalt för det.  
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Vi ställde en fråga till våra intervjupersoner för att se vad de värderar när de konsumerar. 

Många av intervjupersonerna lyfte miljö och etik men även smak och pris.  

I1 anser miljömedvetenhet vara viktigt vid köp av en vara och anser ekologiska märken som 

bättre. För I2 är det viktigt att varan är god och det inte är allt för dåliga ämnen i den. För I3 

har det med tiden blivit viktigare med miljömedveten vid köp av matprodukter. Annars avgör 

priset och smak. Viktigt för I4 vid köp av en matprodukt är hög kvalitet. I5 tycker att det 

viktigaste vid köpet av en matprodukt är att den är hälsosam, innehåller näring och inte är 

för dyr. För I6 är det viktigt att matvaror ska kännas fräscha, miljövänliga och att de som 

tillverkat har bra villkor. I7 tycker att det är viktigt vid inköp av en matprodukt att den är god 

och bra för miljön. I8 och I9 uppger smaken vara det viktiga.  

6.3 Etik  

Vi ställde frågor till våra intervjupersoner hur de tror att andra uppfattar deras konsumtion, 

för att de skulle få lite distans till sig själva i svaren. De flesta av våra intervjupersoner trodde 

att andra uppfattade deras konsumtion på ett positivt sätt och på frågan om de ansåg sig 

etiska i sin handling uppgav de flesta att de ville vara det eller försökte vara det. Ingen av dem 

sa dock rakt ut att de uppfattade sig som etiska, utan gick kring det med att de ”försöker” 

eller ”vill” vara det.  

 

I1 tror att andra upplever konsumtionen: "Som medveten och bra." I1 försöker tänka etiskt 

vid handling. I2 tror att andra upplever I2s konsumtion som att I2 köper många och billiga 

saker, skulle vilja vara etisk, men uppger att det saknas kunskap och engagemang. I3 tror att 

andra uppfattar konsumtionen som mer medveten än den är, I3 försöker tänka etiskt i 

handling, anser sig behöva tänka mer. I3 påstår sig göra ursäkter för att inte handla mer 

etiskt. I4 anser sig medveten i matkonsumtion men har ingen uppfattning om hur andra ser 

på det. I8 har inte heller en uppfattning om hur andra ser hens konsumtion men försöker 

tänka etiskt.  I5 tror att andra upplever att I5 vet vad hen lägger pengarna på. Tänker etisk 

vid handling. I6 tror att andra ser konsumtion som väldigt sparsam, skulle till 95 % kalla sin 

konsumtion etisk. Andra har sagt att de upplever att I7 är medveten i sin konsumtion. I9 tror 

att andra ser I9s konsumtion som “obefintlig” och tänker delvis etiskt i handling.  

 

Vi ställde även frågan om de köper etiska varumärken utöver Oatly. Intressant var att inte 

många kunde namnge varumärken de handlar, vilket kanske kan innebära att de inte är 

etiska? Eller att de inte lägger så mycket vikt vid varumärket? Eftersom många av 

intervjupersonerna ändå uppgav typ av produkt de köpte som var etiska.  

Etiska varumärken I1 köper är Oatly och även Ben & Jerrys. Utgår främst från människors 

villkor och försöker köpa Fairtrade. I2 köper second hand och försöker att köpa produkter 
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som är tillverkade i Sverige. I3 försöker konsumera så mycket veganskt och vegetariskt som 

möjligt. Är medveten om annan kost, exempel inte för mycket soja. I4 har vegetarisk kost. I5 

köper Fairtrade bananer och ekologiska produkter. I6 äter inte kött, försöker köpa utan 

mejeri och ekologiskt. I7 äter inte halvfabrikat, försöker tänka etiskt i aspekten av ekologiskt 

och närproducerat. Köper exempelvis lokalproducerade ägg. I6 tittar efter krav-märkning och 

om varan är ekologisk, köper bland annat ekologiska bananer, paprikor, nötter och mjölk. I9 

köper ekologisk frukt, grönsaker och russin.  

 

Vi ställde även en fråga till vår intervjupersonerna om de tänker på att vara klimatvänliga i 

sin livsstil, alla utom I9 hade något de nämnde som att vara klimatvänliga. Vilket faktiskt 

tyder på att de ändå försöker vara etiska, precis som de nämner i konsumtion att de försöker 

vara etiska vid inköp.  

Exempel som gavs på hur de var klimatvänliga: I1 genom att återvinna. I5 genom att inte 

slösa på vatten och äta veganskt. I8 brukar sopsortera. I2 och I4 uppger sig vara 

klimatvänliga till viss del. I3 och I7 tänker klimatvänligt så långt det går. I6 uppger sig ha en 

miljövänlig livsstil. 

6.4 Identitet  

I1 har sett Oatlys reklam i tv och tidningar. I9 har sett någon reklamfilm. I8 har sett någon 

marknadsföringskampanj. I2 och I6 har sett Oatly på Facebook men inte reklam.  I3 har sett 

Oatly i diskussionsforum angående om de är etiska eller inte. I4 och I7 har inte kommit i 

kontakt med deras reklam.  I5 har sett en reklam men minns inte helt.  

Som vi kan se i svaren har våra intervjupersoner inga starka kopplingar till Oatlys reklam 

eller Oatly utanför produkten, endast I5 följer Oatly på sociala medier (på Facebook). I1 säger 

sig fundera på att göra det.  

Dock är det betydligt fler som genom social interaktion har pratat om Oatly. Alla utom I9 har 

pratat om Oatly med andra. I1, I3, I5 och I6 har rekommenderat Oatly till andra. I6, I8 och I9 

har inte blivit rekommenderade Oatly av någon annan, men de övriga intervjupersonerna har 

det.  

 

För uppfattningar om mjölk- och mejeriindustrin är uppfattningarna skilda mellan 

intervjupersonerna. I8 och I9 köper mjölk- och mejeri och har ingen direkt uppfattning om 

industrin.  I1 Köper inga mejeriprodukter men anser inget negativt om mejeriindustrin. I 

större skalor kan det dock vara dåligt, men i närområdet upplever hen denna okej. I2 Köper 

havremjölk från Oatly lika ofta som vanlig mjölk, och uppger att det blir några gånger i 

veckan. I2 Uppger att det inte finns någon direkt uppfattning om mejeriindustrin och 

mjölkproduktionen, men att en tanke finns att den kanske är dålig för kor. 
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Vi har några personer som köper mjölk- och mejeri men har starkare åsikter. I3 köper mjölk 

och andra mejeriprodukter ibland men tar avstånd från mejeri rent principiellt. Anser inte 

mjölk- och mejeriindustrin bra då korna lider. I6 föredrar att inte köpa mejeri, men anser att 

det beror på företaget, så länge djuren verkar ha det bra. I7 har samma uppfattning som I6 

att om djuren mår bra och får bra liv är det okej, men är helt emot djuruppfödning för slakt 

och endast för att producera mjölk. I7 är emot att man tar kalvarna från födseln, och att man 

mjölkar korna för att de ska producera mer och mer mjölk och får ont i juvren. I7 köper mjölk 

ibland från småskaliga gårdar.  

