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Abstract 

Due to increased competition between companies and products, brand communication has 

emerged as an decisive and competitive aspect of a company’s success. Oatly, the swedish 

oat-based product producer, utilized, through extensive marketing communications, a 

increased awareness following their well mediated legal dispute with Swedish milk 

organization” LRF Svensk Mjölk”. While focusing on the brand Oatly, this study aims to 

examine how brands can take advantage of increased awareness through marketing 

communications, and develop an understanding regarding how brands can use 

communication to construct a certain perception of the company. With a qualitative semiotics 

method we aim to monitor patterns of expression and recurrent communicated characteristics 

in chosen commercials, adverts and Oatly’s brand manifesto. Our theoretical framework 

consisted of concepts of brand -management theory as well as theory regarding cultural 

differences, accompanied by previous research of veganism and companies portrayal as the 

“underdog”. The results showed that Oatly had an strategic usage of visual elements in the 

communication. They consistently portrayed themselves as the honest swedish rebell taking a 

humanistic and environmental responsibility, and Oalty defined itself through the usage of 

the milk industry as counterpart. With Oatly’s ownership in mind, the study found moral 

contradictions in the company’s communication regarding transparency and the vegan 

approach to righteousness. Evidently, the research gave us a profound understanding how 

perception of a company is abstract and can be constructed through consistent marketing 

communications.   
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Begreppsförklaringar 

 

Marknadskommunikation 

“Coordinated promotional messages delivered through one or more channels such as print, 

radio, television, direct mail, and personal selling.” (businessdictonary.com u.å.) 

 

Målgrupp 

“målgrupp är den grupp av människor, företag eller organisationer som man riktar sig till 

med en åtgärd.” (NE.se u.å.) 

 

Varumärke 

“varumärke, lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss 

näringsidkare.” (NE.se u.å.) 

 

Manifesto ( används i termer av varumärkesmanisfest i texten ) 

“a written statement of the beliefs, aims and and policies of an organization” (Cambridge 

Dictionary u.å.) 

 

Egenskap 

“term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena sidan ting och individer, å andra 

sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans 

bestämmer deras individualitet” (NE.se u.å.) 
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1. Inledning  
I takt med att den globala ekonomin blivit allt mer sammanvävd, har möjligheter skapats för 

företag att lättare konkurrera på en större internationell marknad (Svenskt Näringsliv 2007, s. 

8-9). När fler företag konkurrerar på samma marknad och producerar liknande produkter är 

det än mer viktigt att försöka påverka konsumentens uppfattning av företaget. Idag är 

kommunikationen av varumärken avgörande när konsumenter väljer produkter. Att vissa 

tycker det känns “mer rätt” att köpa en bil av varumärket Audi istället för BMW, baseras 

troligen inte på grundliga jämförande undersökningar av varumärkena, utan det handlar om 

att konsumenter utvecklar relationer till varumärken som skapas genom uppfattningar och 

erfarenheter (Falkheimer & Heide 2014, s.21-25). Moderna organisationer lägger idag 

mycket energi och pengar på att utveckla samt kommunicera sitt varumärke. För det första 

innebär det konkurrensfördelar, då det är svårare att kopiera ett varumärke än en produkt eller 

tjänst, men framförallt handlar det om immateriella tillgångar; konsumtionen sker ofta genom 

komplexa processer där konsumenten vill stärka sin identitet och attraheras av vissa värden 

och uttryck ett varumärke uppfattas stå för såsom trygghet, exklusivitet och provokation 

(ibid.). För att påverka konsumenters uppfattning genom kommunikation har 

marknadskommunikation och märkesuppbyggande reklam alltid varit central för ett 

varumärkes framgång- “the brand has a voice and it only exist through advertising”(Melin 

1999, s. 101-102). Ett företag som blivit medialt uppmärksammat och som skapat ett starkt 

konkurrenskraftigt varumärke människor utvecklat relationer till, är havreproducenten Oatly. 

Oatly har genom kreativ marknadskommunikation och märkesuppbyggande reklam, upprört 

och fascinerat människor. Vår studie ämnar till att undersöka hur Oatly utvecklat sitt 

varumärke i deras märkesbyggande marknadskommunikation. Denna undersökning är till 

hjälp inom marknadsföring- och PR-forskning då den belyser hur företag kan forma och 

etablera sitt varumärke utifrån en speciell situation.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga och problematisera på vilket sätt ett varumärke kan 

använda marknadskommunikation för att utnyttja en tydligt ökad märkeskännedom. Målet är 

att skapa förståelse för hur varumärken genom kommunikation kan konstruera en viss 

uppfattning hos konsumenten i hur man tolkar organisationen och dess innebörd. 
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1.2 Frågeställningar 
Vilka kännetecknande egenskaper och uttryck använde Oatly i varumärkets 

marknadskommunikation under och efter rättstvisten 2014-2015? 

 

På vilket sätt kan vi förstå hur Oatly använder marknadskommunikation för att konstruera 

människors uppfattning av varumärket? 

 

1.3 Avgränsning  
I detta arbete används endast marknadskommunikation med Oatly som avsändare. Därmed 

ligger mottagande av kommunikation, konsumenter, miljöperspektiv och andra 

kommunikativt relevanta aspekter, inte i fokus för studien. Tre tidningsannonser, tre 

reklamfilmer och ett varumärkesmanifest utgör studiens material. Av praktiska skäl samt 

direktiv för uppsatsens omfång, avgränsas materialet till totalt sju analysenheter, från tre 

kanaler. Material är hämtat från 2014-2018. Annonser samt reklamfilmer ska vara 

producerade av Forsman & Bodenfors. Marknadskommunikation från tiden innan rättstvisten 

2014, tas ej i beaktning då det ej faller inom arbetets syfte. Avgränsningarna i arbetet 

möjliggör att besvara frågeställningarna och materialet, anser vi, utgör en representativ 

enhetlig bild av Oatlys marknadskommunikation.  

 

1.4 Disposition 
Studien inleder med att ge en kronologisk bakgrund till stämningstvisten, från hösten 2014 

till hösten 2015, och förklarar senare kännetecknande händelser i varumärkets utveckling. 

Den tidigare forskningen redogör för en historisk och kulturell syn på veganism som rörelse,  

“underdog-perspektivet” som ny narrativ trend inom marknadsföring, samt vad negativ 

publicitet kan innebära för varumärken. Sedan följer ett teoriavsnitt där relevanta begrepp ur 

brand management forskning hämtats samt teori som förklarar vikten av kulturell förståelse 

inom marknadsföring. Vidare, i följande avsnitt redogörs den kvalitativa semiotiska metod 

vilken används för att kartlägga de tre valda kanalerna inom marknadskommunikationen: 

reklamfilmer, annonser samt Oatlys varumärkesmanifestet “ The Oatly Way”. Avsnittet 
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“Material och urval” särskiljs från kapitlet “Metod”, då valda kanaler och analysenheter 

kräver utförlig presentation samt förklaring av tillvägagångssätt i urval. Ett subjektivt urval 

används för de olika kanalerna samt en slumpmässig urvalsmetod för reklamfilmerna vars 

analysenheter bestämts med hjälp av tematisering. Slutligen, följer en resultatredovisning där 

kanal för sig redovisas, och en  analys där Oatlys kännetecknande egenskaper som rebell, 

svensk, och omhändertagande, kartläggs. I diskussion och slutsats problematiseras resultat 

samt analys och moraliska aspekter diskuteras.  

 

2. Bakgrund 
Rickard Öste, grundare av Oatly, såg potentialen i havre. Sigvard Andersson, chef på 

föreningen Svensk Spanmålshandel, såg den stora tillgången i råvaran. Tillsammans bildade 

de 1989 en forskargrupp, vars mål var att undersöka hur man kunde producera mjölk med 

havre. Forskningen var framgångsrik och Rickard Öste grundade på 90-talet företaget Oatly 

(Byttner 2015). Oatly var under en lång tid en produkt för laktosintoleranta och veganer  

vilket innebar en mindre, nischad marknad där Oatly var etablerade men för allmänheten 

relativt anonyma (TT 2014). Företaget ville utvidga sig och valde därmed att utmana 

mejeriindustrin, vilket uttrycktes främst i fraser som “It’s like milk but made for humans” och 

“No milk. No soy. No badness” (Frostberg 2014). Dessa budskap fick branschorganisationen 

LRF Mjölk att stämma Oatly den 25:e september 2014 då fraserna ansågs nedvärdera råvaran 

mjölk (Marknadsdomstolen 2015).  

 

Tidigare under 2014 hade Oatly anställt en av Sveriges bästa reklambyråer, Forsman & 

Bodenfors (Forsman & Bodenfors 2014). Oatly publicerade tre annonser skapta av Forsman 

& Bodenfors i stora svenska dagstidningar under specifika tidpunkter av rättsprocessen; när 

de blev stämda, precis innan det skulle avgöras och när målet var avgjort (ATL 2014; 

Winberg 2015; Lundin 2015). Rättstvisten mellan Oatly och LRF Mjölk avgjordes hösten 

2015 och innebar en förlust för Oatly som genast tvingades sluta använda fraser som 

gestaltade mjölkindustrin negativt. Vad som verkade vara en seger för mjölkindustrin, visade 

sig vara motsatsen. Oatly ökade sin försäljning med mellan 15-20%, blev medialt 

uppmärksammade efter stämningstvisten samt ett välkänt företag för svenskarna. Oatly hade 

ökat märkeskännedomen och nådde därmed inte bara vegetarianer och laktosintoleranta 

(Frostberg 2014).  
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2016 köpte investmentbolaget Verlinvest, tillsammans med kinesiskt statsägda 

holdingbolaget China Resources, andelar i Oatly och blev delägare. Via finansiella 

investeringar ville de två företagen utveckla Oatly samt introducera havredrycken på nya 

marknader, som den amerikanska och kinesiska (Verlinvest 2016). China Resources är ett av 

de viktigaste statsägda företagen för den kinesiska regeringen och har mer än 420 000 

anställda (China Resources u.å.). Företaget deltar på en stor mängd områden, såsom: energi, 

livsmedel, fastigheter och medicin. Under divisionen China Resources Power tillverkar, 

processar och säljer företaget kol (China Resources Power u.å.). Dessutom är dotterbolaget 

China Resources Gas en av de största leverantörerna av gas i kina (China Resources Gas 

u.å.). China Resources Ng Fung är dotterbolaget som är verksamma inom matindustrin. 

Företaget föder upp, slaktar, processar och distribuerar kött (China Resources Ng Fung u.å.).  

 

Oatly har växt mycket sedan rättstvisten och når numer ut till en större målgrupp än tidigare. 

De har lyckats använda en annars negativ utkomst, rättsförlusten, till positiva 

försäljningssiffror och en ökad märkeskännedom. Oatly hade 2016 en omsättning på ca 476 

miljoner kronor, jämfört med 2014 då det hade en omsättning på 223 miljoner kronor 

(allabolag.se u.å.). Oatly som företag är inte det enda som har växt. Antalet delägare har även 

det blivit större och inkluderar nu även en organisation som rankas vara det 86:e största 

företaget i världen, China Resources (China Resources u.å.).  

 

3. Tidigare forskning 
Tidigare studier om Oatly som varumärke har till stor del behandlat konsumentrelationer, 

värderingar och attityder vad gäller Oatlys kommunikation av etiska värden. Vidare, finns 

forskning om vegetarianism och vegetarianer ur ett nutida- och historiskt perspektiv. Dock, 

har ingen tidigare forskning undersökt Oatlys marknadskommunikation från flera kanaler och 

försökt kartlägga den enhetliga uppfattning de skapar, vilket är syftet i denna studie. 

 

I boken ”The Heretic’s Feast” (1996) skriver Spencer om vegetarianismens historia samt den 

rörelse som förespråkat en matkultur fri från slaktade djur. Spencer berättar i bokens förord 

hur vegetarianismen varit mål för åtlöje och nedvärdering. Vegetarianism bröt mot de 

etablerade normerna, och avvikandet från kött i maten formade bilden av vegetarianer som 
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utstötta, problematiska rebeller samt individer och grupper som ser sig vara moraliskt 

överlägsna. Det har funnits en avsky mot vegetarianer, enligt Spencer, och de har ur ett 

religiöst perspektiv kallats för hädare och kättare. Oatly berättar själva hur de numera är ett 

varumärke för alla att konsumera och därmed blir det intressant att diskutera hur den negativa 

bilden av vegetarianism och vegetarianer påverkar en produkts kommunikation, då de 

försöker tilltala en allmänhet med traditionellt påverkade matnormer. 

