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Abstract 

1241 comments, but only one brand? The communication in Oatly’s  
social media through a discursive perspective 

 
This study aims to investigate how the brand of the food company Oatly is con-

structed through communication in social media. The study uses a discursive per-

spective, and examines the communicative processes between the stakeholders 

and Oatly as discursive actions. These actions are part of discourses and constitu-

ent for the corporate brand. The empirics include written posts and comments at 

Oatly’s Facebook page and Instagram account. These have been analysed through 

an abductive reasoning with a theoretical framework containing a humanized  

perspective of brands, the social construction of nature, health and business.  

Our results show that the consumers and Oatly through their discursive actions 

examine the company on three aspects: production, ingredients and their respon-

sibility. Furthermore, we can see that the examination occurs within different in-

terpretative repertoires, which generate various normalised sanctions. These sanc-

tions either recognise or infringe the different descriptions of the company and 

therefore also the brand. The conclusions drawn within this study are 1) different 

interpretative repertoires will produce different meanings to the corporate brand, 

2) even though individuals are included in the same interpretative repertoire, they 

may be prioritizing differently and therefore create various meanings for the cor-

porate brand through discursive actions, and 3) the corporate brand is constructed 

through the expectations that stakeholders and the company have.  

In summary, we can see that Oatly´s corporate brand is not constructed the 

same way over the 1241 comments we have studied. It is therefore difficult to talk 

about one integrated and unified brand. Instead, this study presents how a corpo-

rate brand can be understood as a result of several simultaneously existing truths, 

which are made possible by a post-fact society.  
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Sammanfattning 

1241 kommentarer, men bara ett varumärke? En diskursiv studie av 
kommunikationen i Oatlys sociala medier 

 
Den här studien syftar till att undersöka hur livsmedelsföretaget Oatlys varumärke 

konstrueras genom den kommunikation som sker i företagets sociala medier. Stu-

dien utgår från ett diskursivt perspektiv och betraktar därmed de kommunikativa 

processerna från intressenterna och företaget i de sociala medierna som diskursiva 

handlingar. Dessa handlingar ses som delar av större diskurser, vilka utnyttjas i 

kommunikationen och verkar konstituerande för företagsvarumärket. Empirin be-

står av såväl skriftliga inlägg som kommentarer på Oatlys Facebook-sida och In-

stagram-konto. Vi har analyserat empirin abduktivt utifrån ett teoretiskt ramverk 

innehållande ett individbaserat perspektiv på företagsvarumärken och en beskriv-

ning av den sociala konstruktionen av naturen, hälsan och företagande.  

Resultaten visar att intressenterna och Oatly genom sina diskursiva handlingar 

examinerar företaget på tre punkter: produktion, innehåll och ansvar. Vidare visar 

studien att denna examinering sker utifrån olika tolkningsrepertoarer och genere-

rar olika normaliserande sanktioner, vilka antingen erkänner eller kränker olika 

beskrivningar av företaget och därmed dess varumärke. Studiens tre slutsatser är: 

1) olika tolkningsrepertoarer ger olika mening till företagsvarumärket, 2) även om 

individer ingår i samma tolkningsrepertoar kan de ha olika prioriteringar och ge-

nom sina diskursiva handlingar skapa skilda meningar om företagsvarumärket, 

samt 3) företagsvarumärket konstrueras genom de förväntningar som intressenter-

na och företaget har.  

Sammanfattningsvis konstrueras inte Oatlys företagsvarumärke likadant över 

de 1241 kommentarer som analyserats och det är därför en svårighet att tala om 

ett enhetligt varumärke hos ett företag. Istället visar studien hur vi kan förstå före-

tagsvarumärket som flera samtidigt existerande sanningar, vilka möjliggörs tack 

vare ett post-fact society. 
 



 

Nyckelord: diskurs, företagsvarumärke, Oatly, sociala medier, kommunikation, 

samskapande, dialog, erkännande, examinering, miljö, hälsa, strategisk kommuni-

kation.  
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1. Inledning och problemformulering 

”We strive to produce the cleanest, most responsible products on the market [...]” 

(Oatly, u.å.b). På sin hemsida skriver livsmedelsföretaget Oatly att de vill vara 

bäst på marknaden vad gäller hälsa och miljö (Oatly, u.å.b). Ett uttalande som kan 

anses kaxigt, men enligt Orvar Löfgren (2005) måste företag idag ständigt kom-

municera att de är de mest innovativa, mest kreativa och mest flexibla. Han kallar 

detta fenomen för “catwalk-ekonomin”, där företag visar upp sig på ett podium 

med målet att vara det som glittrar mest och syns mest i mängden. Företag måste 

utstråla ett “mervärde” och en aura (Löfgren, 2005), vilket kan förmedlas genom 

att knyta an till trender och aktuella samhällsfrågor. 

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att Oatly profilerat sig inom miljö 

och hälsa. Dessa två områden har nämligen blivit en allt viktigare fråga för all-

mänheten i Sverige enligt Livsmedelsverket och medvetenheten kring vad vi äter, 

samt hur vi använder jordens resurser, har ökat (Åslund, 2016, 8 april). Genom att 

centrera sin kommunikation kring sådana frågor kan Oatly därför anses uttrycka 

en viss identitet, vissa värderingar, och en särskild vision och kultur - med andra 

ord de faktorer som enligt Villagra, Lopez och Monfort (2015) utgör ett företags-

varumärke. 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på företagsvarumärken är det 

dock inte enbart företaget som genom sin kommunikation skapar varumärket, utan 

det är en förhandling och en samskapande process mellan företaget och dess in-

tressenter (Biraghi & Gambetti, 2015). Detta perspektiv är särskilt relevant i en tid 

då intressenter fått en allt större makt i och med Internets fortsatta expandering: 

”The Internet has made it possible for consumers - across time and space - to 

negotiate brand meaning with other consumers more openly, and to feed back 

their viewpoints and experiences” (Schultz, Antorini & Csaba, 2005, s.18). 

Särskilt de sociala medierna har gett intressenterna en ökad möjlighet att of-

fentligt dela med sig av sina åsikter till och kring olika företag (O´Brien, 2011). 

Denna kommunikation uppmuntras av fler och fler, även av företagen själva, trots 
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att de sociala medierna kan anses ge intressenterna en ökad makt och minskad 

kontroll för företagen (O´Brien, 2011). I en ledare i The Economist framhävs det 

att sociala medier gör världen till en mer demokratisk plats eftersom alla har en 

möjlighet att göra sin röst hörd, även personer som tidigare tystats (The Econo-

mist, 2016, 26 mars). Denna möjlighet kommer till exempel till uttryck på blog-

gar, där en enskild individ kan nå tusentals människor med sin kommunikation: 

“Dagens tips är förresten Oatly iKaffe. Alltså det är ej sponsrat utan bara mitt sätt 

att säga krämigt! gott! ej vattnigt! veganskt!” (Wiström, 2015, 7 augusti). 

Utifrån dessa förutsättningar, som innebär att allt fler kan uttrycka sina åsikter, 

menar vi att det är lämpligt att anlägga ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt 

perspektiv på konstruktionen av företagsvarumärket. Genom ett diskursivt synsätt 

är det möjligt att tolka intressenternas interaktion med företag via sociala medier 

som konstituerande för företagsvarumärket. För att närmre förstå denna process 

har vi valt att studera Oatly, som tidigare nämnts tydligt har knutit an sitt varu-

märke till hälso- och miljöfrågorna. Det vi vill undersöka i vår studie är dock hur 

företagsvarumärken kan förstås som konstituerat genom den kommunikation som 

sker kring företaget i sociala medier. Vi vill därmed belysa hur företagsvarumär-

ket skapas genom de kommunikativa handlingar som sker där.  

Ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt perspektiv är enligt oss viktigt att 

anta på grund av ett antal faktorer. Först och främst behövs det för att kunna vida-

reutveckla den tidigare forskningen om företagsvarumärken, då denna traditionellt 

sett har utgått från ett sändarbaserat synsätt där konstruktionen av företagsvaru-

märket ses som en intern process (Schultz, Antorini & Csaba, 2005). Detta synsätt 

menar vi är problematiskt eftersom det inte överensstämmer med den ökade digi-

taliseringen och dess möjligheter för alla individer att uttrycka sig, vilken vi har 

redogjort för ovan. För det andra vill vi med vår studie visa hur konstruktionspro-

cessen av företagsvarumärken går till mer konkret, eftersom detta saknats i forsk-

ningen (Gregory, 2007). Avslutningsvis menar vi att en bredare bild av hur före-

tagsvarumärken konstrueras är särskilt önskvärt på grund av deras allt mer fram-

trädande roll inom marknadsföring (Figiel & Szromnik, 2012). Utifrån denna 

kortfattade översikt har vi formulerat följande syfte och frågeställning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Genom en retorisk och diskursiv analys av kommunikationen i Oatlys sociala me-

dier syftar denna studie till att undersöka och belysa hur olika bilder av Oatlys fö-

retagsvarumärke skapas. Vidare avses att analysera och förklara de diskursiva 

handlingarna kring Oatly och därigenom bidra till att fördjupa forskningens kun-

skaper om den samskapande processen av företagsvarumärken i en digital miljö. 

Denna strävan mynnar ut följande frågeställning: 

 

Frågeställning:  

• Hur konstruerar Oatly och intressenterna Oatlys företagsvarumärke genom dis-
kursiva handlingar i en digital miljö?  

 

Forskningsfrågor:  

• Vad handlar de diskursiva handlingarna kring Oatly om och vad uttrycker de?  
• Hur ser de diskursiva handlingarna ut i termer av form och bakomliggande  

föreställningar?  
• Vilka bilder av Oatlys företagsvarumärke skapas i människors medvetande ge-

nom dessa diskursiva handlingar? 

1.2 Avgränsningar och förtydliganden 

Vår studie genomförs inom forskningsfältet strategisk kommunikation, vilket en-

ligt Falkheimer och Heide (2007) innebär en avgränsning till ett kommunikativt 

perspektiv. Ytterligare avgränsning sker genom att vi anlägger ett diskursivt per-

spektiv i studien. Studien genomförs på ett specifikt företag, det vill säga Oatly, 

och vi koncentrerar oss på deras företagsvarumärke. Oatlys produktvarumärken är 

inte i fokus i studien, däremot använder de strategin branded house, vilken inne-

bär att produkterna är anknutna till företagsvarumärket (Rosenbaum-Elliott, Percy 

& Pervan, 2011).  

För att studera konstruktionen av Oatlys företagsvarumärke fokuserar vi på 

deras företagssidor på Facebook och Instagram. Därutöver avgränsas studien ge-

nom att vi endast ser till inlägg och kommentarer inom en tidsperiod på två måna-

der. Under perioden ser vi till kommunikationen mellan såväl intressenterna och 

företaget, som intressenterna emellan. Eftersom vi anlägger ett diskursivt perspek-

tiv på företagsvarumärke behövs en bred ansats för att kunna se till de större 

strukturerna som påverkas av och påverkar diskursen (Bergström & Boréus, 
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2012). Vi har därför studerat hemsidan, andra kanaler, media etcetera för att skapa 

en bakgrund. Även om Oatly samspelar med omgivningen syftar denna studie 

dock endast till att studera vad de relevanta diskurserna betyder i förhållande till 

Oatlys företagsvarumärke och inte deras generella betydelse.  

Vi vill i detta avsnitt också förtydliga att vi konsekvent använder oss av be-

greppet “intressenter” när vi beskriver de individer som förekommer i vårt empi-

riska material. Det beror på att vi inte kan förutsätta att alla som kommenterar på 

Oatlys sociala medier är konsumenter, utan de kan ha olika typer av relationer till 

företaget. 