 

Det är två av personerna som inte köper någon mjölk- eller mejeriprodukt. I4 köper inte 

mjölk- eller mejeriprodukter eftersom I4 är laktosintolerant, men har ingen negativ 

uppfattning om mjölk- och mejeriindustrin. I5 köper heller aldrig mejeriprodukter, detta 

eftersom I5 tycker att mjölk- och mejeriindustrin är hemsk. Anser att det är fel att föda upp 

kor för mjölkproduktion och att det är att utnyttja dem och att de inte får något bra liv. Vi kan 

se att konsumentmotstånd framkommer underliggande hos fler men att om djuren mår bra 

finns inte konsumentmotståndet, förutom hos I5 som tar avstånd till industrin.  

I några av fallen kommer även Arla upp som exempel till Oatly, där intervjupersonerna i vissa 

fall syftar till Arla men i vissa fall förknippar dem med LRF Mjölk som stämde Oatly.  

I1 nämner Arla och Oatly säger: "För de har ett tänk som jag saknar hos många andra 

varumärken, de uttrycker det på ett helt annat sätt än kanske Arla. Sen är ju Arla också 

väldigt bra på att uttrycka sig men inte lika specifikt som Oatly." 

I8 sätter Oatly som ungdomligt i kontrast till Arla som ”bonnigt”. I6 har följt debatten med 

Arla (egentligen LRF Mjölk), där personen uppfattar Oatly som schyssta men att Arla betett 

sig illa. I7 säker rakt ut att det hen gillar med Oatly är deras affärsidé, att man ska värna om 

samhället och att de vågar sticka ut trots att de blivit stämda av LRF.  

 

För att avgöra hur stor del av konsumenternas konsumtion Oatly utgör valde vi att ställa 

frågor om intervjupersonerna provat alla Oatlys produkter och om de köper andra liknande 

produkter. Det vi kan se är att de flesta av intervjupersonerna köper Oatly ofta, och att vissa 

också köper Alpro.  

 

I1 Har provat alla Oatlys produkter och köper vissa produkter regelbundet, köper även Alpro. 

I2 köper två Oatlyprodukter några gånger i veckan. I3 har testat de flesta av Oatlys 

produkter. Köper dem vid varannan handling ungefär och köper annars mejeri. I4 köper 

Oatlys havredryck cirka tre gånger i veckan, är laktosintolerant men köper inga andra 

laktosfria produkter än Oatly. I5 köper produkter från Oatly någon gång i veckan, har testat 

de flesta produkterna ur deras sortiment. I6 köper Oatly någon gång i månaden, vid 
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varannan handling ungefär (handlar cirka 2 gånger i månaden). Utöver Oatly köper I6 dryck 

på soja och varierar varannan handling mellan dem. I7 köper inget från dem frekvent, men 

yoghurten då och då. I8 köper inga av Oatlys produkter på rutin, uppskattningsvis köper I8 

produkter från dem var tredje månad. Förutom produkter från Oatly köper I8 produkter från 

Alpro, bland annat deras mandelmjölk och kokosmjölk. I9 har köpt Oatly tidigare men gör 

det inte riktigt längre.  
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7. Analys 

I analyskapitlet kommer vi dela upp våra diskussioner och framläggningar i tre delar. Dessa 

delar är utifrån frågeställningarna vi haft. Vi kommer i varje del ta fram empirin och sedan 

tolka och beskriva denna med teori.  

7.1 Vilka attityder finns hos konsumenter gentemot varumärket Oatly? 

 

1. Varumärkesattityd och motivation handlar som Percy och Rosenbaum-Elliott 

(2012) beskriver det som vad konsumenten vill få ut av ett varumärke. En fråga som är 

kopplad till detta är varför intervjupersonerna väljer att köpa Oatly, för att se vad som är 

skälet till att de vill konsumera Oatly. På frågan om varför intervjupersonerna köper Oatly 

har vi kommit fram till att många gick på känsla. I6 ser dem tydligt i hyllan och att de då 

känns bättre eftersom butiken ger förtroende för dem. I7 vill ha en laktosfri produkt och då 

känns Oatly som ett bra alternativ. I1 menar att det beror på hälsoskäl, även I2, som också 

köper vanlig mjölk, nämner att Oatly inte känns ”onyttig”. I5 förklarar att en anledning till att 

Oatly känns bra är eftersom de är veganska, att de är goda och har bra kvalitet. Andra skäl 

som kommer upp är att designen är snygg och att de är laktosfria. Detta med att känslan för 

produkten står i centrum är något som tas upp i Collins, Cronin och McCarthys (2014) 

artikel. Där handlar det om att det viktiga inte blir att produkten alla gånger är etisk men att 

den ska ha känslan av att vara det, exempelvis kan man skrapa bort namnet på en 

förpackning för att den ska kännas mer äkta. Varumärken som därför inte var etiska kunde 

inhandlas eftersom konsumenten själv gav dem den rätta känslan. 

 

För att ytterligare förstå vad våra intervjupersoner får ut av ett varumärke som Oatly har vi 

valt att förklara det med The Rossiter-Percy Grid modellen. Följer vi helt den kategorisering 

som Percy och Rossiter (1992) ger, hamnar Oatly under lågt engagemang med negativt motiv 

eftersom det är en enkel vara att prova och den är ett alternativ till mjölk-och mejeri som är 

en viktig del av kosten. Den svarta pricken i figur 1.2. visar är det där våra intervjupersoner 

befinner sig.  
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Figur 1.2. Våra intervjupersoner i ”The Rossiter-Percy Grid”.  

 

Intressant är dock att Oatly skulle kunna vara ett gränsfall. Percy och Rossiter (1992) tar upp 

ett exempel i sin artikel som vi skulle kunna koppla till Oatly. I sin artikel A Model of Brand 

Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies tar de upp chokladbiten Snickers som 

exempel. Snickers marknadsföring visar att chokladbiten ska användas mot hunger vilket ger 

den ett negativt motiv, men många äter Snickers som en godis vilket istället kopplar den till 

ett positivt motiv. De förklarar att sina fyra kategorier i vissa fall blir gränsland beroende på 

vem som konsumerar produkten.  

 

Tar vi denna syn till Oatly får vi se bortanför det kostmässiga behovet. Oatly hamnar 

fortfarande på skalan för lågt engagemang eftersom deras produkter är enkla att prova. Men 

motivet blir tvivelaktigt.   

 

Figur. 1.3. En variant av våra intervjupersoner i ”The Rossiter-Percy Grid”. 
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Figur 1.3. visar hur uppdelningen av intervjupersoner kan se ut om man diskuterar vad 

positivt och negativt motiv innebär. I4 behövde köpa Oatly på grund av laktosintolerans, 

vilket gör att köpet drivs av ett måste och I4 hamnar då fortfarande i lågt engagemang med 

negativt motiv. Men tre personer köpte utan något behov och skulle på så sätt kunna hamna 

på positivt byte. Det är personer som väljer Oatly som något extra, inte ett behov i kosten. 

Precis som de som väljer en Snickers för att de vill belöna sig med en chokladbit. Dock hade 

vi en grupp på fem personer som hade behov av att dricka laktosfritt men de följde inte detta 

i sin kost. Det är en fördel för dem att dricka en produkt utan laktos men de ”struntade” i det. 