 

Larsson et al. undersöker i sin rapport “Veganism as status passage: The process of becoming 

a vegan among youths in Sweden” ( 2003) om processen att bli vegan i tonåren. I rapporten 

genomfördes kvalitativa gruppintervjuer med tre veganer från Skellefteå och djupintervjuer 

med tre andra veganer från Umeå i åldern 16-20 år. Informanternas beskrivningar tolkades 

genom att konstruera kategorier i vilket teori om identifikation, symbolisk interaktionism och 

påverkan från social omgivning, applicerades. Ett huvudsakligt resultat författarna kom fram 

till, som denna studie intresserar sig för, var identifierandet av “the Organized Vegan”. “The 

Organized Vegan” beskrivs vara övertygade i deras veganism och förankrade i veganistisk 

ideologi. Deras idéer karaktäriserades av djurs rättigheter, jämlikhet och “icke-parlementärt” 

politiskt tänkande. De gillar att få offentlig uppmärksamhet genom att demonstrera, 

distribuera vegansk information samt bojkotta produkter och företag som inte stämde överens 

med övertygelsen. De blev ofta av media refererade till som “rebelliska” vilket gav dem 

dåligt anseende och således skapades en negativ offentlig bild som påverkade och 

stigmatiserade veganer i stort. Denna forskning ter sig intressant då synen på veganen kan 

påverka uppfattningen av veganska varumärken. 

 

I artikeln  “The Underdog Effect: The Marketing of Disadvantage and Determination through 

Brand Biography” (2011) skriver Neeru Paharia med flera om en trend inom marknadsföring:  

att framställa sig som en “underdog”. Paharia med flera skriver att företag berättar om sin 

ödmjuka historia, sin brist på resurser, samt hur bestämda de är att fortsätta med den 

verksamhet de bedriver- trots att oddsen är emot dem. Paharia med flera  argumenterar för att 

människor relaterar till “underdogen”, vilket resulterar i en positiv effekt mellan konsument 

och företaget som är “underdog”. Vidare, visade undersökningen att köpbenägenheten och 

märkeslojaliteten ökade. Denna text om marknadsföringstrender är användbar i analysen av 

Oatlys marknadskommunikation då återkommande egenskaper kan urskiljas som, enligt 

artikeln, definierar “underdogen”.  
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4. Teoretisk ram 
Brand management-teori 
Klassisk brand- management forskning behandlar varumärket ur märkesinnehavarens 

perspektiv och intresserar sig för varumärket som konkurrensmedel och som verktyg för att 

tillföra egenskaper till produkten ( Melin 1999, s. 69-70). Vi har i teorin hämtat utvalda 

begrepp relevanta begrepp ur brand management forskning samt teori som behandlar vikten 

av kulturell förståelse inom reklam och marknadsföring. 

 

4.1 Anseende och öppenhet 
Begreppet reputation (anseende) definieras i enkel form som en generaliserad allmän åsikt 

om en organisation, dock kan det finnas flera olika generella åsikter om en och samma 

organisation. Ett högt anseende, och därmed ett starkt varumärke, skapas genom öppenhet 

och transparens vilket ämnar till att ge trovärdighet, autenticitet och ärlighet (L´Étang 2008, 

s. 50-51). Om företagets kommunikation är konsekvent och distinkt skapas märkeskännedom, 

igenkänning och förtroende (Cornelissen 2011, s. 60).   

 

4.2 Profilering, positionering och personligt 
varumärkesbyggande 
I boken ”Kommunikationsplanering” skriver Palm (2006) om varumärkesstrategi utifrån 

begreppet profiliering. Profilering är organisationers, företags och myndigheters 

ansträngningar för att vårda och påverka bilden av sig själva. Ett centralt begrepp inom 

profilering är kärnvärden. Kärnvärden definierar varumärken till större del och är värderingar 

företag vill förknippas med. Palm anser att kärnvärdena i sig inte är särskiljande, utan det 

som särskiljer företag från varandra är hur man gestaltar och presenterar kärnvärdena (2006, 

s. 85-86). Begreppet positionering innefattar  hur profilering görs i förhållande till andra 

aktörer (2006, s. 93). Palm presenterar personligt varumärkesbyggande som ett verktyg för 

varumärken att använda i mål att uppfattas som sympatiska. Personligt varumärkesbyggande 

handlar om att styra allmänhetens uppfattning av en person. När en organisation representeras 

av en karaktär som uppfattas sympatisk, kan det medföra att även organisationen bakom 

uppfattas likadant (2006, s. 90). Varumärken tillskrivs en eller flera personligheter av 
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människor, vilket är något varumärket kan påverka via kommunikation (Dahlén, Lange & 

Rosengren 2017, s. 199). Om varumärket uppfattas ha en attraktiv och karismatisk 

personlighet skapas möjligheten för konsumenter att utveckla av märkeslojalitet (Melin 1999, 

s. 94).  

 

4.3 Kommunikativ identitet och målgrupp 
Melin menar att kvantiteten av reklam är viktig, men kvalitén på reklamen är det avgörande 

för varumärkets framgång. Den kommunikativa länken mellan varumärkets ägare och dess 

konsumenter finner man i varumärkets kärnvärden och därmed bör kärnvärdet genomsyra all 

varumärkeskommunikation. Melin använder begreppet märkesuppbyggande reklam för att 

definiera den kommunikation som är ämnad att tillskriva varumärken abstrakta egenskaper 

andra vill associeras med. För att lyckas med sin märkesbyggande kommunikation måste 

reklamen ha en unik identitet. Den kommunikativa identiteten, den identitet som 

kommuniceras, handlar om att skapa en sammanhängande enhet där olika kommunikativa 

element har samma grundegenskaper. Den kommunikativa identiteten bör uttryckas på 

samma vis, oavsett val av kanal (Melin 1999, s. 241- 242). 

 

Mooij skriver i  “Global marketing and advertising- understanding cultural paradoxes” (2010) 

om vikten av kulturell förståelse för att skapa effektiv global marknadsföring och reklam. 

Mooij gör en distinktion och uppdelning av maskulina och feminina samhällen. I det 

förstnämnda beskrivs de dominerande värderingarna vara prestations-och 

framgångsorienterade, medan i det feminina samhällena är omtanke för andra och livskvalité  

i fokus. Feminina samhällen, där de skandinaviska länderna och Sverige nämns som exempel, 

tenderar att tycka att det lilla är vackert och att vinna är inte så viktigt. Barn lär sig tidigt att 

sympatisera med “the underdog”- förloraren- och att vara blygsam och inte skryta är 

huvudsakliga värderingar (2010, s. 78-81). Målgrupper har olika beteende och inställningar 

till produkter. Dahlén, Lange och Rosengren använder sig av en produktlivscykel för att 

illustrera hur mottagligheten av en produkts marknadskommunikation skiftar över tid (2017, 

s. 136). Målgruppen Nya användare är en grupp som ej tagit del av produkten och dessa 

individer är tidigt i produktlivscykeln mottagliga för marknadskommunikation, dock är 

mottagligheten låg senare i cykeln. I kommunikationen ska man lyckas sälja in produkten 

samt den kategori produkten tillhör. Konkurrenter kan utbilda konsumenterna om kategorin, 
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med risk att det då skapas lojalitet till konkurrenten. Dahlén med flera hävdar att det optimala 

är att låta en mindre aktör utbilda om behov för att sedan med intensiv 

marknadskommunikation skapa lojalitet bland konsumenterna inom kategorin. Att nå nya 

användare har en fördel då man kan forma deras mönster. Att rikta sig mot nya användare är 

endast relevant om produkten uppfattas eller faktiskt är ny (Dahlén, Lange och Rosengren 

2017, s. 139-142). 

 

4.4 Visuell kommunikation och kreativ reklamutformning  
För att kommunikation ska bli effektiv i marknadskommunikationen krävs det att 

kommunikationsbudskapet skapar intresse (Palm 2006, s. 59). Berättelser och diskuterbarhet 

används som begrepp. För att berättelser ska fånga målgruppen bör de beskriva ett förlopp. 

Ett vanligt förekommande verktyg är att använda sig av en kamp mellan det goda och onda; 

natur mot teknik, teori mot praktik och David mot Goliat- småföretaget mot det den stora 

koncernen. Är kommunikationsbudskapet diskuterbart, att det finns inneboende åsikter, och 

exempelvis politiskt-inkorrekta synpunkter, ökar möjligheten att budskapet hamnar på 

medieagendan således samtalsagendan- det skapas en debatt både medialt och människor 

emellan (Palm 2006, s. 62-65). Dahlén, Lange och Rosengren (2017) beskriver vikten av 

kreativ reklamutformning för effektiv kommunikation. För att skapa uppmärksamhet för ett 

reklambudskap används olika perceptionsknep. Användandet av färg inom reklamutformning 

gör den mer intensiv och möjliggör att människor uppmärksammar reklamen under en längre 

tid då vi tenderar att reagera på intensiva stimuli. Färg påverkar stämningen i reklamen. Rött 

förmedlar en känsla av spänning och förförelser, blått ger en känsla av friskhet och grönt 

förmedlar lugn och stillhet. (2017, s. 335- 341). Kontrastrikt formgivningsarbete vad gäller 

storlek, styrka och färg i typsnittet talar till konsumentens känslor. Att sätta stora bokstäver i 

en smal spalt mot lilla bokstäver i en bred spalt, blanda kraftfulla, tjocka rubrikbokstäver mot 

magra, samt kontrastera en logotyp i vitt mot en kulör bakgrund skapar ett spännande 

arrangemang (Bergström 2017, s. 140-143) 

 

5. Metod 
Arbetet har som mål att finna mönster av tecken i Oatlys marknadskommunikation, varpå en 

induktiv ansats är att föredra. En induktiv ansats innefattar en insamling av enskilda enheter 
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som ämnar till att ge ett resultat (Alvesson, Sköldberg 2017, s. 12-13). Kvalitativ forskning 

eftersträvar att undersöka en viss typ av data och intresserar sig för vilka uttryck som används 

och betydelsen av dem (Ahrne, Svensson 2015, s. 10-11). Fördelar med kvalitativ forskning 

grundar sig i möjligheten till detaljerade, djupgående undersökningar av material 

(Denscombe 2016, s. 416-417). Vi har valt en kvalitativ semiotisk metod. Semiotiken 

eftersträvar att urskilja betydelseskapande komponenter, vilka tolkas utifrån kulturella och 

sociala aspekter, för att  förstå relationen mellan tecken och hur de som helhet skapar 

betydelse hos mottagaren (Hansson, Karlsson och Nordström 2006, s. 9). Semiotik appliceras 

i både text- och bildanalys. Nedan presenteras valda semiotiska begrepp och perspektiv.  

 

5.1 Tecken, kod och symbol 
Allt vi kan uppfatta med våra sinnen som inte hänvisar till en själv och som uppfattas som ett 

tecken är ett tecken (Fiske 1997, s. 62). För att förstå tecknets innebörd måste man förstå hur 

tecknet organiseras och systematiseras med andra tecken. Det system tecken placeras i kallas 

koder (Fiske 1997, s. 91). Koder är en social dimension; hur ett tecken systematiseras 

bestäms av det samhälle vilket tecknet presenteras i. Koder är en samhälleligt godkänd, 

kulturell mall som bestämmer hur tecken ska organiseras och därmed tolkas (ibid.). Enligt 

Peirce kan tecken vara symboler. En symbol är tecken vars relation till det faktiska objektet i 

fråga bestäms av sociala och kulturella bestämmelser, exempelvis peace-tecknet  (Fiske 1997, 

s.  71). 

5.2 Paradigm och syntagm 
Saussure myntade begreppen paradigm och syntagm för att belysa två sätt tecken kan 

organiseras till koder. Paradigm innebär en samling av tecken och ur denna uppsättning ska 

endast ett tecken väljas för att inkluderas i budskapet. Ett tecken tillhör ett paradigm då det 

har ett eller flera gemensamma drag med andra tecken i paradigmet. Ett tecken måste ha ett 

utmärkande drag och kunna särskiljas från de andra tecknen i paradigmet. Det utmärkande 

draget ger tecknet en mening som är specifik för just det tecknet. All kommunikation består 

av valet av uttryck från olika paradigm. En enhet från ett paradigm placeras tillsammans med 

enheter från andra paradigm och skapar ett syntagm, en kombination av enheter. Hur tecken 

kombineras i syntagm och hur de uppfattas beror på regler och konventioner (Fiske 1997, s. 

82- 84). I studien används begreppen paradigm och syntagm för att urskilja vilka tecken som 
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används och vad för inneboende egenskaper de har samt hur de i kombination med andra 

uttryck skapar betydelse. Paradigm och syntagm är fördelaktiga begrepp då de utgår från ett 

lingvistiskt perspektiv och kan därmed vara bra analysverktyg i textanalys huvudsakligen.  