1.2.1 Urval av företag 

Vi har valt Oatly för att det inom en kvalitativ studie är viktigt att samla så mycket 

information som möjligt för att kunna belysa ett specifikt fenomen, vilket görs 

genom att analysera informationsrika fall. För att välja sådana fall kan olika stra-

tegier tillämpas, ett exempel är valet av extremfall (Patton, 1990). Vi menar att 

Oatly kan ses som ett extremfall då det enligt Holt (2004) finns särskilt starka va-

rumärken (“ikoniska varumärken”) som fungerar som symboler för vissa betydel-

ser och idéer. Vi anser att Oatly faller inom ramen för denna definition eftersom 

företaget tydligt differentierat sig gentemot sina konkurrenter och uttalar sig starkt 

gällande sitt ämne och förespråkar ett visst tankesätt. Företaget har en varumär-

kesidentitet som har rört upp känslor såtillvida att tydliga grupperingar bildats och 

de blivit stämda av LRF Mjölk för sin marknadsföring (Davidsson, 2014, 21 ok-

tober).   

1.2.2 Företagsbeskrivning 

Oatly grundades på 1990-talet efter att, som de beskriver: “forskare ska ha gjort 

den revolutionerade upptäckten att naturliga enzym kan omvandla havre till en nä-

ringsrik dryck” (Oatly, u.å.a). Metoden är patenterad och hela Oatlys produktsor-

timent är baserat på havre (Oatly, u.å.a). Företaget säljer allt från havredryck till 

glass och smörgåspålägg (Oatly, u.å.c).  

Oatly har sin produktion i Landskrona i södra Sverige och huvudkontoret i 

Malmö (Oatly, u.å.a). Fram till 2020 planerar företaget att öka produktionska-

paciteten till 100 miljoner liter per år. Den är i dagsläget 30 miljoner liter årligen. 
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Företaget växer snabbt med en tillväxt på 40 % i Sverige, och nästan lika mycket 

på andra marknader såsom Storbritannien, Tyskland och Finland (Malm, 2016, 21 

januari). Varumärket finns i dag i över 20 länder, både i Europa och Asien (Oatly, 

u.å.a). Enligt VD Toni Petersson beror Oatlys framgång på att allt fler vill undvika 

animaliska livsmedel och att havre allt mer anses vara ett hälsosamt livsmedel i 

hela världen (Malm, 2016, 21 januari).  
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2. Tidigare forskning 

För att tydliggöra och fördjupa forskningskontexten som vår studie tar avstamp i, 

följer nedan dels en översikt av utvecklingen inom fältet för företagsvarumärken 

(på engelska kallat corporate branding), dels en beskrivning av tidigare studier 

som applicerat ett diskursivt perspektiv på olika former av varumärken. Tidigare 

studier kring Oatly kommer tas upp inom dessa två delar.  

2.1 Företagsvarumärken (corporate branding) 

Forskningsfältet om företagsvarumärken är relativt nytt och började ta form i mit-

ten på 1990-talet (Schultz et al., 2005). Sedan dess har det utvecklats i snabb takt, 

inom en mängd discipliner med flera olika perspektiv (Gyrd-Jones, Merrilees & 

Miller, 2013). I forskningsöversikter och litteraturgenomgångar beskrivs fältets 

utveckling på ett antal olika sätt. Schultz et al. (2005) pratar om en första och 

andra våg, vilka till stor del motsvaras av Biraghis och Gambettis (2015) beskriv-

ning av fältets tre skiftningar. På grund av likheterna har vi sammanfört dessa be-

skrivningar och kommer nedan redogöra för fältets tre strömningar som fram-

kommer i dessa forskares litteraturgenomgångar. 

Den första strömningen i forskningen uppkom i mitten på 1990-talet (Schultz 

et al., 2005) då akademikerna inom marknadsföringsfältet flyttade fokus från pro-

duktvarumärken till företagsvarumärken (Biraghi & Gambetti, 2015). Det opera-

tiva och visuella var centralt inom detta perspektiv, vilket ledde till att företagsva-

rumärken främst sågs som något marknadsföringsbaserat och kampanjdrivet 

(Schultz et al., 2005). Den andra strömningen uppkom när företagsvarumärken 

började användas i litteratur om business strategy (Biraghi & Gambetti, 2015) och 

hade ett mindre fokus på de taktiska aspekterna (Schultz et al., 2005). Företagsva-

rumärket sågs nu istället som ett strategiskt koncept och skulle styra såväl organi-

sationskultur och värderingar som vision och mission. Med andra ord sågs före-

tagsvarumärket i den andra strömningen som en företagstillgång som var sam-
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mankopplad med andra strategiska, immateriella tillgångar (Biraghi & Gambetti, 

2015). 

Den tredje och senaste strömningen inom forskningen innehar ett större intres-

sentperspektiv än de tidigare (Biraghi & Gambetti, 2015). Denna inriktning utgår 

från att företagsvarumärket är en process och att det uppkommer i mötet mellan 

organisationen och dess intressenter genom en pågående dialog. Därmed ses före-

tagsvarumärket som en förhandling och en samskapande process. Detta socialkon-

struktionistiska perspektiv är dominerande i litteraturen för närvarande enligt Bi-

raghi och Gambetti (2015).  

En forskare som anlägger det socialkonstruktionistiska perspektivet är Anne 

Gregory (2007). Hon kritiserar den tidigare forskningen för att inte på allvar ha 

studerat intressenternas roll i skapandet av företagsvarumärken: 

 

What can be concluded from this brief overview of the literature is that 

while it acknowledges that stakeholders have a role in developing corpo-

rate brands, it does not articulate to any substantial degree an overall 

process which describes how this might happen (Gregory, 2007, s.62). 

     

I sin studie adresserar Gregory denna lucka i forskningen och utvecklar en 

modell för “the negotiated brand process” (2007). Modellen beskriver hur varu-

märket initieras av företaget men utvecklas i en upprepande, cirkulär process i 

samverkan med intressenterna. Dock diskuterar Gregory även hur olika kommu-

nikativa strategier kan användas för att säkerställa en involvering från intressen-

terna (2007). Vi menar därför att hon ser intressenterna som en resurs, vilken före-

taget aktivt kan engagera och förvalta för att gynna sitt varumärke. Gregory fram-

ställer det således som om företaget aktivt väljer huruvida intressenterna ska in-

volveras i skapandet av företagsvarumärket eller ej, vilket gör att studien trots allt 

hamnar i ett sändarbaserat perspektiv i vår mening.  

2.2 Diskursteoretiska perspektiv på varumärken 

Att applicera diskursiva synsätt eller metoder på studier om varumärken är inte 

ovanligt, dock är det något som kan ske på en mängd olika sätt. Till exempel un-

dersöker Griffiths (2015) den sociala diskursen om Fairtrade för att visa hur den 
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används som ett marknadsföringsverktyg, medan Winter (2015) genom en kritisk 

diskursanalys undersöker SwedWatchs kommunikation i jämförelse med fyra 

svenska kaffeföretag och hur de kommunicerar om sig själva som hållbara alter-

nativ. Ett annat exempel är Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012), vilka genom 

diskursanalys undersöker de logiker som används av företag när de väljer ut olika 

företagsaspekter att kommunicera och sedan använda i identiteten för företagsva-

rumärket. Slutligen har vi Bergholm Cohen och Knape (2015) som i sin kandidat-

uppsats genomför en retorisk och diskursiv analys av Oatlys förpackningskom-

munikation. 

Med undantag för Winters kandidatuppsats (2015) fokuserar samtliga studier i 

varierande grad på hur varumärket aktivt kan skapas och mer eller mindre kontrol-

leras av vissa aktörer, framförallt företaget. Winter visar däremot hur diskurserna 

som SwedWatch producerar gör det möjligt att tolka kaffeföretagens uttalanden 

som falska och därmed utmanar deras identitet som hållbara, vilket är mer likt det 

diskursperspektiv vi ämnar använda. Dock diskuteras inte konstruktionen av 

kaffeföretagens företagsvarumärken i relation till dessa diskurser, utan studien 

konstaterar snarare att det finns ett gap mellan hur företagen vill uppfattas och hur 

de faktiskt uppfattas (Winter, 2015). 

Två studier som däremot ligger nära vår egen är “Retooling the corporate 

brand: A Foucauldian perspective on normalisation and differentiation” av Leitch 

och Motion (2007), samt “Constructing luxury brands: exploring the role of con-

sumer discourse” av Roper, Caruana, Medway och Murphy (2013). 

Leitch och Motion (2007) argumenterar i sin studie, utifrån ett foucauldianskt 

tankesätt, att företagsvarumärken existerar i flera diskursiva kontexter och att 

marknadsförare därmed behöver utnyttja en strategisk tvetydighet (strategic am-

biguity) för att varumärket ska bli framgångsrikt. Genom denna tvetydighet kan 

marknadsförarna nämligen hantera spänningen som finns mellan normalisering 

och differentiering i företagsvarumärket, då tvetydigheten skapar flexibla tolk-

ningar som gör det möjligt att verka inom de olika diskursiva kontexterna och ut-

nyttja olika marknadsföringsstrategier (Leitch & Motion, 2007). Vi menar att stu-

diens perspektiv på företagsvarumärken som något diskursivt och utspritt i olika 

kontexter motsvarar den utgångspunkt som vi anlägger i vår studie. Dock fokuse-

rar vi inte på hur marknadsförare bör arbeta utifrån sådana förutsättningar, utan 

sätter fokus på de diskursiva handlingarna som sker i de olika kontexterna. 
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Även studien av Roper et al. (2013) utgår från ett diskursivt perspektiv och 

undersöker genom semi-strukturerade djupintervjuer hur konsumenter konstruerar 

sin konsumtion av lyxvarumärken. Forskarna undviker således sändarperspektivet 

och fokuserar helt på konsumenterna genom att visa hur dessa på olika sätt 

(re)konstruerar diskurser om lyx, samt hur de genom sitt utnyttjande av diskurser-

na konstruerar sig själva som meningsfulla subjekt (Roper et al., 2013). Vi ämnar 

att på ett liknande sätt undersöka hur diskursiva handlingar konstruerar Oatlys fö-

retagsvarumärke, men istället för att enbart rikta uppmärksamheten mot intressen-

terna kommer vi se till kontexter där både företaget och intressenterna verkar. 
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3. Metod och material 

3.1 Ett diskursivt perspektiv på företagsvarumärket Oatly 

För att komma bort från den traditionella synen på företagsvarumärken, och istäl-

let belysa de samskapande processerna, har vi valt en kvalitativ ansats. En sådan 

inriktning är nämligen mest lämplig vid forskning som syftar till att beskriva och 

förklara, vilket vi strävar mot i vår studie, snarare än att förutsäga och bevisa 

(Merriam, 1994). Inom denna ansats har vi sedan valt att genomföra en diskursa-

nalys, för att på så sätt kunna undersöka hur företagsvarumärket konstrueras ge-

nom diskursiva handlingar i digital miljö. Trots diskursanalysens varierade inrikt-

ningar och appliceringsområden vilar samtliga på en socialkonstruktionistisk 

grund och betraktar mentala processer som konstituerade genom sociala, diskur-

siva handlingar (Edwards & Potter, samt Edwards, citerade i Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Utifrån ett sådant synsätt är det således möjligt att undersöka de 

diskursiva handlingarna kring företagsvarumärket Oatly, för att förstå hur varu-

märket konstrueras i vårt tänkande.  

3.2 Vårt tillvägagångssätt 

Diskursanalys är dock inte enbart en ansats, utan används på många olika sätt 

inom forskningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är därför lämpligt för 

oss att skapa vårt egna metodologiska ramverk utifrån just vårt syfte, enligt 

Winther Jørgensen och Phillips argumentation om integrerade perspektiv (2000). 

Vårt ramverk är utformat för att möjliggöra en undersökning av de diskursiva 

handlingarna kring företagsvarumärket Oatly och består kortfattat av ett antal 

steg: 

• Välja ut och samla in ett empiriskt material, vilket gjordes genom en 
netnografisk observation.  