De styrdes av positivt köpbeslut men eftersom det negativa också bidrog kunde vi inte kalla 

det helt negativt eller positivt. Vi valde därför att göra en egen lucka som vår fyrkant mellan 

negativ och positiv visar i modellen eftersom The Rossiter-Percy Grids modell inte tillåter en 

blandgrupp. 

 

2 - Kognitiva och affektiva komponenter av varumärkesattityder handlar om 

behovet produkten ska tillfredsställa (Percy & Rosenbaum-Elliott, 2012). Enligt figur 1.3. är 

det enbart I4 som baserar valet på att Oatly är en icke laktosprodukt. För att förstå vad drivet 

ligger i att välja Oatly hos de övriga intervjupersonerna, frågade vi varför de köpte en produkt 

första gången. 

I4 sa: “Provade sojamjölk, dög inte och mandelmjölk var äckligt men gick sen på Oatly, var 

inte jättebra först men fortsatte köpa för att förpackningen var snygg.” Även att behovet är 

negativt kan vi se att Oatly har förmågan att bidra med något extra, en snygg design. 

Endast I8 uttrycker ett rent hungerbaserat behov, I8 köpte Oatlys Havredryck Jordgubb & 

Skogsbär i flaska och uttrycker om detta “Jag var jättetörstig och hungrig.”. I2 köpte 

havredrycken då hen ansåg denna som god, drivs därför av smak. I3 och I5 baserade sitt val 

på att de ville testa en vegansk produkt. I3 lärde känna många veganer och testade på så sätt 

Oatly. I6 valde att belysa fler punkter, dels för att Oatly var laktosfri men också för att I6 

försöker undvika animaliska produkter. Motiverar även valet med: “tyckte att Oatly såg 

hälsosamma ut”. I9 beskriver sig provat på grund av nyfikenhet. De övriga uttrycker att det 

snarare handlade om att produkten var fri från mjölkprotein och laktos. 

Hos I8 är det behovet efter vad produkten i sig kan tillfredsställas, som Percy och 

Rosenbaum-Elliott (2012) talar om. Men för I4 baseras det på produktattribut och för I3 

handlar det snarare om en gruppidentitet som framställs i mycket av den tidigare forskning 

vi läst (Collins, Cronin & McCarthy, 2014. Bartels & Hoogendam, 2011). Medan för I3, I5 och 

I6 ligger konsumentmotstånd till grund. En önskan att avvika från normen att använda en 

animalisk produkt, vilket Riach och Shaw (2011) beskriver som att det etiska i sig inte 
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behöver vara kärnpunkten, snarare hur marknaden framställs när viss konsumtion (som 

etisk) anses ”med i tiden”.  

Detta hör även ihop med motivet, varför de köper Oatly i dag. Av dessa kan vi utläsa att de 

behov som Oatly tillfredsställer - i våra intervjuer - handlar om att de uppfattas som ett bra 

alternativ, de uppfattas hälsosamma eftersom de är veganska och laktosfria. Även deras 

design kan i vissa fall bidra. Detta går även i linje med en fråga om matkonsumtion. När vi 

ställde frågan vad som var viktigt vid köp av mat, fick vi svar i våra intervjuer om hälsosamt 

och bra för miljön. Personerna vi intervjuade varierade i hur ofta de köper produkten. I1, I2, 

I4 och I5 är storkonsumenter och köper Oatlys produkter minst en gång i veckan. I3 vid 

varannan handling, I6 någon gång i månaden, I7 och I8 ibland och I9 har enbart köpt en 

gång tidigare. 

 

För att gå djupare in i uppfattningarna konsumenterna har om Oatly får vi titta på frågan om 

vad det är konsumenterna gillar med Oatly. Det intressanta här är att det går i en annan linje 

än motivet till att köpa. Motivet sägs vara baserat utifrån hälsoaspekter medan den allmänna 

attityden mot Oatly är en annan. Åtta av de nio tillfrågade nämnde nämligen något helt 

utanför Oatly som vegansk eller laktosfri produkt. Det var varumärket i sig som lyftes, deras 

värderingar, deras design, deras färger och affärsidé. I2 säger: "Modernt tänk, rätt i tiden, bra 

idé, gillar hur de utformat sin design, och så gillar jag ju smaken." Går vidare med att säga sig 

vara osäker på innehållet men tror att de har naturliga och “bra” råvaror. I6 säger sig överlag 

gilla produkten och att loggan är snygg och sticker ut i jämförelse med konkurrenter. I4 

uttrycker det som att det “känns bra att hålla i paketet”, uppfattar dem som ett genuint 

företag som gör schyssta produkter. Både I1 och I7 påpekar att det är bra att Oatly gör 

havreprodukter för miljöskäl dock ur olika synpunkter. I1 trycker på att Oatly avdramatiserar 

icke mejeriprodukter medan I7 menar att de vågar sticka ut trots stämning. Endast I3 

uttrycker sitt gillande genom linje med motivet - anser havremjölk som havremjölk men hos 

Oatly finns stort alternativ. 

Vi frågade även intervjupersonerna om det fanns något de ogillade med Oatly. I7 svarar att 

det inte är något med varumärket i sig men att produkten inte är så god. De övriga svaren är 

liknande. I1, I8 och I9 gillade inte smaken. I4 och I5 ansåg priset vara högt. I6 hade inte 

något att anmärka på. I3 gick till en etisk aspekt, Oatly använder sig av palmolja och detta 

gillade I3 inte. I2 tog upp tvisten med Arla (LRF Mjölk) och uppskattade inte denna då 

intervjupersonen också dricker mjölk.  

 

Av frågorna på vad konsumenterna gillade och ogillade med Oatly blir det intressanta att 

produkter från Oatly inte uppfattas smakrik och i vissa fall dyr, ändå väljer våra 

intervjupersoner att köpa den. Det vi kommer fram till är att det är vad produkten står för 
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som lockar. Oatlys design hjälper till att skapa positiva associationer till varumärket, vilket 

gör att det är vad Oatly symboliserar som varumärke som uppskattas. Precis som Riach och 

Shaw (2011) tar upp i sin artikel kan motivet sägas vara etiskt men under ytan handlar det 

snarare om att varumärket är ”hippt” och ”med i tiden”. Askegaard, Brogaard Kristensen och 

Ulver-Sneistrup (2011) beskriver att i Norden romantiseras mat från naturen, bra produkter 

är organiska, närodlade och utan tillsatser. Men hur konsumenten bestämmer vilka 

varumärken som romantiseras bygger ofta på en paradox som utgår från hur konsumenten 

känner för olika matvarumärken. Det är de varumärken som ger en autentisk känsla som 

klassas som ”bra”. Smak kan vara mindre viktigt, även pris. Att faktiskt veta om varumärket 

är etiskt eller inte faller också undan för hur vi känner för varumärket. Att våra 

intervjupersoner därför förklarar det etiska som en viktig egenskap men beskriver Oatly som 

”rätt i tiden”, som varför de gillar dem kan på så sätt kopplas till hur marknaden framställs. 

Som vi nämnde i tidigare forskning blir Oatly det lilla, svenska företaget vi kan sympatisera 

med eftersom de visar sig ha bra värderingar medan mjölkindustrin blir den stora 

marknaden representant för ”dålig” konsumtion – det man vill hålla sig ifrån (Askegaard, 

Brogaard Kristensen och Ulver-Sneistrup, 2011).  