  

5.3 Denotation, konnotation och förankring 
I denna studie appliceras Barthes semiotiska teori som är fördelaktig i mötet mellan tradition, 

kultur och kontext. De tre nämnda aspekterna är relevanta då dessa tydligt kan urskiljas vara 

grundelement i att förstå Oatlys marknadskommunikation. Barthes modell av hur betydelse 

skapas utifrån tecken och koder, delas upp i två grader av beteckning: denotation och 

konnotation (Fiske 1997, s. 117). Denotation representerar tecknets uppenbara betydelse, det 

som tydligt kan urskiljas utan tillhörande kulturella aspekter, värderingar och andra 

influenser. Den presenterade denotativa egenskapen blir i sig ett uttryck i form av ett tecken 

(Fiske 1997:120). För att sedan förstå hur betydelse skapas från ett tecken måste man 

applicera den andra graden i Barthes teori. Den andra graden, konnotation, belyser den 

process som sker när tecknet möter individens egna kulturella värderingar, känslor och 

uppfattningar (Fiske 1997, s. 117- 118). Konnotationer skapas utifrån ett samspel mellan den 

egna individens konnotation och det tecknet samt objektet det refererar till, vilket gör 

konnotationer intersubjektiva (ibid.). Enligt Barthes är bilder polysemiska och tecken kan ha 

flertalet tolkningar beroende på vem som uppfattar dem. Ord kan manifestera betydelsen av 

tecken och denna funktion kallar Barthes för förankring. Text till bild begränsar och styr hur 

vi ska konnotera ett tecken (Fiske 1997, s. 149). Då det tydligt finns en relation av betydelse 

mellan text och bild i Oatlys marknadskommunikation, används principen om förankring i 

studien. 

 

5.4 Metoddiskussion; kritik, validitet och reliabilitet 
Den semiotiska metoden vilken appliceras i arbetet innefattar endast ett fåtal analysbegrepp 

och sker på en överskridande nivå, detta då vi ämnar att undersöka ett större material med en 

kvalitativ ansats. De analysbegrepp som används ses tillräckliga för att urskilja samt 

kartlägga varumärkets marknadskommunikativa egenskaper och en kvantitativ metod anses 

ej vara tillräckligt djupgående.  
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Då semiotik är en hermeneutisk forskningsprocess som eftersträvar att förstå och tolka  

mening i text och bild, är det essentiellt i studien att vara medveten om hur tolkningen färgas 

av egna kunskaper och erfarenheter. Således, genom hermeneutisk självreflektion, är det 

viktigt för en medveten tolkningsprocess att reflektera över sig själv och sina förutsättningar 

och medvetandegöra detta för läsaren (Gripsrud 2011, s. 178- 184). För att de argument som 

presenteras ska vara vetenskapligt underbyggda, krävs det att de uppfyller kraven validitet 

och reliabilitet. Validitet innebär att forskningen undersöker det som är ämnat att undersökas 

(Ekström, Larsson 2010, s. 14). Samtidigt som det inte finns några garantier inom kvalitativ 

forskning att det som undersökts är exakt och träffbart, skriver Denscombe om att fördelarna 

som styrker metodens validitet ligger i insamlandet av empiriskt data vilket bygger på 

detaljerad granskning av texter eller bilder (Denscombe 2016, s. 410). Reliabilitet i sin tur, 

skapas då datan forskaren framtagit är korrekta (Ekström & Larsson 2010, s. 14). Genom att 

undersöka en studies reliabilitet eftersträvas att metoden ska vara reproducerbar och ge 

samma resultat om den genomförs av andra forskare. För att öka studiens pålitlighet och för 

att det ska vara möjligt för andra forskare att granska forskningsprocessen och upprepa den, 

krävs det att detaljerade redogörelser av “metoder, analys och besultsfattande” tydliggörs 

(Denscombe 2016, s. 411-413). 

 

Ekström och Larsson skriver om vilka  kriterier som måste beaktas om tolkningar ska 

uppfattas vara vetenskapliga. Tolkningar ska vara konsistenta i arbetets olika delar 

(koherens), de ska ta hänsyn till alla uppgifter (omfattning) och tolkningar ska tolkas likadant 

av flera forskare (Intersubjektivitet). Vidare, nämns öppenhet; att vara öppen till alternativa 

tolkningar, djup; finn djupare betydelse och kontextualitet; se till innehållets sammanhang 

(Ekström & Larsson 2010, s. 17). Dessa sex kriterier och dess innebörd var i åtanke vid 

tolkningsprocessen. Då vi valt att analysera hur mening skapas i själva meddelandet i 

kommunikationsprocessen mellan avsändare/mottagare, har vi valt att göra en näranalys. 

Näranalysen är en analysart som riktar fokus mot själva meddelandet i text och bild. För att 

öka studiens reliabilitet och vara konsekvent i tolkningen av material har vi tagit hjälp av en 

analysmodell/lathund. Modellen bör anpassas till arbetet i fråga (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2006, s. 165-167). Som stöd för den semiotiska analysen är det tre punkter vilka 

är relevanta.  
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Analysmall: 

1. Notera om analysobjektet eller undersökningsobjektet ingår i någon diskurs, kontext 

och/eller ideologi. 

2. Beskriv analysobjektets denotativa/manifesta nivå. 

3. Undersök analysobjektets konnotativa nivå och kulturella koder 

 

6. Material & Urval 
Material har bestämts utefter tre plattformar som tillsammans ska eftersträva att utgöra en 

enhetlig bild av hur Oatlys marknadskommunikation ter sig. Tidsintervallet i val av material 

behandlar perioden 2014 - 2018, vilket motsvarar tidsperioden då rättstvisten inleddes till 

tidpunkten för denna studie. Vidare, omfattar arbetets material tre plattformar inom 

marknadskommunikation: reklamfilmer, tidningsannonser samt Oatlys varumärkesmanifest, 

då vi anser att dessa utgör en representativ analysgrund. Textdelen av studien består av 

kommunikationen via annonser som förekom under och efter stämningstvisten samt Oatlys 

varumärkesmanifest. Materialet, bortsett från Oatlys varumärkesmanifest, är producerat av 

Forsman & Bodenfors vilka har varit en omfattande samarbetspartner för Oatly gällande 

marknadskommunikation sedan rättstvisten och framåt.  

  

6.1 Urval 
Urvalet av kanaler, vilka materialet kommuniceras via, utfördes via subjektiv urvalsmetod. 

Den subjektiva urvalsmetoden karaktäriseras av att material väljs utifrån vad som anses ge 

mest kärnfullt innehåll. Urvalet baseras på vilken relevans materialet har för syftet samt att 

forskaren har en erfarenhet om ämnet i fråga, vilket möjliggör uppskattning av materials 

värdefullhet. Subjektivt urval är användbart för att skapa ett explorativt urval; ett urval vilket 

möjliggör djupare förståelse och tolkning (Denscombe 2016, s. 74-75). Nedan följer urval för 

respektive kanal. 

 

6.1.1 Reklamfilmer 
Reklamfilmer inkluderas i urval då Oatly använder reklamfilmer som omfattande del i 

marknadskommunikationen, varpå dessa visar en stor variation i presentationen av 
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egenskaper. Val av reklamfilmer vilka undersöks väljs i enlighet med den slumpmässiga 

urvalsmetoden. Valet av enheter baseras uteslutande på ren tillfällighet och garanterar att 

forskaren inte har någon möjlighet att påverka urvalet och således studiens reliabilitet 

(Denscombe 2016, s. 68). För att det slumpmässiga urvalet ska få en vetenskaplig 

trovärdighet krävs även att vissa kriterier uppfylls. Redovisning av en känd population, 

antalet enheter som finns ( se samtliga reklamfilmer i bilaga 1), en urvalsram, en lista över 

vilka enheter som finns med en unik identifiering (se tematisering i bilaga 2 ), samt en 

slumpmässig urvalsprocedur, föreslaget slumpgenerator (ibid.). I det slumpmässiga urvalet 

av analysenheter användes en slumpgenerator på hemsidan: http://gallerit.se/slumptal/. 

 

Tematisk inramning 

Vi har valt att tematiskt dela upp reklamfilmerna för att kartlägga hur uttryck används på 

olika sätt för att kommunicera en helhet av vilka egenskaper varumärket uttrycker. Inom 

tematiseringen appliceras det slumpmässiga urvalet. I genomgång av materialet på 

fb.se/work/oatly, kunde det urskiljas tre tydliga möjliga teman, varvid dessa utgör 

tematiseringen; provokation, produkt och organisation. Infomercials och casestudies, som 

presenteras i bilaga 1, kategoriserades inte in i tematiseringen.  

 

En reklamfilm som kategoriseras som provokation ska innefatta uttryck för antingen en tydlig 

eller underliggande konflikt mellan två parter. De reklamfilmer som är av relevans i denna 

studie är hämtade från kampanjen “How much do we really know about milk” där uttrycket 

för konflikt representeras av mjölkindustrin (en person iklädd ett maskothuvud föreställande 

en ko) samt havreindustrin (Oatlys vd Toni Petersson). Reklamfilmer där produkten är i 

centrum går under temat produkt. Detta kan ta i uttryck i form av visandet av produkten 

och/eller beskrivande av vad för egenskaper samt situationer produkten ska konsumeras i. 

Den tredje kategorin, organisation, utgörs av de kampanjfilmer där organisationen och dess 

företrädare är i fokus. Vare sig produkt eller motståndare visas ej och fokus ligger endast på  

representationen av organisationen.  

 

Temat “Provokation” innehöll fem reklamfilmer och dessa tilldelades en numrering utifrån 

hur de presenterades på Forsman & Bodenfors hemsida fb.se/work/oatly. De filmer som 

kategoriseras under temat “Provokation” kan hittas under kampanjen “How much do we 

really know about milk?”. Reklamfilmen “At School”, som hittas högst upp, tilldelas nummer 

1 och sedan tilldelas nästkommande film nummer 2 och så vidare till film nummer 5 (se 
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bilaga 2). Det slumpmässiga urvalet gjorde att vi av temats 5 filmer hamnade på film nummer 

1- “At school”.  

 

Samma princip appliceras i urvalet från de andra två tematiseringarna. Filmer under  

kategorin “produkt” tillhörde kampanjerna “Old-fashioned oat drink” (1 film), “Short stories” 

(6 filmer) och slutligen “Breakfast”(4 filmer). Filmen som tillhörde kampanjen “Old-

fashioned oat drink” tilldelades nummer 1. Filmerna i “Short Stories” tilldelades nummer 

mellan 2 - 7, uppifrån och ner. Filmerna i “Breakfast” numrerades 8 - 11, uppifrån och ner (se 

bilaga 2). Det slumpmässiga urvalet gjorde att vi av temats totalt 11 filmer hamnade på film 

nummer 4: “påMackan”. 

 

De filmer som kategoriseras under temat “organisation” tillhörde kampanjen “Toni TV”.  

Den film som presenteras högst upp på hemsidan, “Wow No Cow” utgör nummer 1 i 

urvalsgruppen och sedan numreras det i ordning, uppifrån ner (se bilaga 2). Det slumpmässigt 

obundna urvalet gjorde att vi av temats 12 filmer, hamnade på film nummer  3- ” Toni TV”, 

“Scared to death”. 

 

6.1.2 Annonser 
Användandet av tidningsannonser motiveras av att Oatly under rättstvistens gång brukade 

tidningar för att nå ut till den bredare massan för att informera om situationen och annonserna 

publicerades under olika signifikanta delar av rättsprocessen. Text som är särskild från den 

löpande texten (rubrik, ingress, citat t ex), där det utan tvekan kan urskiljas en värdering 

vilket ska reflekteras i hur texten utformats stilistiskt, betraktas som en del av bildanalysen. 

Samtliga tre annonser, vilka publicerades av Oatly i samband med rättstvisten, studeras i 

arbetet. 

 

6.1.3 Varumärkesmanifest 
“The Oatly Way” undersöks då det är det tydligaste kommunikativa budskapet om hur Oatly 

vill visa sig på marknaden. Det sker via deras egna kanal och har endast som mål att 

informera konsumenter vilka de är och vad de står för. Deras förklaring till fliken “The Oatly 

Way” hittas längst ner på hemsidan och där står det att “The Oatly Way” är det som beskriver 

vad som är Oatly samt hur de skiljer sig från alla andra företag (Oatly 2018). “The Oatly 
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Way” består av sex manifesta textpartier, dessa partier benämns som textpartier samt får en 

numrering utifrån placering, 1-6 ( för fullständig information se bilaga 6). 