• Bekanta sig med materialet genom närläsning, därefter kartlägga de 
diskursiva handlingarnas innehåll, vilket gjordes genom en textana-
lys.  
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• Synliggöra de diskursiva handlingarnas form och bakomliggande fö-
reställningar genom en retorisk och diskursiv analys.  

 

Stegen ovan och våra förfaringssätt, vilka beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4, 3.5 

och 3.6, har främst utformats utifrån diskurspsykologin. Denna inriktning på dis-

kursanalys fokuserar på hur vi människor skapar konstruktioner av världen genom 

diskursiv handling och har ett tydligt analytiskt fokus på konkret interaktion: 

 

Genom att empiriskt analysera språkbruket i de kontexter där det utveck-

las skiljer diskurspsykologin sig både från de ansatser inom kognitiv 

psykologi som fokuserar på språk […] och från strukturalistiska och 

poststrukturalistiska diskursteorier (inklusive Foucaults och Laclau och 

Mouffes diskursteorier) som inte tar den konkreta sociala interaktionen i 

betraktande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.97-98). 

 

Diskurspsykologin är således inriktad på hur människor genom sitt användande av 

diskurser konstituerar betydelser om världen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Denna inriktning stämmer väl överens med vårt syfte att belysa hur olika 

bilder av Oatlys företagsvarumärke skapas och undersöka hur de diskursiva hand-

lingarna ser ut, för att på så sätt generera fördjupad kunskap om den samskapande 

processen av företagsvarumärken i en digital miljö. 

Efter denna inledande översikt av vårt metodologiska ramverk kommer de 

olika stegen som sagt beskrivas mer utförligt nedan. Vi inleder dock med att för-

djupa de vetenskapsteoretiska ställningstagandena i vår studie. 

3.3 Våra socialkonstruktionistiska glasögon 

Som tidigare nämnts vilar samtliga diskursanalytiska inriktningar på en socialkon-

struktionistisk grund och har därmed ett särskilt synsätt på hur världen är beskaf-

fad. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anses inte den materiella värl-

den ha någon ursprunglig mening, utan mening konstrueras genom språket och 

dess symboler (Hall, 2013a). I denna konstruktion används visserligen materiella 

ting, men det är de sociala handlingarna som ger dem ett värde enligt Hall 

(2013a). Med andra ord bidrar språket till att forma verkligheten och återger inte 

enbart den som en spegel (Bergström & Boréus, 2012). Det är här viktigt att po-
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ängtera att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte betyder att det inte existerar 

en verklighet, utan bara att fenomenen i verkligheten får en mening genom olika 

diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet är mening föränderligt och änd-

ras beroende på kontext, användning och historiska omständigheter. I varje inter-

aktion som vi människor deltar i, producerar och utbyter vi olika meningar. Me-

ning förhandlas genom tvåvägskommunikation, där språket utgör en gemensam 

plats som varken ägs av sändaren eller mottagaren (Hall, 2013b). 

3.3.1 Vårt maktperspektiv 

Utöver en socialkonstruktionistisk grund medför vår diskurspsykologiska inrikt-

ning även ett visst synsätt på makt. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

definierar nämligen diskurspsykologin ideologier som diskurser, vilka kategorise-

rar världen på ett visst sätt och bidrar till legitimera och bevara sociala mönster. 

Inriktningen tar avstånd från föreställningen om ideologi som “falsk sanning” och 

om makt som något som människor besitter. Liksom kritiska diskursanalytiker be-

traktar diskurspsykologin ideologi som en praktik och makt som diffus och dis-

kursivt organiserad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I vår studie förhåller vi oss indirekt till diskurspsykologins maktbegrepp, då vi 

utgår från att intressenterna och Oatly genom sina diskursiva handlingar konstitu-

erar, och därmed har makt över, företagsvarumärket. 

3.4 Netnografi med kompletterande källor 

Det första steget i vår metodologiska arbetsprocess var att välja ut och samla in ett 

empiriskt material. För att göra detta valde vi den kvalitativa metoden netnografi, 

vilken innebär en observation av hur människor interagerar och kommunicerar i 

en digital miljö (Kozinets, 2001). Vi valde denna metod av två anledningar: 1) vi 

ville studera naturligt förekommande material, eftersom det enligt Winther Jør-

gensen och Phillips (2000) förespråkas inom den diskurspsykologiska inriktning-

en, och 2) vi ville studera de diskursiva handlingarna kring Oatly och enligt de 

faktorer vi lyft i inledningen kan digitala miljöer - särskilt sociala medier - anses 

vara en av de främsta källorna för detta. Genom den netnografiska metoden sam-

lade vi således in vårt empiriska material, som består av 56 inlägg med 1185 till-
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hörande kommentarer från Oatlys Facebook-sida (21 stycken inlägg) och Instag-

ram-konto (34 stycken inlägg) mellan den 8:e februari och 4:e april 2016. De in-

samlade inläggen och kommentarerna är skrivna av såväl Oatly som av intressen-

ter. Vi tog skärmdumpar på allt material, exempel på detta kan ses i bilaga 8.2 och 

8.3. Vårt val av kanaler och omfattningen av materialet motiveras nedan. 

3.4.1 Val av kanaler 

Vi valde Facebook och Instagram på grund av kanalernas starka ställning, både 

generellt i Sverige och för Oatly. Facebook är fortfarande det största sociala nät-

verket med 70 % av de svenska internetanvändarna som medlemmar, medan In-

stagram är den medieplattform som växer snabbast och som kommersialiseras allt 

mer (Findahl & Davidsson, 2015; Jones, 2015, 30 september). Oatly har 20 800 

följare på Instagram och 72 910 följare på Facebook (siffrorna hämtade 19 april 

2016). Vi uteslöt företagets Twitter-konto, där de enbart har 2286 följare (siffran 

hämtad 19 april 2016). Uteslutning berodde emellertid inte bara på den låga 

mängden följare, utan också på att interaktionen sker mer “en till en” och är be-

gränsad till 140 tecken i den kanalen. Detta menade vi gjorde Facebook och In-

stagram till bättre alternativ, då vi utgår från Merriams resonemang om att ett in-

formationsrikt material är önskvärt i en studie av kvalitativ karaktär (1994). 

3.4.2 Materialets omfång 

Vad gäller materialets omfång började vi samla in material från dagen vi påbör-

jade vår netnografi och fortsatte sedan samla in bakåt i tiden. På grund av det 

socialkonstruktionistiska synsättets betoning på menings föränderlighet (Hall, 

2013b) valde vi det senaste materialet som fanns att tillgå, för att på så sätt kunna 

analysera de kontexter och meningar som är aktuella för Oatlys företagsvaru-

märke just nu. När vi sedan under insamlingen upplevde att kategorierna började 

bli mättade och vissa regelbundenheter visade sig upphörde vi med denna, i enlig-

het med Lincoln och Gubas rekommendation (1985). De menar nämligen att in-

samlingen bör avslutas när det enbart tillkommer liten mängd ny information sett i 

relation till arbetet det tar att samla in denna, samt när det finns en “integration” i 

materialet (Lincoln & Guba, 1985).  
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Avslutningsvis vill vi notera att vi utifrån det insamlade materialet från Fa-

cebook och Instagram kompletterade vår empiri med ett antal andra källor. Oatly 

och intressenterna utnyttjade nämligen ett antal olika länkar i sin kommunikation 

och för att kunna analysera denna på ett rättvisande sätt läste vi även de refererade 

källorna. Exempel på sådana källor är sidor på Oatlys webbplats och en dokumen-

tär gjord av SVT. Dessa källor menar vi ingår som en del i kommunikationen på 

Facebook och Instagram och vi har därför använt oss av dem i vår analys. Vi vill 

dessutom poängtera att det insamlade empiriska materialet är både på engelska 

och svenska eftersom företaget verkar i en internationell kontext. Vi har valt att se 

till samtliga kommentarer oberoende av språk för att kunna göra en så heltäckande 

och rättvis analys som möjligt av Oatlys företagsvarumärke. Slutligen vill vi till-

lägga att vi har valt att lägga de citat som lyfts upp i analysen i bilaga 8.2 samt 

8.3. 

3.5 Textanalys 

Efter att vi samlat in vårt empiriska material påbörjade vi vår analys. Då den dis-

kurspsykologiska analysprocessen inleds med en initial kodning för att synliggöra 

olika teman (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) valde vi att genomföra en text-

analys. Vårt syfte med denna var att ta reda på vad Oatly och intressenterna kom-

municerade om.  

Vår läsning av materialet var dock löst strukturerad, eftersom textanalys enligt 

Ledin och Moberg (2010) handlar om att på ett förutsättningslöst sätt närma sig 

texten. Vi utgick därför enbart från två stycken öppna frågor, som fokuserade på 

textens innehåll (Ledin & Moberg, 2010): vad handlar texten om, och vad påstår 

den? Genom att besvara dessa frågor delade vi upp materialet i olika kategorier. 

Dessa jämförde vi sedan med varandra och fick därmed fram tre starka teman: 

produktion, innehåll samt ansvar (se bilaga 8.1). Vi sorterade och reducerade se-

dan materialet ytterligare genom en retorisk och diskursiv analys, vilken beskrivs 

nedan. 
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3.6 Retorisk och diskursiv analys 

Med den initiala textanalysen som bas genomförde vi en retorisk och diskursiv 

analys, med syfte att synliggöra de diskursiva handlingarnas form och bakomlig-

gande föreställningar. 

Då den diskurspsykologiska inriktningen är intresserad av den retoriska orga-

niseringen av kommunikationen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) valde vi att 

använda både retoriska och diskursiva begreppsverktyg: påstående, grund, garant, 

tolkningsrepertoar och krispunkt. De retoriska verktygen användes för att under-

söka kommunikationens funktion och verkan (Renberg, 2007) i konstruktionen av 

Oatlys företagsvarumärke, medan de diskursiva användes för att synliggöra de 

mer övergripande mönstren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Verktygen be-

skrivs kort nedan var för sig, för att därefter kopplas samman till den retoriska och 

diskursiva analys som vi använt oss av. 

De tre begreppen påstående, grund och garant kommer ifrån den retoriska 

traditionen och utgör tillsammans argumentationens grundmodell (Vigsø, 2010). 

Påståendet är det individen försöker få andra att hålla med om, medan grunden är 

det som stödjer påståendet. Garanten är slutligen den regel som kopplar samman 

påståendet med grunden. Vigsø exemplifierar denna tredelade modell med re-

klamtexten “Knivset Fiskars (5 delar) nu! 499:- (ord.pris 799:-)” (2010, s.223), 

där påståendet “köp ett Fiskars knivset” stöds av grunden “för att det är billigt”. 

Garanten som kopplar samman dessa är “vi vill gärna köpa så billigt som möj-

ligt”. 

Begreppet krispunkt ingår i den diskursanalytiska traditionen och beskriver de 

situationer där något krockar i interaktionen, vilket gör att det kan sägas spegla en 

konflikt mellan olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  Även be-

greppet tolkningsrepertoar ingår i den diskursanalytiska traditionen och är syno-

nymt med diskurs. Wetherell och Potter som myntat begreppet tolkningsrepertoar 

förespråkar dock detta framför diskurs, då de menar att det senare ger en föreställ-

ning om abstrakta storheter medan det förra belyser hur diskurser används som 

flexibla resurser i social interaktion (1992). Ett exempel som belyser innebörden 

av begreppen krispunkt och tolkningsrepertoar är två personer som argumenterar 

kring mjölkindustrin: en menar att den förstör vår miljö, medan den andra hävdar 

att den håller vår landsbygd levande. Här ser vi hur den första personen ingår i en 
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miljöinriktad tolkningsrepertoar och tolkar mjölkindustrin som ett klimathot. Den 

andra personen ingår däremot i en marknadsekonomisk tolkningsrepertoar och 

tolkar mjölkindustrin som en viktig faktor i samhällsekonomin. Det sker således 

en krock (krispunkt) mellan de skilda resonemang som uttrycks.  