 

3- Uppfattningar och fördelar i kognitiva komponenter bygger enligt Percy och 

Rosenbaum-Elliott (2012) på vilka uppfattningar och kunskaper som finns kring ett 

varumärke. För att få fram detta för Oatly ställde vi den öppna frågan “vad vet du om Oatly?”. 

Fem av de nio tillfrågade nämnde i sitt svar att de gör produkter av havre. En person visste 

att det är ett svenskt varumärke och en annan person visste att havren odlas i Sverige. Fyra 

av dem vi frågade svarade att de gör mjölkfria och laktosfria produkter. Tre nämnde att de 

hade en konflikt, dock trodde två av dessa att det enbart var med Arla fast det i själva verket 

är med LRF Mjölk. En av dessa hade även uppfattningen att Oatly hade betett sig trevligt i 

konflikten medan motparten inte betett sig lika väl. Konflikten kan återigen göra Oatly till det 

lilla företaget där LRF eller i vissa missförstånd Arla blir företagsboven, med de sämre 

idealen eftersom de baserar sin produkt på djur (Askegaard, Brogaard Kristensen och Ulver-

Sneistrup, 2011). 

En anmärkningsvärd sak med de svar vi fick på fråga ett är att fyra av de tillfrågade inte 

nämnde i sina svar att Oatly hade med havre att göra över huvud taget. Det på grund av att de 

enbart gör produkter baserade på havre, trycker hårt på att det är just havre de arbetar med 

och till och med har “oat” i sitt namn. Dock nämner alla i senare frågor att det är just 

havreprodukter Oatly gör, bland annat att det är just havredryck de har testat. Att de inte 

kopplar samman havre med Oatly när de redogör för sin kunskap är därför anmärkningsvärt, 

då det borde vara en stark faktor. På framsidan på förpackningarna till 20 av de 35 

produkterna i Oatlys svenska sortiment står det klart och tydligt att det innehåller havre 
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(Oatly, 2016a). På ytterligare tre stycken står det “with swedish oats”. Varför förknippar då 

inte intervjupersonerna Oatly direkt med havre? Ett av svaren kan vara att det är mer viktigt 

för dem vad som inte är i produkten än vad den faktiskt innehåller. Två av de fyra svarande 

att de borde undvika laktos av hälsoskäl, medan en köpte produkten för smakens skull och en 

för att havre var ett substitut för sojamjölk då hen ansåg att man inte bör få i sig för mycket 

soja. På så sätt bli konsumentmotståndet det viktiga. 

 

Figur 2.2. Del av vår analysmodell.  

 

I första analysfrågan har vi arbetat efter figur 2.2 för att först fastställa motiv, sedan behovet 

och sist kunskap. Det vi kommer fram till är att motivet styrs delvis av hälsoskäl men känslan 

för Oatly spelar in vid köp. Oatly kan tillfredsställa hälsomässiga behov men med sin produkt 

och företaget i sig har de möjligheten att tillfredsställa behov som ligger utanför själva 

innehållet. Konsumenterna fokuserar på andra attribut än just hälsomässiga och vid fråga om 

kunskap är det inte Oatlys havrebas som framkommer.  

7.2 Ser intervjupersonerna Oatly som ett etiskt varumärke och vilka andra värden 

förknippar intervjupersonerna med Oatly? 

 

Etisk konsumtion 

På frågan om Oatly är etiskt svarar åtta av våra nio intervjupersoner att de anser det. 

Personen som inte anser Oatly vara etiskt nämner palmoljan som skäl. Två stycken nämner 

att de känns etiska, andra trycker på att de inte har animaliska produkter samt att de är 

ekologiska (något bara cirka 3 av deras produkter faktiskt är). I4 nämner att de är 

miljömedvetna och “verkar veta vad de håller på med.” På första frågan nämnde inte heller 

fyra av personerna att Oatly baseras på havre, vilket vi tror kan bero på att det är viktigare att 
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de uppfattas bra än att veta exakt vad de innehåller. Tittar man även till vad konsumenterna 

uppfattar Oatlys budskap att vara hade sju av nio en positiv bild av Oatlys värde. 

På frågan om vilka varumärken intervjupersonerna skulle klassa som “bra”, nämner många 

Oatly även här. Detta kan bero på att vi gör en intervju om just Oatly vilket måste finnas i 

åtanke, men det kan också kopplas till att Oatly är ett av de varumärken som lyckas med sin 

kommunikation. Precis som i första delen av analysen kopplas detta till Collins, Cronin och 

McCarthys (2014) artikel, där känslan för varumärket står i fokus snarare än dess faktiska 

innehåll. Det går att se det som att intervjupersonerna går på känslan eftersom vi kommit 

fram till att Oatly är etiskt i förhållande till mjölk- och mejeri, men de fyller inte i de punkter 

som etiskt varumärke ska ha (se metodkapitel).  

 

Varumärkespersonlighet  

För att få en allmän uppfattning om varumärket valde vi att visa upp en av Oatlys produkter. 

Eftersom produkten är det centrala i Oatlys marknadsföring ville vi se hur konsumenterna 

uppfattade denna. I5, I6 och I7 kunde vi inte visa en produkt då dessa intervjuer utfördes på 

telefon. I3 säger “Bara spontana tankar. Den är väl fin, synd att det inte är den ekologiska 

bara. Spännande i det grafiska ser mer handritat ut inte så fabriksmässigt.” 

I4 drar steget längre och påstår sig köpa produkten för att designen är så snygg, vilket är 

intressant eftersom denna person drivs av det negativa köpmotivet (laktos). I2 anser också 

designen vara snygg. Förklarar detta med att produkten ser ut att vara "down to earth", lite 

gammaldags och texten ser ut att vara blandad av skrivmaskin och målad med vattenfärg 

vilket bidrar till charmen. I1 beskriver förpackningen som “hipp, ungdomlig och spännande”. 

I8 ansåg inget speciellt och I9 associerade mer fritt kring exempelvis “Alfons Åberg”. 

 

I dessa svar drar våra intervjupersoner associationer. När de kopplar Oatly till ord som 

“hipp” eller “down to earth”, tillskriver intervjupersonerna produkten personlighetsdrag 

(Blythe, 2012). Värdena de tillskriver Oatly blir därför kopplade till deras egen relation till 

varumärket - hur de ser på varumärket och associerar det. Detta syns också tydligt i frågan 

om uppfattningen om själva varumärket, vilket kanske går ifrån gillande och ogillande och 

ger en mer neutral bild, men härifrån fick vi fram en personlig syn lite lik uppfattningen om 

designen. I4, I6 och I7 sa sig inte ha en uppfattning, dock kommenterade I4 på att den 

grafiska profilen utmärkte dem och I6 att de vänder sig till en miljövänlig kundkrets. I2 säger 

"Att det är populärt bland unga främst, har jag uppfattat det som. Och modernt." Även I3, I8 

och I9 nämner “modernt”. I3 lyfter även fram att: “Det känns som att det är väldigt poppis, 

för att man inte vill stötta Arla eller LRF.” Menar dock att även om de lyckas och blir 

vinstdrivande är det bara bra eftersom de har “rätt intentioner”. I8 väljer även att ställa dem 
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mot Arla, beskriver Arla som “bonnigt” och Oatly som modernt och ungdomligt. I1 nämner 

deras rebranding och I5 nämner deras slogan. 