 

 

6.2 Presentation av material 
Reklamfilmer 

● “At School”. Publicerad: okt. 2017.  

● “Toni TV - Scared to Death”. Publicerad: okt. 2014.  

● “påMackan”. Publicerad: april 2016.  

Annonser 

● “Talking to me”. Publicerad: oktober 2014 

● “Mjölklobbyn vs Oatly - the final countdown”. Publicerad:  oktober 2015 

● “Game Over - not”. Publicerad: november 2015  

Oatly.com 

● “The Oatly Way”. Publicerad: u.å. 

 

7. Resultatredovisning  
 

7.1 Reklamfilmer  
 

Reklamfilm 1. Tema: Provokation- “At School” 

Filmen är en del av diskursen som handlar om valet mellan mjölk- och havredryck, specifikt i 

skolan där mjölken traditionellt varit barnens enda val. Reklamfilmen är en del av ett större 

kampanj där Oatly vill ifrågasätta mjölkens självklara plats hos svenskar.  

 

Första gradens beteckning 

En till synes gammal Volvobil, med primitiva plakat på sidorna med texten “Oatly”, åker runt 

på en skolgård och ropar “havre, havre, havredryck!” i en megafon. Skolbarnen ser på från 

skolans fönster. En människa iklädd ett ko-maskothuvud ropar “ Toni, Toni” och gestikulerar  

“Stopp!” med armarna för att få bilen att stanna. Toni frågar “vad är det?” i megafonen. 
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Människan med ko-maskothuvudet svarar “du kan inte göra reklam på skolan för din 

havredryck”. Toni menar att “EU sätter upp affischer för mjölkstödet”, kossan svarar att “ 

barn behöver stöd!, mjölken är bra, dom behöver näring”. Toni ifrågasätter: “kan man inte ge 

stöd till vegetabiliska drycker också, inte bara mjölk?. Ko-maskoten hamnar i kameralinsens 

fokus och svarar: “vad är fel med mjölk?”. Toni replikerar: “vad är fel med havredryck? “. 

Bilen rullar och han fortsätter: “det handlar om rättvisa för barnen. Att dom ska få välja”. 

Toni ropar i megafonen: “ valfrihet åt barnen! rättvisa åt alla!”. Ko-maskoten står handfallen i 

mitten av skolgården medan Oatlybilen sakta cirkulerar runt kossan. I mitten av skärmen 

framkommer en stor vit text; “Stämmer allt du fått lära dig av mjölk?”. En ljusblå bok vid 

namnet “ för-och motboken- ett diskussionsunderlag om mjölk” visas. I bakgrunden kan man 

luddigt urskilja hur bilen fortsätter cirkulera runt kossan på skolgården. Oatlyloggan visas. 

 

Andra gradens beteckning 

Inledningsvis, är den presenterade skolmiljön något som konnoteras till en stereotypiskt 

svensk alldaglig skola med dess fyrkantiga form och anspråkslösa färger. Oatly uppfattas 

vara en del av det vardagligt svenska, då Toni åker i en gammal svensk Volvobil; en bil som 

historiskt sett kan tolkas varit symbol för den stereotypiska medelklassvensken. Konflikten 

som uttrycks mellan Toni och ko-maskoten representerar argumentationen mellan Oatly och 

mjölkindustrin, ur Oatlys perspektiv. Oatly ifrågasätter konsekvent genom reklamfilmen hur 

traditionen av att dricka mjölk indoktrinerats i skolpolitiken utan att ge barnen rätten att 

själva bestämma. Meningen “barn behöver stöd!” får i sin kontext betydelsen att barnen 

behöver uppfostras av mjölkindustrin. Barnen ska dricka mjölk, det är något man ska lära 

dem.  

 

En maskot är en figur med heltäckande dräkt som ofta förekommer vid olika typer av 

evenemang och har som mål att underhålla. Ko-maskoten som förekommer i filmen har 

endast ett maskothuvud, vilket framhäver hur Oatly inte ifrågasätter själva kossan, utan 

personerna som utnyttjar den. Oatly vill visa sig neutrala, vilket även kan tydas i diskussionen 

mellan de två parterna, då Oatly vill framstå som logiska och kunniga i argumentationen. 

Megafonen, som kulturellt uttryck, refererar till protest och symboliserar människor som 

organiserar sig och vågar uttrycka sin åsikt. När Toni argumenterar använder han megafonen, 

vilket ger intrycket av att Toni pratar för fler människor än bara sig själv- Toni pratar för 

folket. När Toni proklamerar : “Valfrihet åt barnen! Rättvisa åt alla!” , framställer han Oatly 

som valfrihetens- och rättvisans vita riddare. Mjölkindustrin framställs som begränsare av 
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friheten. Att barnen inte får välja kan urskiljas i hur barnen nyfiket tittar ner mot Oatlybilen. 

Barnen verkar vilja ta del av det budskap Toni och Oatly ropar ut, men får nöja sig med att 

stå i fönstret. Trots att konfrontationen rent muntligt är avslutad, fortsätter bilen att cirkulera 

kring den ensamma handfallna kossan, vilket ger känslan av att Oatly inte kommer att sluta 

protestera. 

 

Genomgående i filmen kan det urskiljas vissa särskilda egenskaper Oatly försöker framställa 

hos sig själva, men även hos kossan och mjölkindustrin. I filmen berörs temat näring, vilket 

är högst relevant när det gäller barn. När ämnet används som argument för mjölken, läggs 

fokus på rättvisa snarare än näringsinnehåll i Oatlys svar; Toni undrar varför vegetabiliska 

drycker inte stöds. Det handlar inte om miljöpåverkan eller näringsinnehåll, utan Oatly 

anspelar på valfrihet och rättvisa. Traditionen att barn bör dricka mjölk i skolan, är den Oatly 

tydligt i filmen vill ifrågasätta. Oatly vill, genom att använda sig av demokratiska 

fundamentala rättigheter och värderingar, ifrågasätta valfriheten av dryck i skolan. 

Kodningen i denna film ter sig intressant. Allmänt positiva värderingar appliceras i kontexten 

skolmatsalen där dessa värderingar ej haft en självklar plats. Således, ska mottagaren skapa 

uppfattningen att det är självklart att det bör finnas rättvisa och valfrihet i skolmatsalen.  

 

Reklamfilm 2. Tema: Organisation- “Toni TV - Scared to Death” 

Reklamfilmen är en del av en kampanj med Oatlys VD Toni Peterson i fokus. Kampanjen 

publicerades på Youtube under hösten 2014 under rättstvistens inledande fas. 

 

Första gradens beteckning 

Filmens första bild visar Oatlys kontor och fabrik. En väldigt alldaglig kontorsbyggnad som 

ligger precis intill motorvägen. En röst hörs i bakgrunden: “jag vet inte vad jag ska tänka. 

Idéerna är dåliga, jag är dålig, jag förstår inte”. Bilden klipps. En man, som presenteras som 

Oatlys vd i, står och tittar ut genom fönstret. Sedan visas Oatlys VD, Toni, spruta vatten på 

växter med en svart blomspruta . I bakgrunden fortsätter rösten; “kan vi inte prata om något 

viktigare? Vi går till jobbet varje dag, vi gör någonting bra för världen”. Kameran ligger i 

närbild och visar Toni i profil tittandes ut genom fönstret; “att vi gör saker som är 

hälsosamma och bra för miljön”. Kameran tar ett steg tillbaka, med en Toni som fortsatt står 

och tittar ut genom fönstret. I en sekund visas Toni hållandes i en rosa kanna. Toni sitter 

sedan i en stol med händerna knutna och blicken tittandes nedåt; “kan man inte få fram det på 

ett annat sätt än att filma mig? Jag har inte sett en film där en VD är med som är bra.”. 
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Slutligen visar sista bilden en Toni sittandes tillbakalutad i sin stol tittandes ut genom 

fönstret. Oatlys logga kommer fram stort i mitten av bilden;  “jag är skräckslagen, helt ärligt. 

Och barnen, dom är hemma och gråter. “ 

 

Andra gradens beteckning 

Redan i första bilden konnoteras alldaglighet; kontorsbyggnaden och fabriken är enkel i sin 

form samt är belägna vid motorvägen. Tonis kontor är nedtonad i sin form och färgskala. 

Citatet som följer är självreflekterande och associeras med destruktiva allmänmänskliga 

tankar för att skapa identifikation med reklamfilmens mottagare. När det framkommer att det 

är Oatlys VD Toni som säger detta, uppfattas han som en vanlig människa. Toni symboliserar 

Oatly, han representerar företaget. I samband med vattningen nämns orden “miljö” och 

“hälsa”, samt att Oatly gör något bra för världen. Användandet av den svarta blomsprutan, 

som varsamt vattnar de gröna växterna, blir en symbol för hur Oatly bryr sig om och tar hand 

om miljön. När dessa värden uttrycks ser vi Toni i profil blicka ut, vilket ger en känsla av en 

VD med jordnära framtida visioner. Vidare, ser vi Toni hålla en rosa kanna. Till skillnad från 

den svarta blomsprutan som faktiskt används, finns den rosa kannan endast för att tydligt 

belysas i bild. När Toni representerar sig själv, kommuniceras det även vad Oatly vill 

definieras som. I denna reklamfilm uppfattas Oatly som reflektiva, ärliga, mänskliga, 

hierarkiskt likgiltiga, och att de inte vill försöka göra några tillgjorda reklamer. Företaget vill 

fokusera på riktiga utmaningar och problem.  

 

Reklamfilm Tema: Produkt- “påMackan” 

En del av kampanj ämnad att visa Oatlys produkter.  

 

Första gradens betckning 

I filmens början ligger kamerans fokus på en tallrik med bröd och pålägg. Mackans 

urskiljande komponenter består av ett skivat fröbröd, ett salladsblad, en tomat, en 

Oatlyprodukt och sedan en till brödskiva Oatlyprodukten är av ljusblå karaktär och tydligt 

syns Oatlys logotyp. På produkten står texten “påMACKAN” samt att det är ett “bredbart 

pålägg”, “100% vegetabiliskt”. Kameran följer sedan ett “torn” av samma ordning som 

staplas uppåt i bild. Tornet är tydligt i fokus och kontrasteras med en oskarp bakgrund. I takt 

med att kameran för sig uppåt i bild, hörs en dramaturgisk uppbyggande ljudslinga som 

avlsutas i ett crescendo. I bakgrunden ses händer förbereda en macka, för att sedan stapla 
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ännu en Oatlyprodukt på det befintliga tornet. I slutet framkommer det att det är ett barn som 

staplar tornet. Texten “Say cheese” framkommer i en vit pratbubbla.  

 

Andra gradens beteckning 

Tydligt är att de olika presenterade tecknen vill visa på produktens användbarhet i sin 

enklaste form- det undgår inte att Oatlyprodukten ska användas på mackan. Texten  

“påMACKAN” visar än till hur produkten ska användas, dock framkommer det aldrig vad 

produkten är för något. Produkten definieras av pratbubblan, “ Say Cheese”. Frasen, ihop 

med paketeringen av produkten, ger känslan av att Oatly presenterar en vegetabilisk version 

av mjukost. Användandet av frasen associeras även till vad fotografer i vissa kulturella 

sammanhang brukar använda för att få människor att le. I situationen får frasen en lätt och 

rolig ton, vilket även kan tolkas urskiljas från hur bokstäverna är runda och stora; det är 

nästan som att produkten glatt ropar “le!” till mottagaren. Situationen konnoterar frukost i 

och med att mackor associeras med frukost. Färgerna i filmen är avskalade, det är dunkelt 

och ger känslan av en vardagsmorgon. I kontrast finner man salladen i sin utmärkande gröna 

färg, vilket tolkas ha som mål att associera Oatly med det gröna; miljön. Vidare, kan det 

tolkas finnas ett värde i valet av brödskiva. Brödet är inte vitt, utan mörkt med frön omkring 

vilket associeras med en hälsosam livsstil, som i samband med Oatlyprodukten, 

kommunicerar produktens plats i den hälsosamma svenskens vardag. Faktumet att 

reklamfilmen associeras med en frukostsituation, samt att det tydligt ska uppfattas att ett barn 

gjort mackan, kan tolkas kommunicera att produkten funkar för barn. Oatlyprodukten blir i 

denna reklam: vardaglig, miljö- och hälsovänlig, rolig samt ett familjärt pålägg. 