För att summera vår användning av verktygen ovan inledde vi vår analys med 

att strukturera varje tema som vi fann vid textanalysen (produktion, innehåll och 

ansvar) genom att identifiera olika krispunkter. Dessa krispunkter var således 

olika områden där det skedde krockar i kommunikationen och centrerades kring 

följande ämnen: benmjöl i produktionen, geografins betydelse, ekologiskt inne-

håll, lång hållbarhet, socker, företagets omdömesförmåga samt förtagets pålitlig-

het och transparens. På krispunkterna applicerade vi sedan argumentationens 

grundmodell för att synliggöra olika påståenden och logiker. Dessa påståenden 

och logiker kopplade vi sedan till vår teoretiska referensram, vilken är utformad 

genom ett abduktivt förhållningssätt och redogör för olika tolkningsrepertoarer 

samt ett individbaserat perspektiv på företagsvarumärken (se kapitel 4). 

3.7 Kvalitetskriterier och etiska överväganden 

I vår studie har vi beaktat ett antal kriterier för att kunna säkerhetsställa studiens 

kvalitet. Eftersom begreppen reliabilitet och validitet härstammar från ett positiv-

istiskt angreppssätt använder vi istället Lincoln och Gubas alternativa kvalitetskri-

terier (1985): trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet. 

Dessa kriterier ger vi nedan en kort förklaring av, för att därefter redovisa hur vi 

arbetat med dem i vår studie. 

Trovärdighet uppnås enligt Lincoln och Guba (1985) genom att “lära känna” 

den aktuella kulturen genom ett rikt empiriskt material och en transparens kring 

hur detta har analyserats. Överförbarhet innebär att studien ska kunna appliceras 

på samma sätt med samma resultat av andra forskare. Detta är inte en sannolik 

önskan inom socialkonstruktionistiska studier, men genom en tät beskrivning av 

förfarandet och tankegångarna under arbetet finns möjligheten för läsaren att 

överföra studiens kunskaper till andra studier. Studiens tillförlitlighet och bekräf-

telsebarhet åstadkoms genom att de studerade individerna får möjlighet att läsa 

igenom material, analys och slutsatser för att bidra till ytterligare tolkningar under 

analysarbetet och undersöka om studien avspeglar “verkligheten”. Detta genom-
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förs helst under arbetets gång, men kan också ske i efterhand (Lincoln & Guba, 

1985).  

Genom utförliga beskrivningar av vårt metodologiska tillvägagångssätt och en 

analys tydligt grundad i empiri har vi arbetat för att uppnå en trovärdig och över-

förbar studie. På grund av studiens begränsade omfattning och vår valda in-

samlingsmetod har det dock inte varit möjligt att uppnå tillförlitlighet eller bekräf-

telsebarhet genom deltagarvalidering under arbetets gång. Däremot kan det under-

sökta företaget och individerna delaktiga i den insamlade kommunikationen läsa 

studien i efterhand, då vi kommer göra studien tillgänglig via Lunds universitets 

databas. 

Utöver kvalitetskriterierna ovan har vi även reflekterat över vår relation till 

materialet. Eftersom vi ser till de diskurser som är närvarande i kommunikationen 

är det viktigt att vara medveten om att vi som forskare kan vara en del i någon el-

ler flera av de diskurser studien studerar. Det gör det svårt att vara objektiv och se 

diskurserna utifrån (Bergström & Boréus, 2012). Därför är det enligt Bergström 

och Boréus viktigt att sträva emot en hög intersubjektivitet (2012), vilket vi gör 

genom noggranna förklaringar och ett genomskinligt förhållningssätt av våra tan-

kegångar under studiens gång.  

Vad gäller våra etiska överväganden utgår de främst från vår insamlingsme-

tod, vilken utgörs av netnografi där individer undersöks utan att de själva är med-

vetna om det (Kozinets, 2002). Med avstamp i Bertilssons kapitel om netnografi 

(2014), har vi kommit fram till att eftersom både Facebook och Instagram är pub-

lika forum där alla medlemmar på sidorna kan läsa och skriva kommentarer är 

materialet användbart även utan individernas medgivande. Dock har vi valt att 

anonymisera de enskilda intressenterna för att skydda deras personliga integritet 

och identitet, i enlighet med Kozinets riktlinjer (2011). 
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4. Teoretiskt ramverk 

Genom ett abduktivt förhållningssätt, där vi pendlat mellan teori och empiri, har 

vi skapat det teoretiska ramverket som redogörs för i detta kapitel. Syftet med 

ramverket är att det tillsammans med empirin ska generera en djupare kunskap om 

hur Oatlys företagsvarumärke konstrueras genom den kommunikation och de dis-

kursiva handlingar som sker mellan företaget och intressenterna. Ramverket be-

står av tre delar: en del om den sociala konstruktionen av naturen och hälsan, en 

del om den sociala konstruktionen av företag och slutligen en del med ett individ-

baserat perspektiv på varumärken. 

4.1 Den sociala konstruktionen av naturen och hälsan 

Följande avsnitt kommer användas för att relatera samtalen om hälsa och miljö i 

Oatlys sociala medier till en större kontext och sitt historiska sammanhang. Av-

snittet är mestadels baserat på Klaus Eders (1998) kritiska undersökning av natu-

ren och dess sociala konstruktion, men kompletteras av delar ur Håkan Jönssons 

avhandling “Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi” (2005) och 

Isa Chens examensarbete “Ren mat, smutsig politik? Medborgarengagemang i 

den naturliga matens namn” (2015). Jönsson uttrycker många av de diskursiva 

kamper som utkämpas kring livsmedel, speciellt vid mejeridisken och Chen disku-

terar den offentliga diskussion som sker kring mat på Facebook-gemenskapen 

Matfusket och hur diskurser indirekt skapar en politisk identitet.  

 

Den sociala konstruktionen av naturen kan sägas ha skapats när digerdöden här-

jade i Europa. Då målades naturen upp som behaglig och god enligt Eder (1998), 

eftersom den blev en kontrast till pesten som härjade inne i städerna. Befolkning-

en reste ut på landet för att undkomma sjukdomen och naturen blev därmed “det 

goda” i förhållande till staden och därefter också till samhället. Detta är en bild 

som sedan har fortsatt att uttryckas på flera sätt, till exempel genom att den smut-

siga staden ställs emot den rena och härliga luften på landet (Eder, 1998).  
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Förutom dikotomin mellan stad och natur är det dock uppdelningen mellan 

den köttätande och vegetariska kulturen som har varit starkt framträdande. Eder 

(1998) menar att denna uppdelning kan ses som två evolutionära alternativ i den 

moderna kulturen kring naturen och det ätliga. Den köttätande, eller karnivora, 

kulturen har länge varit, och är fortfarande, dominerande i samhället. En viktig 

symbol inom denna kultur är offret som på olika sätt betecknar människans ord-

ning och maktposition. Den vegetariska kulturen å sin sida betecknar det oskulds-

fulla och påminner oss om paradiset. Motiveringen för att ingå i den vegetariska 

kulturen är att naturen är ren och fredlig samt motsäger de sociala maktförhållan-

dena till djur (Eder, 1998). 

Den vegetariska kulturen uttrycker ett motstånd och ifrågasättande emot den 

karnivora kulturen enligt Eder (1998). På så sätt befästs idén om att de domine-

rade rörelserna i det moderna samhället ständigt har en motrörelse, en undertryckt 

grupp. De dominerande rörelserna avfärdar dock som regel dessa motrörelser som 

“irrationella”, genom att de konstruerar sin egen självbild som ett rationellt mo-

dernt samhälle. Utmärkande för detta är den nedlåtande bild som förmedlas från 

den karnivora kulturen emot den vegetariska, i och med uttryck såsom “gräsätare” 

och “kruskabitare” (Eder, 1998).  

En särskild rörelse, som ingår i den vegetariska kulturen, är hälsokoströrelsen 

(Eder, 1998). De grundtankar som är betydelsefulla i rörelsen formulerades redan 

under artonhundratalet. Två av dessa tankar är betoningen på mer vegetariska 

livsmedel och att maten bör vara naturlig och oförädlad, det vill säga så lite mani-

pulerad som möjligt. Den tredje grundtanken är att ständigt söka efter alternativa 

odlingsformer (Jönsson, 2005). Inom hälsokoströrelsen förekommer en stor rädsla 

för det fabriksproducerade och den industrialiserade naturen. Maten anses vara en 

moralisk och estetisk fråga där rena substanser är i fokus (Eder, 1998). Inom 

denna rörelse finns en övertygelse att våra förfäders mat var naturlig, eftersom 

den inte innehöll artificiella substanser som gifter, kemikalier och tillsatser (Be-

lasco, citerad i Jönsson, 2005). Genom att äta ren mat håller sig även individen 

ren, vilket är ett centralt tema inom såväl hälsokoströrelsen som den vegetariska 

kulturen. Kött, däremot, anses orent och ses som en symbol för död (Eder, 1998). 

Åtskillnaden mellan den rena naturliga maten och den smutsiga onaturliga maten 

syns också på Matfusket, vilket är en Facebook-gemenskap som syftar till att dela 

med sig kring, vad de uttrycker är, det utbredda matfusket i Sverige (Chen, 2015).  
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Enligt Eder (1998) är det de vardagliga bruken som manifesterar skillnaderna 

mellan den karnivora kulturen å ena sidan och den vegetariska kulturen samt häl-

sokoströrelsen å andra sidan, framförallt i hur vi samverkar med djur. I detta sam-

spel uttrycks en mängd känslor såsom skuld, obehag och försvarsattityder. Denna 

ambivalens uppkommer genom att vi antingen dödar eller dresserar djuren. Den 

vegetariska rörelsen och även hälsokoströrelsen problematiserar denna ambiva-

lens och ätandet av kött, och skapar istället ett icke-ambivalent förhållande till 

djuren och därmed naturen (Eder, 1998).  

För att vidareutveckla Eders resonemang om hälsokoströrelsens och den vege-

tariska kulturens fokus på den rena maten kan vi vända oss till Jönsson (2005) och 

Chen (2015). Jönsson menar att det är det kulturella sammanhanget som avgör om 

vi anser att något är hälsosamt och nyttigt, inte livsmedlet i sig. Ett exempel på 

detta är mjölk som svenskar sedan barnsben har fått höra gör oss starka och ger ett 

hållbart skelett. Denna syn försvinner allt mer genom nya rön och nya dieter som 

lovar ännu bättre hälsa genom att utesluta mjölkprodukter (Jönsson, 2005). Även 

Chen betonar det kulturella sammanhanget i sitt examensarbete (2015), där hon 

argumenterar för att den rena naturliga maten och den smutsiga onaturliga är kul-

turella konstruktioner. Chen tillämpar i sin studie Douglas resonemang om smut-

siga produkter som en fara (citerad i Chen, 2015) och lyfter exemplet med kogöd-

sel. En produkt eller råvara där kogödsel används under odlingen uppfattas som 

ren och naturlig, det är till och med en faktor som ökar dess naturlighet. Men om 

samma produkt eller råvara kommer i kontakt med kogödsel efter odlingen blir 

den smutsig. Denna konstruktion kommer från människans föreställningar kring 

vad som är ohygieniskt och vad som gör oss sjuka. Den rena naturliga maten kon-

strueras på detta vis eftersom människan anser att den gör oss friska (Chen, 2015).  

Något annat som också är socialt konstruerat och kulturellt förankrat är matta-

bun. Mattabuna uttrycker vår kollektiva moral och skiljer sig åt i olika delar av 

världen. I moderna europeiska samhällen är tabueringen främst utbredd kring 

häst-, hund- och kattkött. Genom att förbjuda vissa typer av mat differentierar vi 

oss från andra grupper, även inom samma kultur. Det blir alltså en metod för iden-

titetsskapande och för att upprätthålla skillnader (Eder, 1998).  