Utifrån detta kan vi se att Oatly uppfattas av våra intervjupersoner som ett varumärke i 

framkanten, de är moderna och ungdomliga. De ställs av två personer mot Arla där Arla 

uppfattas negativt. Drar man detta ett steg längre kan man som Aaker (1997) skriver om 

kanske dra det till att våra intervjupersoner tillskriver Oatly samma drag de själva hoppas att 

få, och kanske till och med kan använda det i sin identitet, vilket vi diskuterar i nästa fråga.  

 

I frågan om hur Oatly kommunicerar sitt budskap hade majoriteten - sju av nio - en positiv 

inställning och positiv uppfattning av kommunikationen och det upplevda budskapet. Två av 

de nio hade dock en negativ inställning. I2 ansåg att de var för nonchalanta i sin 

kommunikation på sina förpackningar, hen tyckte att det kändes som att de försökte för hårt 

att verka “coola” och nå en “cool målgrupp”, och att det blev tramsigt. I9 ansåg att budskapet 

var “luddigt”, och baserade sin uppfattning på de reklamfilmer I9 sett. Här tillskrivs Oatly 

istället negativa personlighetsdrag. Intressant är att Oatly tillskrivs egenskapen som “hipp” 

som något positivt och ett synonymt ord som “cool” som negativt.   

 

I Collins, Cronin och McCarthys artikel (2014) förklaras att intervjupersonerna gör en tydlig 

skillnad på varumärken. Vissa varumärken uppfattas etiska och är bra, många varumärken 

har ingen stämpel alls och blir som ett gränsland, medan vissa varumärken till alla pris ska 

undvikas. Det de tog upp var främst kända varumärken, de som ansågs giriga och “äckliga”, 

några var McDonalds och Coca Cola, varumärken som på så sätt tillskrivs en viss stämpel. 

Mat från “supermarkets”, såg man i regel också ner på. Precis som Aaker (1997) förklarar i 

sin artikel att exempelvis Absolut Vodka blir en “cool”, 25 åring medan exempelvis Statiol blir 

en gammal gubbe. Vi valde att ställa frågor till våra intervjupersoner i denna linje, för att på 

så sätt få fram hur de profilerade varumärket för att få fram deras associationer och 

värderingar.  

Varumärken som nämns som “bra” är ekologiska, närproducerade och miljömedvetna 

varumärken, som Lush, Svenskt Tenn och Änglamark. Bland dåliga varumärken nämns 

Eldorado i sex av intervjuerna, detta är ett billigt, massproducerat varumärke, utan hänsyn 

till det etiska. Andra billigare varumärken nämns, vilket kan innebära att billigt och populärt 

(vilket också nämns) kopplas till sämre precis som i Collins, Cronin och McCarthys artikel 

(2014).  Intressant är att vilka varumärken intervjupersonerna vill bli associerade med skiljer 

lite från det etiska. Tre stycken nämner Apple, ett varumärke som inte är etiskt, men det är 

populärt och ungdomsinriktat. Här kan vi dra kopplingen mellan Oatly och Apple, de 

uppfattas båda som något dyra, ungdomliga och moderna varumärken, kanske är detta 

viktigt hos Oatly? Snarare än att de faktiskt är etiska? En intressant koppling vi drar i vårt 
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arbete är även hur vissa av Oatlys produkter har kopplingar till Apple i hur de skriver sina 

produktnamn. Apples iPhone, iPad och så vidare. Oatlys iMat och iKaffe. Här kan vi koppla 

upptäckten till att det är känslan varumärket inger som är viktigare snarare än dess faktiska 

värderingar. Precis som Riach och Shaw (2011) beskriver att konsumentmotstånd inte alltid 

är intentionen, istället handlar det snarare om att “hänga med”, vara “hipp”. Apple kan om 

man följer Aakers (1997) linje alltså tillskrivas personlighetsdrag som intervjupersonerna 

själva vill ha i sin identitet och därför kanske etiken förbises. Majoriteten av de vi intervjuade 

ville dock inte bli associerade med ett varumärke vilket kan innebära att de faktiskt inte bryr 

sig lika mycket just om varumärken, eller att de inte vill erkänna detta. För på frågan om de 

ville bli associerade med Oatly svarade merparten ja. 

 

Figur 2.3. Del av vår analysmodell.  

 

För frågeställningen om värde och etik, se figur 2.3. har vi först gått in på etisk konsumtion 

där det blir tydligt att Oatly uppfattas som etiska. Där vi kommer fram till att endast en 

person är medveten om att Oatly använder palmolja, annars uppfattas det som ett etiskt 

varumärke. Intervjupersonerna ser även Oatly som hälsosamt och ekologiskt, vilket det kan 

vara beroende på vilken av produkterna man intar. Vad vi har kommit fram till är att Oatly i 

stor utsträckning inte kan kallas helt etiskt. Oatly är etiskt i förhållande till mejeriproduktion 

men inte på egen hand. Något de är etiska i är att de är veganska, detta kommer dock inte 

upp som skäl för våra intervjupersoner. Oatlys produktdesign uppskattas och varumärket 

tillskrivs attribut som ungdomliga, moderna och ”coola”. Delen om värde kommer in under 

punkt 2 i figur 2.3. Oatly där vi får fram att många av intervjupersonerna kunde tänka sig att 

bli associerade med Oatly eftersom de uppfattas etiska, andra varumärken som uppfattas 

etiska ville intervjupersonerna kopplas till. Dock framkom även Apple, ett varumärke utan 

etisk profil. Det leder oss till frågan om det är etik i sig som är det viktiga? Eller 

uppfattningen om ett varumärke? 

7.3 Hur använder konsumenterna Oatly i skapandet av identitet (och livsstil)? 

 

Social identitetteori  
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För att besvara frågeställning tre måste vi gå till identitet. Om vi börjar med att använda oss 

av Social identitetteori som Bartles och Hoogendam (2011) skriver om, kan man utläsa om 

sina konsumenter använder en viss produkt till sin identitet genom att se hur de använder sig 

av produkten i sitt sociala liv. Ser vi till hur intervjupersonerna kom i kontakt med Oatly var 

det tre av dem som såg produkten i hyllan och därför valde att köpa Oatly. Ytterligare en tror 

sig sett Oatly i hyllan men är osäker. Tre stycken började dricka Oatly av skälet att de inte 

kunde eller ville dricka laktosprodukter. Två av dessa hade familjemedlemmar som inte 

kunde det. Av de två övriga var det en som ville testa för intresset av att äta mer veganskt och 

endast en lockades av reklam i form av gratisprover. 

När de först provade produkten varierade mellan intervjupersonerna, från 6 år till för några 

månader sedan. Dock var det endast en som först testat en produkt efter Oatlys rebranding. 

Av våra intervjupersoner har fem av nio blivit rekommenderade produkten av någon annan, 

tre av dessa köpte produkten första gången på grund av detta (I1, I3 och I4). Ingen av våra 

intervjupersoner vet aktivt med sig att de blivit påverkade att köpa Oatly av reklam, vilket 

kan ha två förklaringar, dels att Oatly inte haft budget till större reklamkampanjer tidigare 

eller att det skett undermedvetet. 