 

7.2 Annonser 
Annons 1 ( se bilaga 3) 

 

Bildanalys 

Den bild som är ämnad att analyseras kommer från en tidningsannons som Oatly publicerade 

i flera svenska tidningar i samband med att de hösten 2014 blev stämda av 

branschorganisationen Svensk Mjölk. Till bilden finns även text, vilket senare analyseras för 

att manifestera studien av bilden. Efter en utförd textanalys kan meningsskapandet, som sker 

i relationen mellan bild och text, tydligt urskiljas.   
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Första gradens beteckning 

På annonsens denotativa nivå kan vi tyda tre tydliga bildkomponenter: en svartmålad kossa 

som står lutad över det betydligt mindre, svartmålade havren med en pratbubbla över sig, 

samt en ljusblå Oatlyprodukt i annonsens nedre, högra hörn. Pratbubblan är ljusblå och i den 

står det “TALKING TO ME?” i svarta bokstäver.  

 

Andra gradens beteckning 

I kontexten finner bilden mening i de två tydliga aktörerna; den svartmålade stora kossan som 

symboliserar mjölkindustrin, och den den lilla havren som symboliserar Oatly. Vidare, blir 

pratbubblan med dess blåa färg utmärkande, i den annars färglösa uppsättningen av tecken, 

vilket understryker dess framträdande roll i tolkning av bilden. Syntagmet i pratbubblan är 

hämtat från ett välkänt filmcitat lyder ”You talking to me?” och härstammar från filmen 

”Taxi Driver” från 1976. I filmen spelar Al Pacino en mentalt ostabil taxiförare och i den 

scenen där citatet förekommer så står Pacinos karaktär och säger frasen upprepande i försök 

att verka samt låta som en tuffing. Kossan är Al Pacinos karaktär från ”Taxi Driver”.  Filmen 

och citatet är välkända populärkulturella referenser, vilket manifesterar hur tecknen ska 

organiseras och därmed skapar syntagmet som befäster Oatlys budskap; stora kossan som ska 

vara tuff mot det lilla havren.    

 

Textanalys 

Första gradens beteckning 

Högst upp i annonsen står det i stora bokstäver, likt en rubrik, “Allt fler svenskar provar 

havredryck”, vilket har lett till att mjölkindustrin försöker ”tysta ner oss” som Oatly beskriver 

det. Oatly fortsätter i nästa stycke med att försvara mjölken och förklarar att de inte säger att 

mjölk är dåligt. Vidare, berättar de att mjölkens självklara plats hos människan existerar utan 

kunskaplig grund.  

Fortsättningsvis, berättar Oatly hur ifrågasättandet av mjölken har gjort att de inte får 

använda vissa fraser i sin marknadsföring då Svensk Mjölk tycker dessa fraser nedvärderar 

mjölken. Oatly fortsätter att i nästa stycke skriva att de inte säger att någon har rätt eller fel 

och följer upp med att beskriva hur de lägger upp hela processen på deras hemsida. Oatly 

skriver att de inte publicerar detta för att de känner sig ”klämda” av en ”gigantisk” 

organisation och lobby, de gör det för att vara ”öppna” och ”transparenta”. Oatly berättar att 

de är öppna med vad som ingår i deras produkter och därmed ska de även vara öppna med 
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vad som händer i denna rättstvist. De avslutar med att tala direkt till Svensk Mjölk och 

föreslår att de kan ringa Oatly om det är något de stör sig på, så att dyra advokater kan 

undvikas. 

  

Andra gradens beteckning 

Syntagmet, den inledande meningen, konnoterar att svenskar frivilligt byter sida från mjölken 

till havren och detta vill mjölkindustrin stoppa.Ur paradigmet “nationalitet” tas tecknet 

svenskar.  Mjölkindustrin illustreras likt en maktapparat som vill trycka ner alla konkurrenter. 

Begreppet ”tysta ner oss” konnoterar en ojämlik maktrelation där den ena parten vill sätta 

munkavel på den andra, vilket kan tolkas liknar en diktatorisk metod. Oatly fortsätter att måla 

upp bilden av att alla i samhället bryr sig om frågan mjölk eller havre och nämner aspekter 

som hälsa och miljö. Termen ”en hel drös” används vilket ger känslan av att en stor del av 

Sveriges befolkning är involverad. I användandet av tecknet ”medvetna” konnoteras det att 

individer som konsumerar Oatly vet vad som är rätt och fel. Oatly presenterar situationen likt 

en trendspaning. Detta märks i det nästkommande stycket då de verkar positionera sig 

neutrala och försvarar mjölken till viss del; Ordet ”försvar” och orden ”rycka ut” används, 

vilka är hämtade från paradigm som är krigsrelaterade. Efter den neutrala positioneringen 

väljer det då att förklara deras problem med mjölk, vilket är presentationen av drycken som 

mänskligt naturlig. Tecknet myt, vilket är hämtat från religiösa och berättande paradigm, får i 

syntagmet betydelsen att mjölkens särskilda egenskaper är en länge berättad, påhittad 

historia. Det framställs hur Svensk Mjölk är oroliga att denna myt ska brytas, hur denna 

osanning ska komma upp till ytan. Oatly säger till mottagaren att de kan presentera en lång 

historia kort. Koden i samma stycke får betydelsen att det är en rädd mjölkindustri som 

stämmer Oatly för ett par harmlösa fraser, vilket trivialiserar stämningsansökan. I överföring 

av mening mellan text och bild förankras symboliken av de två aktörerna i bilden, kossan och 

havren, då det i text visar samma relation mellan stor och liten.  

  

Vidare, fortsätter Oatly att positionera sig som neutrala och ger mottagaren en känsla av 

frihet när de säger att ”du” kan avgöra vad som är rätt och fel. Genomgående i texten används 

tecknen ”du” och ”vi” ur ett tilltalsparadigm, vilket pratar till mottagaren, som blir 

involverad. För att verka neutrala berättar Oatly att de publicerar allt material från 

rättstvisten. Tecknen ”öppna” och ”transparenta” används. Vidare, fortsätter de att anspela på 

öppenhet, transparens och ärlighet i textens nästkommande stycke. 
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Slutligen tilltalar de Svensk Mjölk med ”ni” och konnoterar att det är Svensk Mjölk som har 

startat denna rättstvist som framställs som onödig, trivial och helt ogrundad. Oatly 

positionerar sig, likt i texten, som den öppna och ärliga parten samt att de vågar ta upp något 

vilket borde problematiseras. Återigen används tecken ur ett paradigm för mänskliga 

egenskaper, både i definierandet av Oatly och mjölkindustrin. Texten konnoterar en stor och 

oärlig, men också rädd mjölklobby. 

 

Annons 2  ( se bilaga 4) 

 

Bildanalys 

Annonsen publicerades 7/10-2015, samma morgon som rättstvisten mellan Oatly och Svensk 

Mjölk skulle avgöras.  

 

Första gradens beteckning 

På den denotativa nivån, utgörs annonsen av tre enhetliga bilder samt en havredryckskartong 

i ljusblått från Oatly som representerar den produkt de ämnar att sälja. Den största och den 

mest dominanta bilden är en stor rubrik som lyder “MJÖLKLOBBYN vs OATLY” följt av 

underrubriken “the final countdown”. Benämningen “mjölklobbyn” har svarta droppliknande 

bokstäver, medan “Oatly”  har ljusblåa bokstäver. De båda tecknens bokstäver har en mjukt 

utformning. Meningen “the final countdown” är skrivet i en “skrivstilsliknande” form.  

 

Den andra bilden utgörs av ett stapeldiagram innehållande sex svarta och ljusblåa staplar. De 

svarta representerar mjölk och de ljusblåa havredryck, vilket uttrycks av stapeldiagrammets 

beskrivning. De svarta staplarna har randiga och kantiga drag medan de ljusblåa har prickiga 

och runda drag. Varje stapel sätts i paritet till den andra för att påvisa hur mjölk och 

havreproduktion procentuellt skiljer sig vad gäller: växthusgaser, landanvändning och 

energiförbrukning. Staplarna som representerar havredryck är positivt små jämfört med de 

som står för mjölk. Den tredje och sista bilden är densamma som i annons 1 (se bilaga 3), 

med skillnaden att pratbubblan kommer från havren istället för kossan, texten i bubblan är 

annorlunda och är färgen svart istället för vit. Pratbubblan innehåller meningen “TA DET 

INTE PERSONLIGT”. 

 

Andra gradens beteckning 
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I rubriken kan man tydligt urskilja meningsskapande i form av hur man framställer de 

tecknen “mjölklobbyn” samt “Oatly”. Tecknet “mjölklobbyn” tolkas som negativt laddat i 

och med den stilistiska utformningen, då den typen av typsnitt konnoteras till skräckgenren i 

olika populärkulturella sammanhang. Tecknet “Oatly” har utformats med runda ljusblåa 

bokstäver som, i kontrast till den svartdroppande “Mjöklobbyn”, får en positiv konnotation. 

Dessa två tecken särskiljs av tecknet “vs” som antyder att det pågår en kamp, vilket 

manifesteras än mer i underrubriken som lyder “the final countdown”. När dessa tecken 

organiseras i kod, kan det urskiljas hur Oatly framställer sig som de snälla och oskuldsfulla i 

en kamp mot den stora mjölkindustrin, där ordet “lobby” framställer en stor och påverkande 

organisation. När den ena presenteras som stor, men den andra inte, skapas det logiskt sett en 

särskiljning där en är stor och den andra är liten. Rubriken kan därmed skrivas om till “Stora 

läskiga mjölken vs lilla oskuldsfulla och empatiska havren”.   

 

Vidare, finner vi i stapeldiagrammen, en fortsatt anspelning på kontrasten i färg och formval. 

Återigen används färgen svart för att representera mjölken, men denna gång tillsammans med 

rektangulära former med skarpa kanter. Som motsats är havredryckens staplar mjukt 

utformade med ljusblåa färg och vita prickar. Konnotationen blir att havredrycken uppfattas 

som oskuldsfull, medan mjölken svartmålas via färg och form. Meningen överförs via färg 

mellan staplarna, rubriken, citatbubblan och produkten. 

 

Slutligen, anspelar den sista bilden på annons 1 (se bilaga 3) med skillnaden att det 

presenteras ur Oatlys perspektiv. Pratbubblans text” Ta det inte personligt” vill kommunicera 

att Oatly inte har något emot bönder och kossor, utan att mjölken som råvara har en faktisk 

större negativ miljöpåverkan än havre, vilket förankras i textanalysen av annonsen. 

Bokstävernas vita färg kan tolkas konnoterar renhet, sett till den neutrala uppfattningen Oatly 

vill projicera om sig själva i frågan om mjölk eller havre. Oatly vill tydligt kommunicera att 

det inte handlar om organisationen bakom, utan att det är råvarornas påverkan som ska vara i 

fokus. Vidare, är det samma användning av kossan som symbol för mjölklobbyn, vilket 

förankras i färganvändning i rubrik samt i text.  

 

Textanalys 

Första gradens beteckning 

I annonsen beskrivs hur lobbyorganisationen Svensk Mjölk stämt Oatly då de använt fraser 

som ”it’s like milk but made for humans” samt ”no milk, no soy, no badness” i sin 
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kommunikation. Detta är en stämning, som enligt Oatly, skulle kunna lösas under ”en kopp 

kaffe” och som skulle sparat åtskilliga kronor för de ”pressade svenska mjölkbönderna”. 

Tvisten har fortsatt då mjölkindustrin är rädda för vad en diskussion om hälsa, hållbarhet och 

miljö skulle innebära för industrins framtid. Fortsättningsvis, berättar Oatly hur att det är 

rimligt att mjölkindustrin vill förhindra en sådan diskussion då rådande forskning kring miljö 

och klimat inte tjänar mjölkindustrins intressen. Oatly menar att om vi byter ut mjölken i 

kaffet mot havredryck under ett års tid, skulle Sveriges växtgasutsläpp minska med 185 449 

ton, vilket motsvarar 328 286 tusen flygresor till Thailand- ” tänk vad kul vi kunde ha”.  

Oatly skriver om hur ”mjölklobbyisten sätter latten i halsen” och fortsätter med att poängtera 

hur mjölklobbyister hänvisar till en studie där mjölkens miljöpåverkan är relativt positiv 

vilket Oatly menar inte är rättvist. Oatly tar mjölklobbyns perspektiv och säger att de förstår 

att de har det tufft och hänvisar till hur mjölklobbyn använt sig av en kritiserad expert för att 

mjölklobbyn ska befästa deras ståndpunkt. Oatly fortsätter sedan med att förklara att det finns 

en självklarhet: den perfekt balanserade drycken har samma näringsinnehåll som 

havredrycken. Oatly benämner mjölklobbyn som ”våra vänner” och skriver att om de läst de 

Nordiska Näringsrekommendationerna, skulle de veta detta. 