Utöver den karnivora och vegetariska kulturen, samt hälsokoströrelsen, finns 

också den ekologiska rörelsen som är en förening av hälsokoströrelsen och miljö-

rörelsen. Eder beskriver miljörörelsen som “[...] rädd för den ekologiska katastrof 
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som genom den okontrollerade och irrationella rovdriften på världens resurser 

kommit gripbart nära” (1998, s. 239). Hälsokoströrelsen är som beskrivet tidigare 

rädd för den orenhet som kan härledas från den tekniska och industriella matkul-

turen. Genom dessa nya rörelser, som förenas i den ekologiska rörelsen och mots-

ätter sig den dominerande karnivora kulturen, skapas nya sociala konflikter kring 

konstruktionen av naturen. Detta har också lyft frågan rörande naturen till politisk 

nivå och en ny modern miljöpolitik har skapats. Eder hävdar att dagens miljö-

medvetande är på väg mot sin kritiska punkt och kan i det närmaste få den kultu-

rella orienteringen, som idag främst består av industrialismen, att ersättas av eko-

logi: ”Vårt grundläggande antagande är att det under de sociala och kulturella 

skillnader som både har främjat och blockerat det moderna miljömedvetandets 

evolution växer fram som en offentlig diskurs som framställer miljöfrågan som ett 

sammanhängande projekt” (Eder, 1988, s. 247).  

Ekologi eller den ekologiska rörelsen är engagemanget och oron för naturens 

och människans välbefinnande. Eder argumenterar för att denna rörelse nu fyller 

samma funktion som religion tidigare gjorde, genom att ge individen en mening 

och en moralisk samhällsuppfattning. Ekologi är också ideologisk i den mening 

att den ger individer kunskap och en någotsånär objektiv bild av världen (Eder, 

1998).  

Den ekologiska ideologin kan sägas komma till uttryck på Matfusket, där den 

naturliga maten framställs som både etiskt och moraliskt lämpligast för samhället 

genom tre aspekter: naturen, människorna och framtiden (Chen, 2015). Den natur-

liga maten framställs som den mest miljövänliga och då syftas det framförallt på 

ekologiskt odlad mat. Matfusket beskriver den ekologiska odlingen som den mest 

naturnära odlingen då den härmar naturens egna kretslopp. Den andra aspekten 

handlar om hänsyn till andra människor. Genom att köpa och laga bra naturlig mat 

tar vi hand om oss själva och de vi serverar maten till - här lyfts särskilt barnen 

upp som försvarslösa varelser. Detta är inte bara viktigt idag utan även i framti-

den, som är den tredje aspekten. Slutligen framställs det på Matfusket som ego-

centriskt att inte äta ekologiskt. Att vara eko eller ego är ett ställningstagande av 

medborgaren om att leva i symbios med naturen eller inte, “vi som är eko” emot 

“dem som är ego”. Genom att inte äta ekologiskt är människan ego eftersom det 

är på bekostnad av naturen, människan själv och framtiden (Chen, 2015). Denna 

tanke syns också i hur ekologiska varor kommuniceras till konsumenter: utöver att 
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vara det bästa alternativet för miljön marknadsförs också produkterna som giftfria 

och hälsosamma (Miller, citerad i Jönsson, 2005).  

Avslutningsvis är det värt att notera att den ekologiska rörelsen inte längre är 

ny: det har allt mer kommit att bli en samhällelig konsensus om att varje individ 

bör ha ett miljösamvete (Eder, 1998).  I samband med detta har industrin fått po-

sitionen som syndabock gällande smutsig och hälsofarlig mat, då den anses pro-

ducera den onaturliga och smutsiga maten (Chen, 2015). Eder (1998) hävdar att 

ekonomiska organisationer därför måste engagera sig i diskurserna kring “offent-

ligt ansvar”, där miljöfrågan är ett område. Ekonomiska medel är inte tillräckligt 

för att engagera sig i dessa frågor, konkurrensen att nå ut till allmänheten och få 

dess uppmärksamhet stegras. Dock spelar fortfarande marknadsprocesser roll, 

men det är främst deras framtoning som förändras. Marknaden kring miljöfrågor 

växer och organisationerna använder sig av symboler som representerar tillit och 

pålitlighet (Eder, 1998).  

4.2 Den sociala konstruktionen av synen på företag 

Följande avsnitt kommer användas för att undersöka och synliggöra de betydelser 

företag har i samhället och senare även de tolkningsrepertoarer som Oatly närva-

rar i. Avsnittet är mestadels baserat på Blom och Lundgrens bok “Företagets rol-

ler i samhället” (2016), i vilken de utforskar de olika roller ett företag kan ta, vem 

det finns till för och varför. Vi redogör för två av dessa synsätt, med komplettering 

från Chens arbete (2015). 

 

Den traditionella bakomliggande grundtanken för ett företag är enligt Blom och 

Lundgren (2016) att vara ett medel för berikande, det vill säga, gå med vinst. Det 

är en tanke som också lagstiftningen, såsom den svenska aktiebolagslagen, utgår 

från. Ett företag strävar alltså primärt efter att gå med så mycket vinst som möj-

ligt, det vill säga att nå vinstmaximering. En sekundär strävan är även vinst för 

kunder och samhället, men på sikt. Enligt detta perspektiv på företagande kommer 

således inte ett företag ta några risker genom till exempel nya innovationer, pro-

dukter eller tjänster, om det inte finns en chans för ekonomisk belöning. Företaget 

har endast ansvar gentemot sig själv och dess aktieägare (Blom & Lundgren, 

2016). Precis som Friedman (1970) argumenterar är således ett företags enda so-
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ciala ansvar att gå med vinst. Detta eftersom företaget skapar möjligheter i sam-

hället, genom att dela ut lön och betala sina skatter etcetera.  

Utifrån beskrivningen ovan, vilken vi menar kan beskrivas som en ekonomisk 

tolkningsrepertoar av företag, kan vi förstå att det är företagets ägare som har in-

flytande på verksamheten och produkterna. Blom och Lundgren (2016) framhäver 

att detta synsätt och dess fokus på ekonomiska intressen skapar en risk för att fö-

retagets åsikter och motiv framstår som vinklade för intressenterna. I Chens studie 

(2015) framkommer det till exempel att konsumenterna antar att företagen eller 

organisationerna är egoistiska och rentav korrumperade.  

Ett annat synsätt på företagande som blir mer vanligt är att se företag som ett 

medel för samhällets utveckling och produktion av nyttigheter (Blom & Lundgren, 

2016). Detta perspektiv bygger på tanken om att det idag finns ett välstånd som 

tas mer eller mindre för givet och som måste upprätthållas genom att varor och 

tjänster fortsätter att produceras och köpas. Företaget är därmed inte en privat an-

gelägenhet, utan istället ett fenomen eller en samhällelig konstruktion som andra 

är beroende av. Det är en handling som sker utifrån samhällets regler, normer och 

föreställningar. Detta gör att, till skillnad från tidigare synsätt, är det inte bara fö-

retagets ägare som har inflytande, det är också omgivningen och alla andra intres-

sentgrupper (Blom & Lundgren, 2016). Hur detta inflytande kan uttryckas syns i  

Chens studie (2015) där konsumentmakten framhävs som en allt starkare politisk 

kraft. I ett fall förändrar till exempel Matfusket produktionsvillkoren för ett livs-

medelsföretag, vilket i deras ögon leder till en mer naturlig mat. Medborgare och 

intressenter har med hjälp av de sociala medierna blivit mer granskande än tidi-

gare och därmed mer medvetna (Chen, 2015). Detta faktum ställer enligt Blom 

och Lundgren (2016) krav och resulterar i högre förväntningar på vad företaget 

ska skapa och erbjuda till intressenterna. Företaget är inte ett stängt system, utan 

intressenterna antar att det ska vara transparent och att alla delar i företaget ska 

kunna granskas: allt från arbetsförhållanden och löner till produktionsmetoder. 

Syftet med företaget är att vara en god samhällsmedborgare och öka samhällsnyt-

tan istället för vinstmaximering (Blom & Lundgren, 2016). Precis som grundaren 

till Body Shop har sagt i ett känt uttalande: ”The business should not be about 

money. It should be about responsibility. It should be about public good, not pri-

vate greed” (Anita Roddick, citerad i Blom & Lundgren, 2016, s.33).  
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Detta ansvar beskrivs ofta som corporate citizenship och är mer eller mindre 

synonymt med att arbeta med corporate social responsibility (företags sociala an-

svar) enligt Blom och Lundgren (2016). Sammanfattningsvis bör ett företag alltså 

enligt detta synsätt engagera sig för att ge tillbaka till samhället och ta både ett so-

cialt och ett miljömässigt ansvar (Blom & Lundgren, 2016). Därmed menar vi att 

detta synsätt kan beskrivas som en samhällsmedborgerlig tolkningsrepertoar av 

företag. 

Med dessa två synsätt i åtanke är det möjligt att undersöka den potentiella 

splittring som kan ske när ett företag konstrueras. Konstruktionen kan tänkas ske 

både inåt och utåt, där företaget kan ha ett visst synsätt som eventuellt inte stäm-

mer överens med konsumenternas.  

4.3 Ett individbaserat perspektiv på företagsvarumärken 

Avsnittet nedan kommer användas för att belysa hur konstruktionen av Oatlys fö-

retagsvarumärken sker genom diskursiva handlingar och är baserat på ett indi-

vidperspektiv. Varumärken beskrivs nämligen ofta som personer och det finns ett 

flertal teorier om varumärkespersonligheter, bland annat Fourniers teori om va-

rumärkesrelationer (1998). Därför väljer vi att applicera individbaserade teorier 

på konstruktionen av företagsvarumärken. I detta avsnitt inleder vi med att kort-

fattat redogöra för Fourniers teori, för att sedan förklara och integrera Foucaults 

resonemang om disciplin med Axel Honneths teori om erkännande.  

 

Fournier är en stark röst inom konsumentforskningen och har bland annat utveck-

lat teorin om varumärken som partners (1998). I artikeln “Consumers and Their 

Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research” redogör hon för 

15 olika relationer som kan existera mellan en konsument och ett varumärke, där-

ibland arranged marriage, rebound och secret affair. Fournier poängterar samti-

digt att ett varumärke inte har någon objektiv existens, utan enbart existerar i 

människors medvetande (1998). 

Utifrån Fourniers synsätt ovan är det således möjligt att tolka ett företagsva-

rumärke som en individ, vilken konsumenter kan ha olika former av relationer 

med. Vi anlägger detta perspektiv och ser Oatlys företagsvarumärke som en im-

materiell individ som existerar i människors medvetande. Genom Foucaults reso-



 

 25 

nemang om disciplin och Axel Honneths teori om erkännande kan vi sedan förstå 

hur denna immateriella individ formas och möjliggörs genom interaktion med 

andra individer. 

Foucault skriver i sin bok “Övervakning och straff” utförligt om den discipli-

nära makten och hur den kan förstås som “[...] en teknik för att bringa ordning i 

den mänskliga mångfalden” (1974, s.254). Genom övervakning och utdelning av 

normaliserande sanktioner ser den disciplinära makten till att individer sorteras 

och utnyttjas maximalt. Foucault menar således att det är den disciplinära makten 

som formar individen, och det främsta verktyget för detta är examineringen. Exa-

minering innebär i Foucaults termer “[...] en normaliserande granskning och en 

övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och straffa. Den upp-

rättar en överblick genom vilken man kan differentiera individerna, belöna och 

straffa dem.” (1974, s. 216) Mer konkret beskrivet handlar det om att individen 

kopplas till en större gemenskap eller institution och mäts utifrån de regler och 

normer som existerar där. Genom att individen jämförs med andra inom gemen-

skapen, skapas en föreställning om hur denne bör bete sig. Detta sker i form av 

tillsägelser, instruktioner, regelsystem, belöningar och uppmuntran, vilka grovt 

kan delas in i två huvudgrupper: straff och belöningar. 