Det vi kan utläsa av våra intervjupersoner är att Oatly i våra intervjuer har spridits till stor 

del av mun-till-mun-kommunikation (word-of-mouth). Av de vi intervjuade hade alla utom 

I9 också pratat om Oatly med någon annan, vilket visar att det är ett varumärke som 

diskuterats. På så sätt skulle vi enligt Social identitetteori tolka det som att 

intervjupersonerna använder Oatly i sin identitet, eftersom de pratat om det med andra. När 

vi frågade om de intervjuade hade kommit i kontakt med Oatlys reklam så var det fem 

stycken som inte hade det på något sätt. Deras spridning måste enligt våra intervjuer främst 

ske genom samtal. Collins, Cronin och McCarthy (2014) beskriver mun-till-mun-

kommunikation som ett sätt att sprida en idé men också ett missnöje. Det hela verkar bygga 

på att motsätta sig normen, exempelvis genom att inte äta kött, att köpa ekologiskt och 

närproducerat. I grunden handlar det om identitetssökande och upprätthållande av jaget i en 

mer kreativ, autentisk och intellektuell grupp. Skulle man utgå från detta skulle man kunna 

påstå att det faktum att Oatly bland våra intervjupersoner sprids genom mun-till-mun-

kommunikation innebär att Oatly används i identiteten. Social identitetteori bygger även på 

hur intervjupersonerna förmedlar en produkt i sociala medier, men på intervjufrågan om de 

intervjuade följde Oatly på några sociala medier var det endast I5 som gjorde det. Vilket gör 

att Social identitetteori i vårt fall motsätter sig självt. För att istället få en klar bild av om 

Oatly kan användas i byggandet av identitet hos våra intervjupersoner får vi gå till CCT. Inom 

CCT kommer vi att presentera var intervjuperson i en egen profil eftersom vi då kan se om 

fler faktorer spelar roll i om de använder Oatly i identitet eller inte.  
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CCT 

Arnould och Thompson (2005) CCT för Konsumentens identitet går ut på att i se och förstå 

inverkan av myter och symbolik som skapas på marknaden. Genom dessa kan konsumenten 

återskapa sin identitet. I vår tredje frågeställning är det denna linje vi valt att följa för att se 

om konsumenter använder Oatly i sin identitet. Och för att gå till en annan av CCT:s punkter 

Mass-medierade marknadsideologier och konsumentinterpretiva strategier – som bygger 

på att viss marknadskommunikation riktar konsumenten till en viss identitet. Ofta blir då 

utgångspunkten marknadsmyter, romantiska narrativ och dessa sprids genom olika typer 

av reklam. För att kunna analysera om Oatly används i identiteten måste man därför titta på 

vad det är som är unikt med Oatly, vad de marknadsför, nämligen sig själva som ett etiskt 

varumärke. Vi har till stor del byggt vår studie på detta. Följande kommer vi dela upp var 

intervjuperson och diskutera kring om de är etiska och om de använder Oatly i sin livsstil, för 

att tydligt kunna avgöra detta med CCT delar vi upp intervjupersonerna var för sig, på så sätt 

kan vi analysera om intervjupersonerna använder olika delar som CCT innefattar för att se 

om Oatly används i identitetsskapandet.  

 

Enligt tidigare forskning och teoretisk ram har vi fått fram några återkommande punkter som 

vi kommer använda för att hjälpa oss att avgöra om intervjupersonerna är etiska 

konsumenter och om de använder Oatly i sin identitet. Den etiska ramen bygger vi helt på 

hur vi beskriver etisk konsumtion i kapitel 3. Om Oatly används i identitetsskapande är en 

svårare fråga men detta är vad vi kommer titta på: Konsumentmotstånd som Askegaard, 

Brogaard Kristensen och Ulver-Sneistrup (2011) förklarar används i bildandet av identitet. 

Enligt Riach och Shaw (2011) är det viktigt att se varför konsumentmotståndet existerar 

eftersom det inte behöver bygga på ett motstånd utan snarare önskan att handla positivt. 

Bartels och Hoogendam (2011) förklarar att social kontext är viktigt i identitetskapande. Att 

prata med andra om sin konsumtion och visa upp den. För identitet beskriver Thompson 

(1995) i The Media and Modernity att andra är en förutsättning för att visa vår kultur. 

Genom rådande kultur och social kontext skapar vi vår uppfattning. Vi kommer därför även 

se kort till attityderna och värde så som varumärkespersonlighet.  

 

I1 –I1 är etisk till stor del. Tror sig handla medvetet, tänker på miljömedvetenhet och 

människors villkor. Anser Oatly som etiskt och vill gärna bli associerad med dem, vilket tyder 

på att I1 kan använda Oatly i sin identitet. Vill bli associerad med Apple, vilket är ett dyrare 

och ungdomligt varumärke. Medan varumärken som Eldorado och liknande billiga 

massproducerade klassades som dåliga varumärken som I1 inte vill bli kopplad till. Köper 

inte mejeri vilket indirekt är ett konsumentmotstånd men anser inga direkt negativa 

uppfattningar om mejeriindustrin vilket gör att detta inte är anledning till köp. Är 
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storkonsument av Oatly och har testat alla deras produkter, vilket visar på att personen är 

trogen konsument. Anser Oatly ungdomligt och hippt. Köper dock Alpro, som är ett liknande 

varumärke vilket kan brista på användningen av Oatly i identitet. Kanske är det viktigaste att 

visa upp en rad etiska varumärken snarare än just Oatly. Personen är därför en trogen 

Oatlykonsument och etisk konsument. Kan till viss del använda Oatly i identitet men kan 

också använda liknande varumärken.  

 

I2- I2 är etisk i sin konsumtion till viss del, uppger sig vilja vara mer insatt och ha mer 

kunskap om etik och miljöfrågor. Tycker att Oatly verkar vara modernt och i tiden, men har 

inte jättestor koll på innehållet i produkterna, tror att det är gjort på naturliga råvaror. 

Klassar Oatly som ett etiskt varumärke eftersom deras produkter är “vegetarianska” och 

deras villkor är bra för människor och att produktionen sker i Sverige. Köper inga andra 

vegetabiliska produkter utom Oatlys, och har inte heller blivit mer engagerad i miljöfrågor på 

grund av Oatly. Har rekommenderat havremjölk till andra, dock inte Oatlys. Personen visar 

inte upp en tydligt etisk profil, inte heller en tydlig tillhörighet med Oatly. Köper även vanlig 

mjölk lika ofta som Oatly och visar därför inget tydligt konsumentmotstånd.  

 

I3- I3 är väldigt medveten och uppfattas som detta av de runtomkring. Vet vad man bör 

tänka på och har koll, men sedan följer I3 inte alltid detta. Uttrycker exempel ett 

konsumentmotstånd mot mjölkindustrin men köper ändå mejeriprodukter. Gillar inte 

palmolja i Oatly men köper ändå produkten. Vill heller inte bli associerad med märken men 

indirekt verkar I3 använda Oatly i identitet, detta genom att personen pratar om Oatly, 

umgås med andra som dricker Oatly samt rekommenderar den till andra. 