  

Slutligen, skriver Oatly att man ska fokusera på hur vi kan göra det bättre för våra 

mjölkbönder samt vårt klimat och vår hälsa. De presenterar frågor om hur man tillsammans 

utvecklar svenskt jordbruk, hur landskapet bör skötas och slutligen hur man ska se till att 

lämna över en ”sund” jord till barnen. Oatly skriver vidare att de har några idéer kring detta 

som de gärna skulle dela med sig av sig efter att tvisten är över, men tills dess berättar Oatly 

att mottagaren istället får ta del av hela rättsprocessen, vilket följs av en internetlänk till 

Oatlys hemsida. 

  

Andra gradens beteckning 

Tydligt är att texten, redan i början av annonsen, trivialiserar rättvisten och ifrågasätter 

mjölkindustrin motiv. Det påvisas att problemet egentligen inte ligger i att Oatly använt vissa 

typer av formuleringar i sin kommunikation, utan att grunden till rättstvisten ligger i vad 

Oatly kallar en ”mörkare verklighet”. Mjölklobbyn och dess mjölklobbyister framställs som 

oärliga, vilket märks då man illustrerar en bild av mjölklobbyister som sätter ”en latte i 

halsen” när det blivit påkomna med mjölkens verkliga påverkan. Frasen ”en latte i halsen” 

har en skämtsam ton och anspelar på kaffedrycken där mjölk är en huvudkomponent. Oatly 
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använder ordet ”miljövidriga”, vilket ger ett otroligt starkt intryck, vilket Oatly använder för 

att misskreditera den studie som mjölklobbyisterna hänvisar till. 

  

Oatly fortsätter med att använda en starkt ifrågasättande ton och fortsätter även att ifrågasätta 

de källor mjölklobbyn har till deras påståenden. Det är en smått förlöjligande tongång som 

används. Mjölklobbyn ses sedan som okunniga, då Oatly presenterar en verklighet där 

havredrycken är den bäst balanserad drycken. Oatly återgår sedan till att trivialisera tvisten 

och presenterar områden Oatly tycker att de båda aktörerna ska jobba med tillsammans; Oatly 

visar sig neutrala och att de bryr sig om de saker som är de viktiga sakerna för samhället. 

Oatly visar sig även öppna och transparenta då de presenterar hela rättstvisten på deras 

hemsida. De avslutar med att kalla läsningen om rättstvisten för rolig, vilket dels kan anspela 

på att de vill att folk ska läsa det, men även kan det tolkas ha en förlöjligande ton gentemot 

den stämningsansökan de fått av Svensk Mjölk. 

  

Avslutningsvis, talar texten till svensken då de använder referensramar som thailandsresor 

och svenska mjölkbönder. Genomgående är det tydlig uppdelning av vi och de, där svensken 

presenteras som en del av Oatlys ”vi” mot ”de”, vilket är Svensk Mjölk. Detta kan tydas då 

Oatly skriver ”Tänk vad kul vi kunde ha! ”, detta ”kul” hindras av ”de”.  Tilltalen överför 

mening mellan text och bild, vilket förankrar koden om en stor oärlig mjölklobby med en 

mörk verklighet som symboliseras av kossan, mot det ärliga havren som har goda intentioner.  

 

Annons 3 ( se bilaga 5) 

 

Bildanalys 

Den tredje och sista annonsen publicerades november 2015 efter att tvisten var avgjord, där 

Oatly stod som förlorare. Om de ej slutade använda vissa fraser skulle de bli tvingade till att 

betala vite till LRF Svensk Mjölk.  

 

Första gradens beteckning 

På den denotativa nivån framkommer tre bildkomponenter samt Oatlys havreprodukt i det 

ena hörnet. Som i annons två, förekommer rubriken “MJÖLKLOBBYN vs OATLY”. Dock 

efterföljs detta med “ GAME OVER” till skillnad från annons 2. Texten “GAME OVER” 
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utgörs av bokstäver som är formade i kuber. Vidare, förekommer en svartvit avbildning av 

Oatlys VD Toni Petersson som genom en svart pratbubbla säger texten “ NOT.” som är i vitt. 

 

Andra gradens beteckning 

Som redovisat i annons 2 ( se bilaga 4) används stilistiska figurer och färg i huvudrubriken 

för att skapa mening till kampen mellan Oatly och mjölkindustrin. Skillnaden i denna annons 

är att Oatly förlorade stämningstvisten vilket reflekteras i underrubriken “GAME OVER”. 

Utformningen av underrubriken anspelar på det kulturellt befästa spelet Tetris. LRF Svensk 

startade stämningstvisten som Oatly inte tycker är motiverad. Oatly kommunicerar därmed, 

ironiskt, tvisten som ett spel via den tetrisformade texten. Spelet har de “förlorat”. Som svar 

på att de tycks ha “förlorat” spelat, används en illustration av Oatlys VD Toni Petersson som 

konnoteras till sättet hjältar illustrerats genom historien. Det grafiska typsnittet som används 

kallas “two-tone portrait” och har populariserats genom hur gerillaledaren Che Guevara 

porträtterats. Det tecknet som är Toni blir även en symbol. Porträttet med pratbubblans text” 

NOT.”, kommunicerar att Peterson och Oatly inte kommer att ge upp i frågan om mjölk 

kontra havre. På så sätt framgår den rebelliska koden som uttrycks i form av 

ställningstagande (“NOT.”) samt symboliken som finns i porträttet.  

 

Textanalys 

Första gradens beteckning 

I annonsens text förklaras att Oatly förlorat rättstvisten mot mjölklobbyn och tvingas att sluta 

använda vissa formuleringar för att få mjölk att framstå som ett omodernt livsmedel. Trots att 

all forskning pekar åt att vi måste minska intaget av animaliska produkter, trots att kött- och 

mjölkindustrin står för lika stor procentuell andel av världens totala utsläpp av växhusgaser 

som alla transportmedel tillsammans, väljer Marknadsdomstolen att bortse från denna fakta. 

Vidare, beskrivs domen vara en ”käftsmäll” mot alla företag som försöker hitta lösningar för 

en hållbar framtid samt att den växande efterfrågan av på växtbaserade livsmedel inte möts av 

advokater. ” Vi kommer aldrig att sluta slåss för det vi tror på”. 

 

Andra gradens beteckning 

Ett övergripande budskap som kommuniceras i texten är att domslutet slår mot alla typer av 

verksamheter som bryr sig om vår planet. Att ”mjölklobbyn” vann rättstvisten var en vinst för 

den stora mjölkindustrin mot den lilla havreindustrin. Rättsförlusten konnoteras ha skadat en 

positiv utveckling vilket märks då det ur paradigm valts ord som ”brakförlust” och 
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”käftsmäll” för att belysa hur marknadsdomstolens beslut motverkar en hel branschs 

utveckling. Oatly sätter sig således i försvarsposition mot den stora mjölkindustrin samt 

Marknadsdomstolen som institution, då domslutet slår mot hållbara lösningar. Att 

”advokater” inte kan stoppa efterfrågan på växtbaserade livsmedel, blir en symbol för hur 

makten inte kommer kunna förhindra att människor dricker mer havremjölk. Syntagmet ”vi 

kommer aldrig att sluta slåss för det vi tror på” konnoterar strid och ett tydligt enande 

ställningstagande mot makten som innehåller samma dramaturgi likt ett tal innan strid. Från 

det citatet och ett porträtt som svarar “NOT.” på ett förlorat spel, förankras det hjälteliknande 

porträtt som illustrerar Oatlys VD. Vidare, finns det även i denna annons överföring av 

betydelse i form av färg, då rubriksättningen produktpaketet manifesterar mening i färgerna 

ljusblått och svart.  

 

7.3 Varumärkesmanifest (se bilaga 6)   

“The Oatly Way” undersöks då det är det tydligaste kommunikativa budskapet via deras egna 

kanal om vad Oatly står för, deras vision, och om hur de vill visa sig på marknaden. “The 

Oatly Way” undersöks med textanalys ur kontexten varumärkesmanifest.  

 

Textparti 1 

Första gradens beteckning 

Textparti 1 har rubriken “It’s Swedish!”. Oatly förklarar att den enda råvaran de använder är 

svensk havre som inte är behandlad, till skillnad från resten av Europa, och all svensk havre, 

ekologisk eller vanlig, innehåller en “försvinnande” liten del av tunga metaller. Oatly 

framhäver hur svensk havre alltid är säker att konsumera, vilket de påstår gör det unikt. 

Bakgrunden utgörs av en grumlig lila färg. 

 

Andra gradens beteckning 

I texten konnoteras ett svenskt Oatly som använder obehandlat, naturligt, unikt havre. 

Tecknen “intense rain”, “sunny days”, och “nordic climate” hämtas ur ett väderparadigm som 

med, benämningarna “tall” och “strong”, skapar ett syntagm med betydelsen av ett starkt och 

naturligt havre vilket överför mening till Oatly som varumärke. Inledningsvis, skapas känslan 

av att Oatly är det svenska havren, då de extremt tydligt förklarar att allt de gör, gör de på 

svensk havre. Oatly använder uttrycken “we” och “you” för att tilltala och involvera 
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mottagaren, samt att de konstant anspelar på svenskhet. I texten framstår det svenska vara att 

föredra och Oatly konnoteras vara svenskt. Färgen i bilden innehåller den starka färgen lila, 

men en nedtonad version och ger en känsla av naturlighet, men ändå färgstarkt. 

 

Textparti 2 

Första gradens beteckning 

Vidare, i textparti 2 “introducing the most amazing fibers- in the drinkable world”, beskrivs 

det att “optical fibers” är fördelaktigt om man vill sända ett mail eller streama en film, men 

om man bara vill ha lite näringsrika fibrer i kroppen är en kopp eller två av Oatlys flytande 

havre ganska okej. Bakgrunden utgörs av en jordlig, solblekt orange färg. 

 

Andra gradens beteckning 

Textparti 2 anspelar på havrets fiber-och näringsrikedom och konnoterar således att Oatly är 

ett hälsosamt alternativ. När Oatly presenterar en situation där en viss typ av fiber är optimalt 

för att sedan framhäva hur havredrycken är väldigt bra i en annan, likställs de olika fibrernas 

självklara funktion. Tecknet “justification” hämtas från juridiskt paradigm och med uttrycket 

“nutritional” blir syntagmets betydelse att ur ett hälsoperspektiv bör individen dricka havre 

för att kroppen ska få “upprättelse” i näringsform. Återigen är det färgstark bakgrund med 

nedsatt ton, som ger känslan av att Oatly är färgstarkt naturligt och jordnära. 

 

Textparti 3 

Första gradens beteckning  

Textparti 3 “ THE OATLY WAY”, beskriver Oatlys idé och vision. Sedan företagets start var 

tanken att erbjuda ett alternativ till konsumenter som av olika anledningar inte drack komjölk. 

Tidigare på 90-talet tyckte folk att det var galet att producera en dryck direkt från havre, 

istället för att mata kossor med havre och låta de processa havren till mjölk, men Oatly 

beskriver att de idag är glada att kunna producera kvalitétsprodukter för dig att avnjuta. 

Bakgrunden är brun och jordnära. 

 

Andra gradens beteckning 

Textparti 3 konnoterar allmännytta där tecknen “find a way”, “for people” och “for you to 

enjoy” skapar en kod där Oatlys grundläggande idé och utveckling uttrycks alltid varit i 

folkets tjänst. Oatly skriver “people thought we were totally crazy” vilket berättar att 

företagets idé inledningsvis var kontroversiellt. Syntagmet “Thank you very much” får 
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betydelsen att Oatly uppskattar när allmänheten tvivlar på deras vision, det motiverar dem. 

Bakgrunden i denna bild har en jordliknande brun färg som ger en känsla av rå naturlighet.  

 

Textparti 4 

Första gradens beteckning 

I textparti 4 “Swedish independent”, beskrivs inledande en bild av svensken: lång, blond, 

vacker, svårfångad och extremt liberal med ingen hängivenhet eller ansvar. Men detta är inte 

Oatly. Oatly är den andra svensken; lite tråkig, superpraktisk, superärliga, hårt arbetande och 

självständiga, för att de arbetar för rätten att säga vad de tycker och göra vad de tycker är rätt. 

Hade de velat vara en av de gigantiska matföretagen eller varit styrda av en gammal man 

bakom ett skrivbord i ett höghus, hade de alla sagt upp sig och jobbat för en gammal man 

bakom ett skrivbord i ett höghus som tagit alla storföretagsbeslut åt dem. “ Don’t hold your 

breath”. Bakgrunden är en grön, solblekt färg. 