Dessa två grupper menar vi kan liknas vid Axel Honneths (2003) uppdelning i 

moraliska kränkningar och erkännande. Dessa kan i sin tur anta olika former och 

avgör huruvida individen kan utveckla en positiv självrelation och en personlig 

identitet. De olika formerna av erkännande - kärlek, rätt samt solidaritet - beskrivs 

nedan, tillsammans med sina motsvarande kränkningar. 

Kärlek innebär att individens behov och önskningar erkänns ha ett värde för 

en annan person, med andra ord att individens behovsnatur bekräftas. Denna form 

av erkännande karakteriseras av ett känslomässigt understöd och en osjälvisk 

emotionsbunden omtanke om individen. Genom att individen erhåller detta skapas 

självförtroende. Den motsvarande moraliska kränkningen till kärlek innebär att 

individens fysiska välbefinnande berövas, genom till exempel misshandel, tortyr 

eller mord. Den andra formen, rätt, handlar om att individens omdömesförmåga 

erkänns och kännetecknas av universell likabehandling. På detta sätt erhåller indi-

viden självrespekt. Motsatsen till denna form av erkännande är att missakta en 

persons omdömesförmåga, genom till exempel svekfullt handlande eller bedrä-

geri. Slutligen har vi solidaritet, som innebär att individens förmågor erkänns vär-
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defulla för en viss gemenskap. Denna form av erkännande karakteriseras av sär-

skild uppskattning och omtanke om individens framgång utifrån gemensamma 

mål. Genom att individen erhåller detta skapas självkänsla. Den motsvarande mo-

raliska kränkningen till solidaritet innebär att individen förödmjukas eller visas 

brist på respekt, vilket kan ske genom till exempel en utebliven hälsning eller 

stigmatisering. 

För att summera Honneths teori (2003) är varje individ beroende av tre olika 

former av erkännande för att erhålla självförtroende, självrespekt och självkänsla, 

vilka tillsammans skapar en positiv självrelation och förutsättningar för bildandet 

av en personlig identitet. Med andra ord är individens identitet beroende av inter-

aktionen med andra människor, vilket kan liknas vid Foucaults beskrivning av hur 

den disciplinära makten formar individen (1974). 

Avslutningsvis vill vi poängtera att teorierna ovan inte friktionsfritt kan över-

föras till företagsvarumärken, utan att de i analysen måste “översättas” till vår 

studies sammanhang. Detta har vi synliggjort i analysen, men för att exemplifiera 

beskriver vi här hur vi översatt Honneths resonemang om kärlek till en företags-

kontext. Det han beskriver som fysiska kränkningar, som sker genom misshandel 

eller tortyr, kan i ett företags fall handla om konsumenters bojkott av ett varu-

märke. Detta eftersom konsumenterna på så sätt förvägrar företagets basala behov. 

Dessutom är teorierna utformade enligt en analog syn på interaktion, det vill säga 

innan den digitala utvecklingen. Vi menar dock att detta faktum inte är något pro-

blematiskt, utan att en applicering av teorierna i en sociala medie-kontext kan vara 

berikande. De sociala medierna har skapat fler tillfällen och forum för individer 

att komma till tals (The Economist, 2016, 26 mars) och möjliggör därmed ytterli-

gare utövning av disciplinär makt och erkännande. 
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5. Analys 

I vår analys av det empiriska materialet fann vi att intressenterna på olika sätt be-

dömde Oatly. Vi menar därför att konstruktionen av Oatlys företagsvarumärke 

kan förstås som en process, i linje med vad Foucault benämner som examinering 

(1974). Examineringen av Oatly sker utifrån tre huvudsakliga faktorer: företagets 

produktion, produkternas innehåll och företagets ansvar. I avsnitten nedan visar vi 

hur denna examinering går till genom att använda oss av krispunkter med exemp-

lifierande citat som finns i kommunikationen. I det avslutande avsnittet summerar 

vi de fynd som genomsyrar samtliga analysavsnitt.  

5.1 Företagets produktion 

I vårt empiriska material finner vi flera exempel på när Oatly och intressenterna 

på olika sätt kommunicerar om företagets produktion, vilken utgör ett av tre hu-

vudteman. Detta tema fokuseras nedan med hjälp av två diskursiva krispunkter: 

diskussionen om benmjöl och diskussionen om geografins och ursprungets bety-

delse i produktionen.  

5.1.1 Benmjöl i produktionsprocessen - oförsvarligt eller nödvändigt? 

I mars 2016 granskades Oatly av SVT Dold (2016, 22 mars) angående deras an-

vändning av benmjöl i odlingen av ekologisk havre. I vår empiri ser vi hur denna 

användning debatterades flitigt efter avsnittet, men att ämnet hade nämnts även 

innan. I intressenternas reaktioner och Oatlys svar kan vi se ett flertal olika upp-

fattningar om Oatlys produktion och dess varumärke. 

Eftersom benmjöl är en restprodukt från slaktindustrin och av animalisk här-

komst är det möjligt att, utifrån en vegetarisk tolkningsrepertoar, betrakta använd-

ningen av benmjöl som en nedsmutsning av produkterna (Chen, 2016; Eder 

1998). Den vegetariska kulturen vill ta avstånd från animaliska produkter för att 

skapa ett oskyldigt och icke-ambivalent förhållande till djuren (Eder, 1998), något 
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som Oatly tydligt har uttryckt genom sin slogan “WOW NO COW” (som syns på 

flertalet produkter, se Oatly u.å.c). Användningen av benmjöl blir därmed en mot-

sägelse till denna slogan, vilket noteras av intressenterna: 

 

Att påstå att inga djur har dött/utnyttjats för framställning av Oatly 

havremjölk är ren lögn och fullständigt missvisande. I verkligheten är det 

så att ju mer Oatly havremjölk vi dricker desto mer djur får sätta livet till 

för att sluta som slaktresten på havrefälten så att havren kan gro sig stark 

och fin! Oh WOW all COW!!!  (Intressent, bilaga 8.2.1) 

 

Det intressenten påstår i citatet ovan är att Oatly använder djur i framställningen 

av sina produkter, grundat i det faktum att kornas slaktrester behövs för att havren 

ska växa. Intressenten placerar därmed Oatly i den karnivora kulturen genom sin 

retoriska uppbyggnad och användandet av ord som “dött/utnyttjats”. Enligt Eder 

(1998) anses människan inom den karnivora kulturen besitta en maktposition i 

förhållandet till djur och natur. Maktpositionen innebär en rättighet för människan 

att utnyttja djuren, genom att de antingen dresseras eller dödas - något som den 

vegetariska kulturen problematiserar (Eder, 1998). Denna karnivora kultur som 

enligt intressenten förekommer i Oatlys produktion står som tidigare nämnts i 

kontrast till företagets slogan, som i termer av Eders teori anspelar på den vegeta-

riska kulturen. Uttrycket ”WOW NO COW” kan nämligen ses som en hänvisning 

till den oskuldsfulla vegetariska maten, som enligt Eder är ren och naturligt fri 

från animalier och därmed icke-ambivalent (1998).  

Intressentens diskursiva handling och omskrivning av Oatlys slogan till “Oh 

WOW all COW!!!” kan därmed ses som en tillrättavisning, baserad på den vege-

tariska tolkningsrepertoaren. I intressentens examination av Oatlys produktions-

process får alltså företaget inte godkänt baserat på de regler som gäller inom den 

vegetariska kulturen, utan hamnar istället i kategorin “karnivor”. Denna tillrätta-

visning kan sägas innebära en förödmjukelse för Oatly och intressenten erkänner, 

i Honneths termer (2003), således inte företaget som vegetariskt. Att förödmjuka 

någon är en moralisk kränkning och motsatsen till att bekräfta individens för-

mågor (Honneth, 2003).  

Samtidigt finns det intressenter som bedömer Oatlys användning av benmjöl 

utifrån andra premisser. Utifrån en miljöinriktad tolkningsrepertoar kan nämligen 
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Oatly ses som resursmedvetna, då miljörörelsen är orolig för människans över-

drivna förbrukning av jordens resurser och alla sätt att förhindra detta är positivt 

(Eder, 1998). Dessa tankegångar exemplifieras av intressenten nedan, som priori-

terar den miljöinriktade tolkningsrepertoaren framför den vegetariska i sin be-

dömning av Oatly och skriver: 

 

[...] Det är vidrigt, men djuren slaktas inte för att bli gödsel, de slaktas 

redan, så jag ser det som att det kommer till nytta, istället för att lägga 

det på hög, när det redan finns (Intressent, bilaga 8.3.1) 

 

I citatet ovan utnyttjar intressenten argumentations grundmodell (Vigsø, 2010). 

Intressenten påstår att djurens slaktrester kommer till nytta, med grunden att de 

annars bara hade lagts på hög. Garanten för detta påstående är att resurseffektivi-

tet är önskvärt, vilket är en central föreställning inom miljörörelsen (Eder, 1998). 

Intressentens uttalande kan således ses som en form av uppskattning för Oatlys re-

sursmedvetenhet, vilken därmed erkänns som en värdefull förmåga inom miljörö-

relsen enligt Honneths teori (2003). Dock uttrycker intressenten att det är “vid-

rigt”, vilket kan förstås utifrån den vegetariska tolkningsrepertoaren där själva 

slakten ses som ett offrande kopplat till en orena karnivora kulturen (Eder, 1998). 

I sin examinering av Oatly har således intressenten två olika ideal att förhålla sig 

till för att avgöra hur företaget ska beskrivas: att produktionen bör vara resursef-

fektiv samt att den bör vara ren från animalier. I detta fall väljer intressenten att 

lägga vikt vid de miljömässiga aspekterna och därmed i sin diskursiva handling 

betona det positiva i Oatlys användande av benmjöl. Företagsvarumärket bör 

alltså hellre beskrivas som miljömedvetet än icke- vegetariskt. 

Vad gäller Oatlys egen kommunikation kan vi se att de har ytterligare en 

ståndpunkt, då de bedömer sig själva utifrån såväl en ekologisk som en ekono-

misk tolkningsrepertoar. De argumenterar för att de genom sitt användande av 

slaktindustrins restprodukter bidrar till det hållbara samhället och att det vore re-

sursslöseri att inte använda dessa eftersom det idag är en omfattande animaliepro-

duktion (Oatly, bilaga 8.2.2). Oatly knyter således an till den ekologiska tolk-

ningsrepertoaren, vilken enligt Eder har nått en närmast ideologisk betydelse och 

varit bidragande i utvecklingen av den moderna miljöpolitiken (1998). Idag för-

väntas det allt mer att individer såväl som företag ska ha ett miljösamvete (Eder, 
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1998) genom att vara goda samhällsmedborgare och bidra till utvecklingen - nå-

got som kan krocka med synsättet att ett företag gör mest samhällsnytta genom 

vinstmaximering (Blom & Lundgren, 2016). I Oatlys fall kan vi se denna krock då 

de i sina svar till intressenterna inte bara uttrycker sin önskan om ett hållbart sam-

hälle, utan också betonar att det är fler aktörer som använder benmjöl och att 

Oatly själva inte har någon större makt i frågan: 

 

[...] De flesta ekologiska grödor, havre såväl som morötter, gödslas med 

benmjöl. [...]Alternativen till gödsling av ekologiska grödor är alltså idag 

väldigt få och så gott som alla har en eller annan koppling till djur. Det 

beror på att en omställning av jordbruket kräver en omställning av kosten 

först, dels att vi måste ha våra beslutsfattare med oss [...] (Oatly, bilaga 

8.3.2) 

 