Personen kan använda Oatly i sin identitet, speciellt i en social kontext. Är väldigt medveten 

om fördelar och nackdelar med sin livsstil och med Oatly. På ett sätt kan detta beteende 

jämföras en del med Collins, Cronin och McCarthys (2014) artikel, där deras 

intervjupersoner upprätthöll etik slaviskt då de träffades i grupp.   

 

I4- I4 är laktosintolerant och måste därför ha en icke mejeribaserad konsumtion. Men på 

grund av designen har personen valt Oatly, därför finns det något driv i att kopplas till denna 

snygga produkt. Personen beskriver också att den hellre associeras med dyra produkter men 

Oatly i sig tar personen inte ställning till. Det verkar främst vara kvalitén som är viktigt, inte 

så mycket etiska val. Denna person köper Oatly av andra skäl än dess etiska sida. Här handlar 

det inte om en koppling till att Oatly är etiskt, istället att Oatly kan erbjuda något extra med 

sitt varumärke. Motivet som Percy och Rosenbaum-Elliott (2012) pratar om för 

varumärkesattityd, bygger därför snarare på att kanske imponera eller hålla en passande 

profil med varumärket än att egentligen bry sig om innehållet. Personen är laktosintolerant 
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och måste ha ett alternativ men väljer Oatly då det är det “snyggaste” av de laktosfria 

alternativen. På så sätt kan personen visa Oatly som en del av identiteten eftersom personen 

köper Oatly för dess design och vill kanske då kopllas samman med ”snygg design”, kanske 

vill personen överta det den gillar med Oatly till sin egen identitet, som Blythe beskriver en 

del av varumärkespersonlighet (Blythe, 2012).  

 

I5- Gillar Oatly för att de gör mjölk av havre och att havren växer i Sverige. Klassar Oatly som 

ett etiskt varumärke eftersom de inte stödjer djurindustrin och istället använder råvaror från 

växtriket. Köper även andra vegetabiliska produkter från Alpro, Go Green och Garant 

eftersom deras havremjölk är billigare än Oatlys. Upplever att Oatly kanske har påverkat 

intresset för andra etiska frågor. Upplever att de som köper Oatlys produkter är 

miljömedvetna och hälsomedvetna och passar in där. Har både pratat om och 

rekommenderat Oatly till andra. Miljömedveten och etisk i sin konsumtion då I5 tar ställning 

och gör aktiva val av inköp av vissa varor som är snälla mot miljön och undviker köp som 

stöttar djurindustrin. I5 är tydligt etisk och kan använda Oatly som en del i detta. Viktigast 

verkar vara att visa en etisk profil överlag och där kan Oatly bidra. Precis som Askegaard, 

Brogaard Kristensen och Ulver-Sneistrup (2011) beskriver i sin artikel har I5 en positiv bild 

av Oatly eftersom det är svenskt, veganskt och använder naturliga råvaror. Använder Oatly 

tydligt i sin sociala kontext och uppvisar konsumentmotstånd för animaliska produkter.  

 

I6- I6 uttrycker sig mycket om det etiska i produkter och köper Oatly just för att det är etiskt. 

Vill helst inte associeras med märken men har en tydlig etisk profil, vilket kanske också ökar 

vikten av etik, inte varumärket i sig. Äter inte kött, försöker köpa utan mejeri och ekologiskt. 

Personen har inte en jättestor koppling i identiteten till just Oatly eftersom denna köper 

produkter med soja och mjölk lika ofta. Personen säger sig inte vilja kopplas till varumärken, 

samtidigt vill personen inte kopplas till varumärken som är oetiska. Precis som Riach och 

Shaw (2011) påpekar verkar det för I6 snarare handla om önskan att handla positivt än 

önskan till att “visa upp” sin konsumtion. Personen använder indirekt ett varumärke som 

Oatly i identiteten men inte aktivt.  

 

I7- I7 upplevs som medveten i sin konsumtion, undviker massproducerade varor och vill 

köpa varor som är av bra kvalitet, närproducerade och ekologiska. Dock konsumerar I7 kött, 

men tänker även där på att välja ekologiskt och närproducerat, säger sig vara emot ”dålig” 

djurindustri (oetisk). I7 gillar Oatlys affärsidé om att värna om samhället, gillar att de står på 

sig mot LRF. Klassar Oatly som etiskt och anser sig blivit mer medveten i sin konsumtion 

genom Oatlys produkter. Har pratat om Oatly med andra och blivit rekommenderad av 

andra. 
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Är en etisk konsument i de flesta aspekter, har påverkats i sin konsumtion av Oatly och pratat 

om det med andra. Personen visar också visst konsumentmotstånd, äter dock kött. Att I7 

influerats av Oatly är tydligt och kan på så sätt använda det i sin identitet.  

 

I8- Är delvis etisk i sin konsumtion på grund av tänker på att köpa krav-märkt och 

ekologiskt, men vill först och främst att varan ska vara god och få valuta för pengarna. 

Hållbarhetstänk kring vilka varumärken som klassas som bra, då de flesta är svenska och två 

av dem har lokal produktion, samt sopsorterar. Tycker att Oatly känns som ett etiskt 

varumärke. Köper förutom Oatly också Alpro samt gillar att testa olika icke animaliska 

produkter, har pratat om Oatly och rekommenderat till sin sambo.  Radar upp en del 

varumärken som personen klassar som bra exempelvis Ikea, Oatly, Arla, Svensk Tenn osv., av 

dessa är alla svenska och de dåliga varumärkena är billigare varumärken. Vill inte bli 

associerad med Eldorado men har inga preferenser på varumärken att bli associerad med. 

Även för I8 tycks etiska varumärken i sig vara viktiga och Oatly kan bidra med det i 

identiteten. Precis som tidigare nämnt romantiserar personen också svenska varumärken 

enligt Askegaard, Brogaard Kristensen och Ulver-Sneistrups (2011) artikel.  

 

I9- Har inget behov av att använda Oatlys produkter. Kan tänka sig att bli associerad med 

Oatly men endast mot betalning. Klassar Oatly som etiskt och tror att personer som köper det 

främst är de som vill vara moderna eller vill ha ett nyttigt alternativ till mjölk- och 

mejeriprodukter. Försöker vara etisk i sin konsumtion men smaken är prioritering. Klassar 

dyrare märken som bra och billigare som dåliga. Personen här är etisk men använder inte 

Oatly för sin identitet.  

 

 

Figur 2.4. Del av vår analysmodell. 
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För punkt ett i figur 2.4 får vi fram att många av våra intervjupersoner inte har kommit i 

kontakt med Oatlys reklam men åtta av nio har pratat om Oatly med någon annan, detta gör 

att vi kommer fram till att mun-till-mun-kommunikation är en viktig spridningsmetod för 

Oatly. För vår frågeställning om identitet är det främst punkt 2 i figur 2.4 som kan ge oss ett 

svar. När vi delar upp intervjupersonerna i enskilda profiler blir det enklare att se hur varje 

intervjuperson för sig ser på etisk konsumtion och Oatly. Om de kan använda Oatly i sin 

identitet var dock en komplicerad fråga. För en del kan vi se att etisk konsumtion är viktigt 

och därför konsumeras Oatly, för andra är etisk konsumtion inte lika viktigt men Oatly 

uppfattas som ett ”bra” varumärke, utifrån känslan och därför konsumeras det. Det vi kom 

fram till för de enskilda individerna är att I1, I3, I4, I5 och I7 kan använda Oatly i sin 

identitet. I2, I6 och I8 var varken ett tydligt ja eller nej. I9 gjorde inte det.  