 

Andra gradens beteckning 

“Swedish and Independent” lyder den stora texten. Swedish anspelar på nationstillhörighet 

och independent hämtas från paradigmet personlighetsdrag. Oatly konnoteras vara en del av 

det svenska och men samtidigt vara självständiga. Vidare, finner man dessa egenskaper 

genomgående i texten då man framställer en stereotypisk svensk som definierar Oatly 

samtidigt som de tydligt särskiljer sig från de stora matföretagen. Syntagmet “...we want to 

have the right to say what we think and do what we think is right” använder tecknet “right”, 

vilket är hämtat ur ett moraliskt paradigm, konnoterar ett Oatly vars intentioner alltid är goda. 

Textens tecken kan sammanfattas i paradigmet stereotyper. Koden konnoterar ett svenskt 

Oatly som vågar vara annorlunda, ärliga och kontrasteras mot de stora matföretagen som är 

den snygga, blonda, liberala, oansvariga svensken. De egenskaperna får sin mening i kontrast 

till Oatly och blir ett uttryck för att de stora matföretagen försöker framställa sig perfekta. 

Den gamla beslutstagande mannen bakom skrivbordet i ett höghuset används som symbol för 

de stereotypa, stora och personlighetslösa företagen som inte har en större vision om att 

exempelvis ta ansvar för framtiden. Syntagmet “Don’t hold your breath” får betydelsen av att 

Oatly aldrig kommer bli som de stora företagen med dess egenskaper, Oatly kommer fortsätta 

vara självständigt. Bakgrundens jordnära gröna färg konnoterar natur och renlighet.  

 

Textparti 5 

Första gradens beteckning 
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Oatly skriver i rubriken att de lovar att vara ett bra företag, varpå varför uttrycks i sex 

punkter. Inledningsvis nämner de att de inte är perfekta men intentionerna är ärliga och de 

vill bli bedömda handlingar, inte vilka ord de använder. Målet är att leverera miljövänliga 

produkter, inte GMO, med maximalt näringsvärde och minimal miljöpåverkan. Att hjälpa 

människor “uppgradera” sina liv kommer före jagandet av ekonomisk vinst. De strävar efter 

att producera de renaste och mest ansvarstagande produkterna och de letar ständigt efter 

bättre lösningar. Slutligen vill de kommunicera att de strävar efter att de ska vara totalt 

transparenta i allt de gör. 

 

Andra gradens beteckning 

När Oatly “lovar” att vara ett bra företag, så uppfattas det vara något som är viktigt för dem. 

Den nytta de gör som företag och att allmänheten bedömer Oatly som ett progressivt och 

ärligt företag, är av stor vikt för dem. De uppmanar mottagaren att granska dem för deras 

handlingar, vilket resulterar i att de uppfattas ha goda intentioner; vilket de även själva 

nämner att de har. Synen på Oatly som ett ärligt företag stärks av att de berättar att de är långt 

ifrån perfekta och det konnoteras en vilja att vara öppna och kommunicera sina brister samt 

utvecklas. Ur det juridiska paradigmet tas ordet “judged”; Oatly uppfattas uppmana till att de 

ska bedömas för vad de gör, vilket inger förtroende för deras intentioner. Samhällsnytta är det 

Oatly uppfattas tycka vara viktigt, inte kapitalistiska intressen vilket de beskriver som 

“reckless pursuit of profit”. Slutligen konnoteras en känsla av besvikelse över att 

livsmedelsbranschen inte är en ärlig marknad, vilket Oatly uppfattas vara då de berättar att de 

vill vara transparenta.  

 

Textparti 6. 

Första gradens beteckning 

Oatly förklarar i textparti 6 “WE ONLY DO OATS” att allt de kan är havre. De vet inte 

något om mandlar, soja eller kossor, utan de vet enbart hur havre odlas, skördas samt 

omvandlas till uppfriskande produkter. Detta var orginalidén från 90-talet som skulle 

tillfredsställa människors och planetens behov och de beskriver att de kommer fortsätta att 

producera den bästa flytande havre du någonsin kommer att hitta. “Hope you are okay with 

that”. Bakgrunden har en nedtonad jordnära gul färg. 

 

Andra gradens beteckning 
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Oatly konnoterar här ett företag som grundats med en vision och ämnar till att följa den 

visionen. De uppfattas vara experter på havre, och kan tolkas kommunicera ärlighet samt 

trovärdighet. Textens typsnitt “WE ONLY DO OATS” kan tolkas konnotera till sättet titlar 

av tidiga superhjältefilmer formats. Med den konnotationen och med textens visionära kod, 

framstår Oatly, likt en samhällshjälte, vilja tillfredsställa planetens samt människors behov 

erbjuda dig en “amazing” havredryck.  

 

8. Analys 
Oatlys kommunikativa identitet är de uttryck som kommuniceras via företagets olika kanaler 

(Melin 1999). Resultatet visade att Oatly konsekvent uttryckt vissa specifika värderingar i 

samtliga kanaler och situationer. Dels urskiljdes visuella uttryck som färg, storlek och styrka, 

men i undersökningen kunde även Oatlys enhetligt kommunicerade uttryck komprimeras till 

egenskaperna svenskt, omhändertagande och rebelliskt.  

 

8.1 Visuella uttryck i kommunikationen 
Empirin visar att Oatly haft en tydlig visuell kommunikativ strategi. Storlek, styrka och färg 

används konsekvent i kanalerna. I textpartierna, i annonserna, och i “The Oatly way” 

kontrasteras tjocka kraftfulla bokstäver mot små bokstäver, och i reklamfilmerna finns många 

exempel på hur logotypen sätts i kontrast mot bakgrunden, vilket enligt Bergström (2017) 

skapar ett spännande arrangemang som väcker känslor. I typsnittet i rubriksättningen i 

annonserna, finner vi ett mönster i hur Oatly porträtterar mjölkindustrin. I annons 2 och 3 

skrivs mjölklobbyn i ett skräckkonnoterande typsnitt “VS” ett rund och mjukt format Oatly. 

Vidare, är färgsättningen intressant. I annonserna svartmålas Mjölklobbyn i kontrast till Oatly 

som har en ljusblå färg vilket konnoterar friskhet och natur. Genom detta överförs värdering 

som sedan manifesteras i texten. Den ljusblåa färgen får även en funktion i hur meddelandets 

mening överförs till produkten då produkten har samma färgsättning och syns återkommande 

i annonsernas nedre hörn. Jordnära lågmälda bakgrunder och miljöer används tydligt i 

reklamfilmerna; en stereotypisk svensk skola, alldaglig fabrik på svensk landsbygd och 

Oatlys VD:s enkla kontor. Dessa bakgrunder används i kombination med färgstarka intensiva 

tecken och uttryck vilket, enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017), används som 

perceptionsknep och påverkar stämningen i kommunikationen. Reklamfilmen i temat 
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organisation har en konsekvent lågmäld, jordnära färgsättning men bryts av med en intensivt 

rosa vattenkanna, vilket är en kontrast som även syns i reklamfilmen “påMackan” där 

bakgrunden är lågmäld och oskarp men där salladen och tomaten har en intensiv grön 

respektive röd färg.  

 

8.2 Det svenska Oatly 
Oatly kommuniceras prata för det svenska folket, vilket visas i både bild och text. När Toni 

argumenterar mot komaskoten (symbol för mjölkindustrin) i reklamfilmen ”At School”, blir 

megafonen en symbol för folklig protest; Toni pratar för fler än bara sig själv och detta 

befästs än mer då barnen i fönstren verkar vilja ta del av Oatlys budskap. I text används 

syntagm som ”en hel drös” och ”allt fler svenskar” (annons 1) för att påvisa att svenskarnas 

röst förs. Vidare, återkommer ordet ”swedish”, särskilt i ”The Oatly Way”, och Oatly tolkas 

som svenskt med hjälp av ordet ”vi” samt relateras det till svenska uttryck, exempelvis 

”thailandsresor” i annons 2. Oatly är ärliga med sina brister, likt en vanlig person, vilket är 

egenskaper som enligt Mooji (2010) tilltalar svensken. Detta visas dels i reklamfilmernas 

miljöer, skolgården i ”At School”, och kontoret i ”Scared to Death”, men även i inslaget av 

den klassiska, gamla volvobilen. I ”The Oatly Way” tillskrivs svensken Oatly specifika 

egenskaper som alla konnoterar en alldaglighet och det framhävs hur Oatly inte är perfekt och 

har brister som kan bli bättre; likt en vanlig svensk människa. Egenskaper vilka är 

blygsamma och likställande, vilket tilltalar den svenska medborgaren (Mooij 2010).  

 

Rättstvisten innebar en stor medial uppmärksamhet, vilket blev en introduktion av Oatly för 

många svenskar. Dahlén, Lange och Rosengrens (2017) begrepp nya användare och 

produktlivscykel kan relateras till Oatlys re-introduktion på svenska marknaden. Att Oatlys 

kommunikativa budskap lyckades nå mottagare var möjligen på grund av att de var 

mottagliga för marknadskommunikativa budskap från en, för många, ny aktör; enligt 

principen om nya användare. Vidare, visar empirin hur Oatly kategoriserar sig och vill 

konsumeras i samma situationer som mejeriprodukter. Tydligast empiriska bevis för detta 

finner en i reklamfilmen “påMackan”. En beskrivning av vad produkten är finns inte, utan 

vad som konnoteras är att det är likt en mjukost, fast på havre, och den enda egenskapen de 

två produkterna egentligen har gemensamt är att man använder de på mackan. Med Dahlén, 

Lange och Rosengrens teori om kategoribehov i åtanke, kan det urskiljas hur Oatly 
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kategoriserat sitt sortiment i enlighet med mejeriprodukter för att använda sig av det redan 

etablerade behovet. Dahlén, Lange och Rosengren beskriver hur det optimala är att en mindre 

aktör utbilda om kategoribehov för att sedan vinna lojalitet hos konsumenter via intensiv 

marknadskommunikation. Mjölkindustrin är ingen liten aktör, men Oatly har trots detta låtit 

dem skapa kategoribehovet, för att med intensiv marknadskommunikation (exempelvis 

märkbart i publikationen av påkostade annonser i stora svenska dagstidningar) vinna lojalitet 

hos konsumenter.  

  

8.3 Det omhändertagande Oatly 
Undersökningen av de olika kanalerna visade att Oatly kommunicerade omhändertagande 

egenskaper gällande miljö och hälsa som representeras på olika sätt. I reklamfilmen i temat 

“organisation” används Oatly VD Tonis personliga varumärke i syfte att kommunicera en 

viss uppfattning om företaget ( Dahlén, Lange & Rosengren 2017). Toni förmedlar öppenhet 

och transparens då han presenteras som en självreflekterande och självkritisk människa, 

allmänskliga tankar, med en vision om att göra “saker som är hälsosamma och bra för 

miljön” vilket kommunicerar trovärdighet och ärlighet då Toni, och således företaget, ska 

kommuniceras vara “vanliga människor” (L´Étang 2008). Tonis vattning av de gröna 

växterna används som symbol för att Oatly värnar om miljön, samtidigt uttrycker han att det 

är viktigt att göra något bra för världen. Öppenheten och ärligheten återkommer i “the Oatly 

way” där Oatly tydligt vill kommunicera uppfattningen att de inte är perfekta, de aspirerar 

inte att kunna något annat än havre, samt att hjälpa människor kommer före att vara 

ekonomiskt giriga. Tydliga uttryck för omhändertagande kommuniceras i annonserna där 

Oatly tar strid mot mjölkindustrin i syfte att de enbart vill producera växtbaserade livsmedel 

för att rädda planeten, vilket understöds med hänvisning till vetenskapliga belägg och med 

känslomässiga anspelningar som att ”lämna över en sund jord till barnen”. Den 

omhändertagande egenskapen uppskattas i det svenska feminina samhället (Mooij 2010).  

 

8.4 Rebellen Oatly 
Oatlys marknadskommunikation har visat flertalet egenskaper vilka behandlar teman 

relaterade till makt, hierarki och rättvisa. Positioneringen av Oatly som ”underdog” är en 

frekvent använd positionering och etablerades tidigt då den stora svartmålande kossan 
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(symbol för mjölkindustrin) stod över den lilla havren (symbol för Oatly) i bilden till annons 

1. I annons, reklamfilm och i ”The Oatly Way” kommuniceras det en tro på att göra det rätta, 

oavsett vad alla andra tycker, där man i ”The Oatly Way” använder symbolen ”old man 

behind a wooden desk in a tall building” för att stereotypisera de frihetslösa, konservativa 

storföretagen. Porträttet i annons 3 har en speciell stilistisk form, “two-tone portrait”, vilket 

på grund av det kulturellt kända Che Guevara-porträttet blir en rebellisk symbol för Oatly. En 

rebellisk karaktär innefattar alla de egenskaper vilka presenterats i detta stycke; 

”Underdogen” som vågar stå emot det större och den som kämpar för det den anser vara rätt, 

oavsett odds.  