Oatly vill alltså ingå i den ekologiska rörelsen genom att påvisa att de är medvetna 

och har ett miljösamvete, men samtidigt uttrycker de i citatet ovan ett ekonomiskt 

synsätt. De påstår att det saknas alternativ till animalisk gödsling, grundat på att 

intressenterna har vissa kostvanor och att branschen styrs ovanifrån. Garanten för 

detta påstående är således att det är marknaden som styr. Därmed påstår Oatly im-

plicit att intressenterna måste börja efterfråga mer vegetariska eller veganska 

livsmedel, för att det ska utvecklas nya gödselalternativ. Oatly tänker alltså själva 

inte göra förändringar om det inte skapar ekonomisk vinst idag, genom att till ex-

empel använda alternativ gödsling som inte innehåller några animaliska bestånds-

delar (som trots allt finns). Denna logik överensstämmer med såväl Blom och 

Lundgrens resonemang om företag som medel för berikande (2016) som Eders re-

sonemang om att företag måste ta ett “offentligt ansvar”, men att det ekonomiska 

och dess marknadsprocesser fortfarande spelar roll (1998). Även vissa intressenter 

står på Oatlys sida genom att de främst utgår från en ekonomisk tolkningsreper-

toar i sin bedömning: 

 

[...] Ni arbetar inom de ramar som existerar för ekologisk och icke-

ekologisk odling och jobbar för att förändra problematiken med det sy-

stem och den verklighet vi lever i, endast genom att vara så veganskt 

som möjligt som företag [...] (Intressent, bilaga 8.2.3) 
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Här uttrycker intressenten att företaget är så veganskt som möjligt, grundat i att 

det finns vissa begränsningar som Oatly inte kan göra något åt. Sett i termer av 

Honneths teori (2003) erkänner intressenten företagets ekonomiska behov och de-

ras förmåga att följa normerna för den specifika gruppen, i detta fall den veganska 

gemenskapen, genom att på detta sätt stödja och uppmuntra Oatly. 

Intressenterna som utgår från den vegetariska tolkningsrepertoaren, som in-

tressenten i avsnittets första citat (bilaga 8.2.1), ifrågasätter dock det ekonomiska 

resonemanget och menar att ekonomi borde komma i andra hand. De efterfrågar 

en helt vegetarisk odling även om de är medvetna att priset troligen kommer bli 

högre: 

 

[...] Någon måste ju ta första steget, ni kan inte gömma er bakom “situat-

ionen i dagsläget…” när ni samtidigt gått ut så hårt emot mjölkprodukt-

ion t.ex. Varför kontrakterar ni inte bara bönder till att odla utan djurens 

hjälp? Och såklart betalar därefter… blir produkterna inte prismässigt 

konkurrenskraftiga då? (Intressent, bilaga 8.2.4) 

 

Genom sin diskursiva handling uttrycker intressenten en vilja om att Oatly ska 

uppfylla hälsokoströrelsens tre grundtankar: naturliga och vegetariska livsmedel 

samt en strävan efter nya odlingsformer (Jönsson, 2005). Intressenten påstår att 

Oatly kan förnya sig eftersom det är möjligt med en produktion utan benmjöl, 

med grunden att det bara behövs ett kontrakt och att frågan prioriteras framför fö-

retagets ekonomi. Intressenten kan således anses ge en tillsägelse till Oatly: denne 

förväntar sig att företaget ska ta ansvar för produktionen. Uttalandet ovan görs uti-

från en vegetarisk tolkningsrepertoar, där benmjöl inte ska accepteras på grund av 

nolltoleransen av animaliska produkter (Eder, 1998). I sin examinering är det 

detta ideal intressenten mäter Oatly emot, och ifrågasätter explicit andra mål, till 

exempel ekonomisk vinst. Oatly låter bli att svara på intressentens uppmaning och 

hävdar endast generellt i sina svar (Oatly, bilaga 8.3.2) att detta inte är något som 

är aktuellt i dagsläget. Det innebär att företaget inte erkänner intressentens åsikt 

som viktig enligt Honneths teori (2003). Tystnaden blir snarare en form av kränk-

ning då Oatly lämnar intressenternas åsikter och infallsvinklar hängandes i luften.  
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Utifrån de olika citaten ovan kan vi således konstatera att Oatlys produktion 

och användning av benmjöl kan beskrivas på en mängd olika sätt beroende på vil-

ken, eller vilka, tolkningsrepertoar(er) som används. Enligt vissa ses benmjölet 

som en animalisk nedsmutsning av produkten som bör undvikas även om det in-

nebär en större kostnad. Andra intressenter ser det däremot som ett resurseffektivt 

alternativ, som dessutom är ekonomiskt befogad. Genom att intressenter har 

skilda prioriteringar och tolkningsrepertoarer skapas således olika diskrepanser. 

Vissa ser benmjöl som en nödvändighet (ekonomiskt och miljömässigt), medan 

andra ser det som något oförsvarligt på grund av den animaliska substansen. Det 

existerar därmed olika bilder i intressenternas medvetande i enlighet med Fourni-

ers syn på varumärken (1998). Vi ser dessa bilder uttryckta genom skilda diskur-

siva handlingar, vilka antar formen av tillrättavisningar, uppskattning, stöd eller 

tillsägelser, på Oatlys Facebook- och Instagram-sida. 

5.1.2 Geografins och ursprungets betydelse i produktionen 

I sin produktion använder sig Oatly alltid av svensk havre och produktionen av 

havrebasen sker i Landskrona (Oatly, u.å.a). Dock är många av de andra ingredi-

enserna utländska och vissa av produkterna förpackas utomlands (Oatly, u.å.c.). I 

det empiriska materialet ser vi hur dessa beståndsdelar i produktionen bedöms på 

olika sätt och diskussionen kretsar kring föreställningen om det närproducerade, 

det vill säga svenskt kontra utländskt: 

 

Intressent 1: Måste fråga...är havren svensk? [...] Jag hoppas på att er 

produkt är.helsvensk [felstavning, författarnas anmärkning] då detta är 

mkt viktigt!  

Intressent 2: Varför är det viktigt att den kommer ifrån Sverige? Är det 

ngt ekologiskt tjafs? 

Intressent 1: Nä, jag anser att man ska köpa så mkt svenska produkter 

man kan. Varför köpa tyskt när de finns svenskt? 

Intressent 3: Det är såklart, rent miljömässigt, bättre med svenskt havre 

än utländskt. Men, om vi jämför klimatpåverkan mellan ett glas havre-

mjölk gjord på havre från andra sidan jordklotet och ett glas mjölk från 

närmsta gård, har mjölken avsevärt högre klimatpåverkan. Så, är det vik-

tigt att havren är svensk, eller att det bara är havre?  
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Intressent 1: [...] Jag hoppas hela produkter [felstavning, författarnas 

anmärkning] är helsvensk. :S att den görs här och att de är svensk havre. 

(Intressenter, bilaga 8.2.5) 

 

I interaktionen ovan ser vi främst två olika påståenden kring Oatlys produktions-

villkor. Intressent 3 uttrycker att havredryck, oavsett ursprung, är bättre än när-

producerad mjölk, med grund i att mjölken ändå har en högre klimatpåverkan. Ga-

ranten för detta resonemang är att låg klimatpåverkan är bra och intressenten an-

vänder sig således av en miljöinriktad tolkningsrepertoar. Vi gör denna tolkning 

eftersom miljörörelsen värnar om världens resurser och försöker minska männi-

skans påverkan på naturen (Eder, 1998). Genom sitt uttalande visar intressent 3 

därmed en indirekt uppskattning för Oatlys miljömedvetna produkter, då hen 

framhåller att det är havren som är det centrala för en låg klimatpåverkan. I Hon-

neths termer (2003) uppvisar således intressenten solidaritet och erkänner Oatly 

som ett miljömedvetet företag, eftersom användningen av havre visar prov på en 

förmåga som är värdefull för miljörörelsen.  

Samtidigt kan intressent 1, utifrån samma miljöinriktade tolkningsrepertoar, 

hävda att hela produkten bör vara svensk eftersom dess klimatpåverkan då skulle 

bli ännu lägre. Intressent 1 uttrycker dock inte någon tydlig grund till varför pro-

dukten bör vara svensk, men det faktum att hen ifrågasätter utländska produkter 

kan ses som en hänvisning till ett regelsystem som förespråkar närproducerat. Ge-

nom sin retoriska fråga “Varför köpa tyskt när de finns svenskt?” antyder intres-

sent 1 att hen skulle köpa Oatlys produkter om de var svenska men inte annars. 

Enligt Honneths teori (2003) kan vi förstå detta som en villkorad kärlek, där in-

tressenten är beredd att köpa produkterna och därmed bidra till att företagets eko-

nomiska behov uppfylls, om produkterna uppfyller kravet på närproduktion. 

I och med att både intressent 1 och 3 ingår i samma tolkningsrepertoar har de 

liknande åsikter och förståelse för varandras argumentation, även om de har olika 

prioriteringar. Intressent 3 nämner till exempel att ett glas mjölk skulle ha “avse-

värt högre klimatpåverkan” utan att använda sig av några bevis i form av andra ut-

talanden eller siffror. Detta påstående används och tas emot väl eftersom det är 

normriktigt i den gällande diskussionen. Hade forumet varit ett annat med intres-

senter från fler skilda tolkningsrepertoarer, hade eventuellt inte påståendet erkänts 

utan tydligare bevis. 
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Vad vi ser i interaktionen mellan intressent 1 och 3 är således hur Oatlys pro-

duktion bedöms utifrån miljörörelsens önskan om en så låg klimatpåverkan som 

möjligt. I Foucaults termer (1974) utför intressenterna därmed en examinering av 

Oatly, vilken baseras på en skala, från hög till låg klimatpåverkan. Idealet enligt 

miljörörelsen kan i detta fall anses vara en närproducerad havreprodukt. I och med 

att Oatly använder sig av svensk havre, men också utländska ingredienser och att 

viss förpackning sker utomlands, kan enbart en av delarna i idealet vara uppfyllt: 

den svenska havren. I det empiriska materialet ser vi att en del intressenter anser 

att det räcker (intressent 3) medan andra begär mer (intressent 1), vilket uttrycks 

genom uppskattning respektive hot om bojkott. 

Utifrån Oatlys perspektiv finns det dock ett tydligt skäl till varför en del av 

förpackningen sker i Tyskland: ingen produktionspartner i Sverige kan garantera 

att det inte tillkommer några spår av mjölk eller soja (Oatly, u.å.d). Oatly utnyttjar 

därmed hälsokoströrelsens tolkningsrepertoar genom att försäkra sig om och 

framhålla att det inte tillkommer några ovälkomna substanser i produkterna. Nå-

got som enligt Eder hade kunnat innebära att produkterna blev orena och smutsiga 

(1998). Oatly bedömer och prioriterar således inte i första hand produktionens 

former utifrån den miljöinriktade tolkningsrepertoaren i detta fall, utan från hälso-

kostens och betydelsen av rena produkter. 

I den tidigare nämnda interaktionen är det också värt att notera intressent 2, 

som inte alls examinerar Oatly utifrån samma miljöinriktade tolkningsrepertoar 

som intressent 1 och 3. Uttrycket ”ekologiskt tjafs” signalerar en något nedlåtande 

ton som Eder hävdar är en typ av avfärdande emot motrörelser genom att fram-

ställa dem som irrationella (1998). Intressent 2 kan således förstås som en motpol 

till miljörörelsen som intressent 1 och 3 ger uttryck för, och bryr sig därför inte 

om att övervaka och examinera Oatlys produktion i termer av klimatpåverkan. 