Viktigt att hålla i åtanke tror vi är att ingen av våra intervjupersoner dock använder Oatly i att 

bygga identiteten. Oatly är ett varumärke, bland många, som kan bidra med något i 

identiteten. Vill intervjupersonen uppfattas mer etisk kan Oatly hjälpa till. Vill 

intervjupersonen uppfattas mer modern kan Oatly hjälpa till.  
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8. Slutsatser 

Vår första frågeställning handlar om vilka attityder konsumenterna har gentemot Oatly. 

Attityderna i sig var spretande men det som går att utläsa är att attityderna vi får fram av vår 

analys verkar snarare baseras på känsla än fakta. Oatly uppfattas som ett hälsosamt 

alternativ. Motivet till att köpa Oatly sägs baseras på hälsoaspekter men den allmänna 

attityden till Oatly gäller varumärket i sig, värderingarna, deras design, deras färger och 

affärsidé. De flesta av våra intervjupersoner klassar Oatly som etiskt men om de faktiskt är 

det eller inte är inte lika viktigt som känslan av att de är det.  

 

För varumärkespersonlighet tycks Oatly kopplas samman med egenskaper som “modernt”, 

“hippt” och “ungdomligt”. Både om det sägs i en positiv eller negativ kontext verkar Oatly ses 

som ett varumärke för unga. Dessa unga vuxna som vi intervjuat kopplar inte bara Oatly som 

ett bra varumärke utan nämner en rad andra ekologiska, närproducerade och miljömedvetna 

varumärken. Varumärken som Eldorado klassas som sämre eftersom det är billigt, 

massproducerat och icke-ekologiskt. Frågan är dock om det är det etiska i sig eller om det är 

att Oatly är modernt som gör att våra intervjupersoner köper det? Som ett exempel nämner 

många av våra personer att de vill bli sammankopplade med Apple, ett märke som har en 

snarlik profil som Oatly. Kopplar vi detta till första frågeställningen om attityder där känslan 

står i fokus visar det precis som för andra frågan att Oatlys uppfattning kanske är viktigare än 

att det är etiskt.  

 

Att Oatly dock ses som ett etiskt varumärke och detta är vad de intervjuade kopplade Oatly 

till visar också att de till stor del går på känn. Oatly är etiskt i förhållande till mejeri, speciellt 

etiskt om det är animaliska produkter man vill undvika. Men om Oatly i sig är helt etiskt har 

vi fått fram att det inte är, endast en av våra intervjupersoner hade kunskap om detta, vilket 

återigen visar att det är uppfattningen om varumärket som gör att intervjupersonerna bildar 

åsikter, inte kunskap om de faktiskt är etiska eller inte.  

 

Ett svar på varför intervjupersonerna kanske inte lade så stor vikt vid det egentliga innehållet 

kan kopplas till att känslan är det viktiga, detta är något som kan förbises om något passar 

bra in i ens identitet. Vilket var den tredje frågeställningen vi undersökte: om 

intervjupersonerna använde Oatly i sin identitet? Frågan var svår att ge ett rakt ja eller nej på 

och kanske hade en mer omfattande studie krävts för att kunna redogöra för detta. Men som 

vi fick fram det kunde I1, I3, I4, I5 och I7 använda Oatly i sin identitet. För I2, I6 och I8 låg 

det mellan om de kunde eller inte kunde. Och för I9 kunde vi tydligt se att personen inte 

gjorde det.  Frågan är ju också om man helt kan säga att personer använder ett visst 



 

53 
 
 
 

varumärke för att visa sin identitet, snarare är det något tillsammans med andra varumärken 

som bidrar i en helhet.  

8.1. Vidare Forskning 

För vidare forskning skulle man kunna utveckla vår fråga om identitet och studera 

personerna närmare, deras umgänge och hur de kommunicerar sina val på sociala medier.  

Vi tror även att det skulle vara intressant att fokusera på Oatlys rebranding, att göra en studie 

som bygger på konsumenters associationer och attityder för Oatly före rebrandingen och 

efter. En studie som helt baseras på Oatlys varumärkesmedvetenhet tror vi också skulle vara 

intressant, då med någon form av kvantitativ studie för att kunna studera ett stort antal som 

konsumerar men också de som inte gör det. Oatly är ett varumärke som i dag ökar i 

popularitet och syns lite varstans vilket gör det till ett intressant studieobjekt.  
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Bilaga 1 
 

Frågor till intervjuerna  

Oatly  

1. Vad vet du om Oatly? 

2. Vad tänker du när du ser ”den här”? (vi visade upp en förpackning av Oatlys havredryck) 

3. När fick du reda på att Oatly existerade? 

4. Hur fick du reda på det? 

5. Första gången du köpte en produkt från Oatly, varför gjorde du det? 

6. Vilken var den första produkten? 

7. Vilka av Oatlys produkter har du smakat? 

8. Vilka produkter köper du i dag? 

9. Hur ofta köper du produkter från Oatly? 

10. Vad beror det på att du köper produkter från Oatly? 

11. Finns det något du gillar med Oatly? 

12. Finns det något du ogillar med Oatly? 

13. Vad har du för uppfattning om varumärket? 

14. Hur har du kommit i kontakt med Oatlys reklam? 

15. Har pratat om Oatly med någon annan? 

16. Har du rekommenderat Oatly till någon annan? 

17. Har du blivit rekommenderad Oatly av någon annan? 

18. Följer du Oatly på sociala medier?  

(Varför, vad tycker du om det? /varför inte?) 

19. Hur tycker du Oatly kommunicerar sitt budskap? (vad tror de är budskapet och vad 

förmedlar de) 

20. Vilken typ av person tror du köper Oatly och passar du in i den rollen? 

Identitet 

21. Vad är viktigt för dig när du köper en matprodukt? 

22. Vilka varumärken skulle du klassa som bra? (livsmedel/andra varumärken) 

23. Vilka varumärken klassar du som dåliga? 

24. För dig som person, finns det vissa varumärken du gärna blir associerad med? 

25. Finns det varumärken du absolut inte skulle vilja bli associerad med? 

26. Hur tror du att andra upplever din konsumtion? 

Etisk konsumtion 

Etisk konsumtion innebär hållbarhet för miljö, ekologiskt, närproducerat. vegetariskt, 

veganskt och människors villkor. Det kan vara ett av de här eller flera. (läses innan 27) 

27. Skulle du kalla Oatly för är ett etiskt varumärke? 
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28. Om ja, varför skulle du klassa Oatly som ett etiskt varumärke? 

29. Vill du bli associerad med Oatly?  

30. Tänker du etiskt när du handlar? (I mat eller annat?) 

31. Vad konsumerar du för etiska produkter?(ge exempel) 

32. Köper du några havre/icke-laktosbaserade produkter annat än Oatly? 

33. Har Oatly fått dig att bli mer engagerad i andra etiska frågor? 

34. Tänker du på att vara klimatvänlig i din livsstil? 

35. Hur ofta köper du mjölk och mejeriprodukter? I så fall, vilka? 

36. Vad tycker du om mejeriindustrin och mjölkproduktionen?  

 