 

Den undersökta marknadskommunikation var ämnad för Sverige och det svenska samhället 

är, enligt Mooij (2010), ett samhälle vilket särskilt omfamnar karaktären ” the underdog”. De 

egenskaper det svenska samhället uppskattar vill Oatly kommunicera. Oatlys kommunikativa 

identitet är omtänksam, neutral, ärlig, skryter inte och tycker inte det är viktigt att vinna. Att 

Oatly positionerat sig som ”underdog” kan vara en förklaring till att rättstvisten resulterade i 

positiva konsekvenser. Oatlys är positionering tacksam då människor kan relatera till 

”underdogen” och detta tenderar att leda till en lojalitet och köpbenägenhet (Paharia et al. 

2011). Empirin visar att Oatly diskuterbarhet och berättelser (Palm 2006) används som 

verktyg för att kommunicera budskap och väcka intresse i de olika kanalerna. I annonserna 

finns tydliga kontroversiella ställningstaganden och mjölktraditionen konfronteras. Vidare, 

presenterar man i reklamfilmen “At School” en för- och motbok; Oatly vill tydligt skapa 

diskussion. Oatly kan tolkas ha utformat sin marknadskommunikation för att diskuteras på 

medie- och samtalsagendan, i syfte att öka varumärkets kännedom. Berättelser används som 

verktyg i kanalerna för att porträttera kamp; i annonserna är det mot mjölkindustrin, i 

reklamfilmen “At School” likaså, och i “The Oatly Way” är det kampen för det som är “rätt”. 

Vidare, nämner Palm två vanligt förekommande berättelser: goda mot onda och småföretaget 

mot den stora koncernen. Mjölkindustrin presenteras likt en mobbare som är stor, stark, 

makthavande och som använder härskartekniker, det sistnämnda konnoteras i syntagmet 

“tysta ner oss”.  

 



 35 

9. Diskussion 

9.1 Målgrupp och kulturell anpassning 
De analyserade komprimerade egenskaperna, som vi tolkat utgör Oatlys kommunikativa 

identitet, vittnar om ett mönster i vilka kärnvärden Oatly eftersträvar att kommunicera i sin 

profilering. I och med Oatlys konsekvent kommunicerade positionering i förhållande till 

mjölkindustrin, presenteras företagets kärnvärden som speciella. Kärnvärden inom företag är 

ofta relativt homogena, men Oatlys kommunikation av sina kärnvärden skapar en unik, 

särskiljande identitet som kan tros ligga till grund för varumärkets positiva utveckling. 

Intressant var upptäckten att Oatlys positionering av sig själva och produkter i stor mån 

handlar om att ersätta mjölken inom olika behovskategorier, oavsett om det finns liknande 

egenskaper eller inte. Utifrån den ökade kännedomen i samband med rättstvisten kan 

möjligen Oatlys intrång av mejerindustrins produktbehov, samt ställning i samhället samspela 

väl med nya användares egenskaper och vara en förklaring till Oatlys kommunikativa och 

profiterande framgång. Varumärkets positiva utveckling kan tolkas möjliggjorts av 

positioneringen som “underdog” och anspelningen på “svenskhet” vilket människor i det 

svenska samhället relaterar till. Att det är i Sverige ett vegetabiliskt och rebelliskt 

havredrycksföretag skördar framgång, förvånar ej då Oatly anspelar på egenskaper som dels 

passar svensken personlighetsmässigt, men är även rätt i tid då miljödiskussion engagerar och 

företag tvingas vara transparenta.  

 

9.2 Moraliska dilemman och motsättningar 
I egenskaperna Oatly kommunicerar finns likheter med hur Larsson et.al. beskriver “the 

organized vegan”. Oatly visar i deras kommunikation samma rebelliska drag, samt idéer om 

djur, människor och miljö. Likt den organiserade veganen gillar Oatly offentlig 

uppmärksamhet och redovisar ständigt vegansk information och argumentation. Oatly vill 

idag expandera och vara ett varumärke för alla, vilket blir problematiskt då de kan relateras 

till den kontroversiella bilden av den organiserade veganen, samt kopplas ihop med hur 

Spencer beskriver den historiskt nedsättande och frånstötande synen på veganism. Dock finns 

det idag ett större omfamnande av den veganska konsumtionskulturen, men vi anser att det 

fortfarande finns en negativ inställning till veganism och veganer. Detta kan argumenteras 

ligga i ideologiska ställnigstagagande samt generationsskillnader. Oatly kommuniceras dels 
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vilja vara denna rebelliska vegan, men samtidigt kan de tolkas vilja ha en harmlös framtoning 

vilket syns i användande av neutralism, barn och visuell utformning. 

 

Vidare, ser vi en problematik i Oatlys kommunikativa identitet och ägarstrukturen. Det 

moraliska perspektivet Oatly representerar i diskussionen om miljö, hållbarhet, och hälsa, blir 

motsägande om China Resources verksamhet av gas-och kolutvinning samt köttimport, tas i 

beaktning. Oatly påstår sig vara den aktör som värnar om djur, människor och miljö, men 

samtidigt bidrar delägaren China Resources till att påverka planeten negativt, sett ur Oatlys 

moraliska ståndpunkt. Oatly vill eftersträva att vara öppna och transparenta i 

kommunikationen, men när det gäller kommunikation om China Resources verksamhet blir 

Oatlys tystnad talande. När svensken konsumerar Oatlys produkter, görs det i tron att bidra 

till en bättre värld, vilket ur ett större perspektiv framstår motsägande då konsumenter bidrar 

till China Resources köttproduktion och energiutvinning. Den kommunikativa identiteten 

Oatly konsekvent kommunicerat sedan rättstvisten 2014 är beroende av att motsägande 

aspekter, China Resources ägarskap exempelvis, ej exponeras. Oatlys kommunikativa 

identitet baseras på gestaltningen av idéen om gott och ont, det lilla mot det stora, vilket ter 

sig motstridigt då China Resources är urtypen av “old man behind a wooden desk in a tall 

building” som jobbar för “gigantic food corporations (se textparti 4, bilaga 6). Huruvida 

marknadskommunikation kan undanhålla dessa moraliska motsättningar återstår att se, men 

ska Oatly sprida sin vision världen över kan de inte blunda för framtidens utlovade frågor. 

 

10. Slutsats  
I kartläggandet av förekommande egenskaper och uttryck i Oatlys marknadskommunikation, 

fann undersökningen att dessa kunde komprimeras till tre grundläggande egenskaper: det 

svenska, rebelliska och omhändertagande Oatly. Den kommunikativa identiteten finner sin 

framgång då den är konsekvent, unik och tilldelar Oatly egenskaper som tilltalar det svenska 

folket och tidsandan väl. Slutligen, visar diskussionens utfall och problematiserandet av de 

moraliska motsättningar, att Oatly är ett bra exempel på hur marknadskommunikation kan 

användas som ett effektivt verktyg för att konstruera en viss uppfattning om varumärket, 

oavsett de verkliga förhållandena. 
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12. Bilagor 

12.1  Forsman & Bodenfors reklamfilmer 
Alla reklamfilmer hittades via länken https://www.fb.se/work/oatly som sedan innefattade 

länkar till annan sida. Filmerna som innehåller ”inget namn” eller ”x” länkade till ”Vimeo” 

där inget namn eller datum återfanns. Filmerna med fullständig information länkades till 

”Youtube”. 

  

Kampanj:  

” How much do you really know about milk?” 

1.  “At School”. 02/ 10-2017, 40 sekunder 

2.  “Protein VS Protein”. 02/ 10-2017. 40 sekunder 

3.  “Release party”. 02/ 10-2017. 40 sekunder 

4.  “Factory visit”. 02/ 10-2017. 30 sekunder 

5.  “Sunday drive”. 02/ 10-2017. 30 sekunder 

  

“Old-fashioned oat drink” 

1.     inget namn. xx/10-2016. 35 sekunder 

  

“Google milk” 

1.     inget namn. xx/08-2016. 2 min, 10 sekunder 

  

”Short stories” 

1.     ”Foamable”. 04/04-2016. 10 sekunder 

2.     ”Treadmill”. 04/04-2016. 10 sekunder 

3.     ”PåMackan”. 04/04-2016. 10 sekunder 

4.     ”Mango”. 04/04-2016. 10 sekunder 

5.     ”Alarmclock”. 04/04-2016. 10 sekunder 

6.     inget namn. 04/04-2016. 10 sekunder 

  

”Breakfast” 

1.     ”Come on”. 21/08-2015. 15 sekunder 

2.     ”My Boss Is Gonna Kill Me. 21/08-2015. 15 sekunder 
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3.     ”Put Them on”. 21/08-2015. 15 sekunder 

4.     ”Shit I’m late”. 21/08-2015. 15 sekunder 

  

”72 hours” 

1.  72 Hours Without Milk (infomercial). 05/06-2015. 1 minut, 39 sekunder 

  

“Toni TV” 

1.  “Wow No Cow”. xx/xx-xx. 1 minut, 15 sekunder 

2.  “The Reluctant CEO”. 17/10-2014. 30 sekunder 

3.  “Scared to Death”. 17/10-2014. 30 sekunder 

4.  “Rehearsal”. xx/xx-xx. 30 sekunder 

5.  “Swedish Oats. 17/10-2014. 30 sekunder 

6.  “ The Oatly Way”. xx/xx-xx. 45 sekunder 

7.  “Betaglucans”. 25/10-2014. 30 sekunder 

8.  “The Salesman”. 25/10-2014. 30 sekunder 

9.  “Nonchanlant”. 25/10-2014. 30 sekunder 

10.  “To The Nation”. xx/xx-xx. 30 sekunder 

11.  “Cooking With Mom”. 20/11-2014. 30 sekunder 

12.  “Janssons Festival”. 20/10-2014. 30 sekunder 

  

“Rebranding” 

1.     inget namn (Case study). xx/xx-xx. 1 minut, 41 sekunder 
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12.2 Tematisering 
 

Provokation: 

   

” How much do you really know about milk?” 

1.  “At School”. 02/ 10-2017, 40 sekunder 

2.  “Protein VS Protein”. 02/ 10-2017. 40 sekunder 

3.  “Release party”. 02/ 10-2017. 40 sekunder 

4.  “Factory visit”. 02/ 10-2017. 30 sekunder 

5.  “Sunday drive”. 02/ 10-2017. 30 sekunder 

  

Produkt: 

  

” Old- fashioned oat drink” 

1.     “Old-fashioned oat drink” 

  

” Short stories” 

2.     ”Foamable”. 04/04-2016. 10 sekunder 

3.     ”Treadmill”. 04/04-2016. 10 sekunder 

4.     ”påMackan”. 04/04-2016. 10 sekunder 

5.     ”Mango”. 04/04-2016. 10 sekunder 

6.     ”Alarmclock”. 04/04-2016. 10 sekunder 

7.     inget namn. 04/04-2016. 10 sekunder 

  

“Breakfast” 

8.  ”Come on”. 21/08-2015. 15 sekunder 

9.  ”My Boss Is Gonna Kill Me. 21/08-2015. 15 sekunder 

10.  ”Put Them on”. 21/08-2015. 15 sekunder 

11.  ”Shit I’m late”. 21/08-2015. 15 sekunder 

   

Organisation 

  

”Toni TV” 
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1.  “Wow No Cow”. xx/xx-xx. 1 minut, 15 sekunder 

2.  “The Reluctant CEO”. 17/10-2014. 30 sekunder 

3.  “Scared to Death”. 17/10-2014. 30 sekunder 

4.  “Rehearsal”. xx/xx-xx. 30 sekunder 

5.  “Swedish Oats. 17/10-2014. 30 sekunder 

6.  “ The Oatly Way”. xx/xx-xx. 45 sekunder 

7.  “Betaglucans”. 25/10-2014. 30 sekunder 

8.  “The Salesman”. 25/10-2014. 30 sekunder 

9.  “Nonchanlant”. 25/10-2014. 30 sekunder 

10.  “To The Nation”. xx/xx-xx. 30 sekunder 

11.  “Cooking With Mom”. 20/11-2014. 30 sekunder 

12.  “Janssons Festival”. 20/10-2014. 30 sekunder 
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12.3 Annons 1 
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12.4 Annons 2 
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12.5 Annons 3 
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12.6 Varumärkesmanifest 
 
Textparti 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textparti 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Textparti 3 
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