Genom den exemplifierande interaktionen i avsnittets inledning ser vi således 

hur ursprunget och de geografiska aspekterna av Oatlys produktion bedöms uti-

från olika nivåer av miljövänlighet och renhet. Oatly själva prioriterar att produkt-

ionen ger så rena produkter som möjligt, medan intressenterna i detta fall fokuse-

rar på miljövänligheten. Vissa intressenter uttrycker att så länge det handlar om 

havre spelar det ingen roll var produkterna produceras, och andra menar att även 

svenska ingredienser och en svensk produktion är önskvärt. Trots att dessa intres-
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senter ingår i samma tolkningsrepertoar kräver de olika mycket i sin examinering 

av Oatly. Intressenternas diskursiva handlingar i Oatlys sociala medier visar att 

konstruktionen av företagsvarumärket är komplex då förväntningarna antar olika 

nivåer inom en och samma rörelse.  

5.2 Produkternas innehåll 

Vårt andra tema i det empiriska materialet rör kommunikationen som sker kring 

innehållet i Oatlys produkter. Denna kommunikation har ett starkt fokus på hälsa 

och det är många av intressenterna som bekräftar Oatlys hälsofrämjande egen-

skaper i generella termer och menar att de mår bättre på olika sätt: det kan vara 

alltifrån att en persons reumatism har förbättrats (Intressent, bilaga 8.2.6) till att 

någons mage mår bättre (Intressent, bilaga 8.2.7). Fiber, kalcium och betaglu-

kaner är sådana ingredienser som framhålls som hälsosamma (Oatly, bilaga 

8.2.8; Oatly, bilaga 8.3.3). Vad vi ser är dock att kommunikationen om innehållet 

centreras kring tre krispunkter, som handlar om att vissa ingredienser i Oatlys 

produkter inte accepteras, eller bara delvis accepteras: icke-ekologiska ingredi-

enser, tillsatser och socker. 

5.2.1 Ekologiskt är det enda rätta - eller?  

Ekologiska produkter efterfrågas allt mer och enligt Eder är den ekologiska rörel-

sen nästintill en ny ideologi (1998). Det är en ny samhällsuppfattning som blir allt 

viktigare och delar av befolkningen ser det som hälsosamt både för människor och 

natur att äta ekologiskt. Detta beror på produkternas avsaknad av kemikalier och 

gifter, vilket gör att de betraktas som rena (Eder, 1998). Chen (2015) menar att 

denna uppdelning i rena och orena produkter är en konstruktion som bygger på 

människans föreställningar kring vad som å ena sidan är ohygieniskt och gör oss 

sjuka, å andra sidan vad som är sunt och gör oss friska. Den rena naturliga maten 

konstrueras således på basis av att den anses göra människan frisk (Chen, 2015).  

Att det ekologiska innehållet förespråkas på grund sina positiva egenskaper 

syns i kommunikationen från framförallt Oatlys intressenter. De uttrycker ett 

starkt stöd för ekologiska produkter och därmed kan en stor del av dessa sägas 

ingå i den ekologiska rörelsen: 
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Gillar bara ekologisk oatly. Varför gör ni ens den andra? (Intressent, bi-

laga 8.2.9) 

 

Genom sitt uttalande och sin fråga påstår intressenten att icke-ekologiska produk-

ter är överflödiga, på grund av att hen inte gillar dessa. Garanten för detta utta-

lande är i sig inte uppenbar, men vi menar att det är osannolikt att det endast 

handlar om en smakpreferens, då den ekologiska tolkningsrepertoaren i första 

hand inte bygger på påståenden om en skillnad i smak mellan ekologiska och 

icke-ekologiska produkter. Utifrån kontexten och uppbyggnaden av uttalandet 

handlar det, enligt oss, snarare om ett ställningstagande där det ekologiska anses 

bättre på grund av dess positiva effekter på miljön och hälsan. Baserat på den eko-

logiska rörelsens måttstock, som utgår från att alla produkter bör vara så rena som 

möjligt (Eder, 1998), kan vi se att intressenten ifrågasätter Oatlys icke-ekologiska 

produkter. Dessa produkter lever nämligen inte upp till det önskvärda idealet och 

därmed erhåller företaget inte heller någon uppskattning från intressenten. Istället 

kränks Oatly enligt Honneths resonemang (2003) genom att deras förmåga till att 

producera ekologiskt innehåll inte erkänns fullt ut. 

I Oatlys svar till intressenten framkommer det att de producerar den icke-

ekologiska för att kunna berika produkten med näring (kalcium och D-vitamin) 

som annars saknas. Ekologiska drycker (med undantag för ekologisk mjölk) får 

nämligen inte berikas (Oatly, u.å.c). Detta gör att de icke-ekologiska alternativen, 

som får berikas, innehåller mer näring än de ekologiska produkterna. Vi ser hur 

denna dikotomi mellan ekologisk havredryck och näringsberikad havredryck 

präglar mycket av intressenternas kommunikation och många uttrycker en önskan 

om att vilja ha båda. Detta menar vi speglar hälsokoströrelsens del i den ekolo-

giska tolkningsrepertoaren. Inom hälsokoströrelsen är nämligen en av grundtan-

karna att den rena maten också är den som är bäst för kroppen (Eder, 1998), vilket 

borde innebära att den ger den näring som behövs. Med andra ord “tvingas” den 

som vill leva enligt hälsokoströrelsen välja mellan näring (berikad icke-ekologisk 

produkt) och renhet (oberikad ekologisk produkt) när det gäller Oatlys produkter.  

En del intressenter uttrycker dock att det går att undvika denna dikotomi. En 

grupp intressenter påpekar till exempel att Oatly skulle kunna använda enbart eko-

logiska råvaror och samtidigt tillsätta näring. Oatly förklarar sig med att det inte 

går, då det är butikerna som sätter priserna och utan en märkning på varan skulle 
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det bli en högre produktionskostnad än intäkter (Oatly, bilaga 8.2.10). Oatly för-

svarar sig således med hjälp av en ekonomisk tolkningsrepertoar, som vi härleder 

till Blom och Lundgrens (2016) samt Friedmans (1970) synsätt att ett företag 

måste göra vinst för att kunna göra gott. Oatly kommunicerar att de vill vara goda, 

men de måste också ha egen ekonomisk vinning för detta, utöver “en bättre 

värld”. Intressenterna accepterar dock inte resonemanget, utan menar att allt inne-

håll bör vara ekologiskt, oavsett om näring tillsätts eller inte. En intressent ut-

trycker sina argument för ekologiska ingredienser på följande sätt: 

 

Jag ser en uppenbar fördel att använda ekologiska och äkta produkter 

oavsett certifiering. Hållbart, medvetet, giftfritt och gott (Intressent, bi-

laga 8.2.11) 

 

Intressenten påstår i sitt uttalande att ekologiska produkter är det bästa alternati-

vet, vilket grundas i de miljö- och hälsofördelar de ger. Argumentationen utnyttjar 

således även i detta exempel den ekologiska tolkningsrepertoaren, där ekologiska 

produkter betraktas som ett medvetet val och är hållbara för miljön, utan gifter 

och dessutom goda. Vi kan följaktligen se hur miljö- och hälsorörelsen samman-

förts och blivit ett kulturellt sammanhängande projekt precis som Eder förut-

spådde 1998. Uttalandet kan dessutom ses som en implicit önskan om att Oatly 

ska delta i detta projekt och vara goda samhällsmedborgare genom att förbättra 

världen utan att öka sin vinst. Därmed utgår intressenten från den samhällsmed-

borgerliga tolkningsrepertoaren, vilken baseras på Blom och Lundgrens synsätt på 

företagande som ett medel för samhällets utveckling och produktion av nyttigheter 

(2016). Då Oatlys produkter inte innehåller de ingredienser som intressenten öns-

kar kan uttalandet ses som ett tillrättavisande: Oatly handlar inte enligt den ekolo-

giska tolkningsrepertoaren och intressenten försöker därför “lära upp” företaget 

om fördelarna med denna.  

Ett annat exempel på hur intressenterna försöker undvika dikotomin mellan 

näring (berikad icke-ekologisk produkt) och renhet (oberikad ekologisk produkt) 

när det gäller Oatlys produkter är när de vänder sig till andra kostkällor. För en del 

intressenter är det ekologiska viktigare än att all näring förekommer i en och 

samma produkt: 
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Förstår inte riktigt logiken eftersom att det inte finns något livsnödvän-

digt i en annan arts bröstmjölk som man alltså skulle lida av att vara 

utan. Finns gott om andra sätt att få i sig de mineraler/vitaminer som 

man behöver genom maten… [radbrytning, författarnas anmärkning] 

Och om man nu envisas med att tro att barnen inte överlever utan beri-

kad chokladdryck kan man väl fortsätta köpa den icke ekologiska varian-

ten då som gjorts av besprutade grödor (Intressent, bilaga 8.2.12) 

 

Intressenten påstår att det går att överleva utan berikade icke-ekologiska produk-

ter, med grunden att det finns andra sätt att få i sig den näring som är nödvändig. 

Hen ifrågasätter därmed starkt icke-ekologiska produkter på grund av deras oren-

het (i detta fall, besprutade) och vänder sig istället till andra källor för att få den 

näring havredrycken inte kan erbjuda. Förutom att intressenten väljer bort icke-

ekologiska produkter framkommer det också att hen inte gillar komjölk och får 

det att framstå som ett irrationellt alternativ genom att skriva “förstår inte riktigt 

logiken…”. Detta kan i Eders termer ses som ett avfärdande från en dominerande 

rörelse gentemot en motrörelse, vilken undertrycks genom att beskrivas som “ir-

rationell” och i nedlåtande termer (1998). Tidigare har den karnivora kulturen va-

rit den dominerande rörelsen (Eder, 1998), men i vårt empiriska material ser vi 

snarare hur denna nu utgör motrörelsen och att det är den vegetariska som fram-

träder starkast. I exemplet ovan ger intressenten till och med uttryck för hur den 

veganska kulturen, vilken kan ses som den mest “extrema” inom den vegetariska 

rörelsen, undertrycker andra inom samma kultur. 

I likhet med Chens uppsats (2015) kan vi vidare se att intressenten ovan vill 

skydda de försvarslösa, det vill säga barnen, genom att inte ge dem orena produk-

ter. Det är nämligen inte enbart positivt för miljön och den egna kroppen att 

handla ekologiskt, utan produkterna används också för att visa omtanke för andra 

och skapa en hållbar framtid (Chen, 2015). De tre aspekterna naturen, männi-

skorna och framtiden (Chen, 2015) samspelar således och ger intressenten en me-

ning och moralisk samhällsuppfattning om vad som är rätt och fel (Eder, 1998). 

Att ge barnen orena produkter anses egoistiskt och speglar en motsats till vad eko-

logiska produkter står för (Chen, 2015). Den person som intressenten i fallet ovan 

argumenterar emot, vill däremot skydda barnen på motsatt sätt: genom att ge dem 
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näring via en berikad dryck. Det blir därmed en krock i vad som är viktigast för 

användarna, rena livsmedel eller näringsrika livsmedel.  

Baserat på redogörelsen ovan kan vi se att intressenterna bedömer innehållet i 

Oatlys produkter utifrån huruvida de är ekologiska eller ej, och således indirekt 

hur miljövänligt och hälsosamt företaget kan anses vara. Det framkommer tydligt 

att ekologiska produkter är den önskvärda normen, men när dessa i Oatlys fall vi-

sar sig innehålla mindre näring än de icke-ekologiska alternativen har intressen-

terna olika sätt att hantera frågan. Vissa förespråkar att Oatly ska berika de ekolo-

giska produkterna även om det innebär att eko-märkningen uteblir och priserna 

höjs, medan andra helt enkelt söker sig till andra alternativ för näring. Konsekven-

sen blir att några försöker utöva disciplinär makt (Foucault, 1974) genom ifråga-

sättanden och tillrättavisanden av Oatly och försöker därmed få företaget att följa 

den ekologiska normen. Andra intressenter väljer att inte köpa produkterna och 

erkänner därmed inte Oatlys behov som företag, vilket i Honneths termer (2003) 

kan ses som att förvägra företaget kärlek. Det blir därmed svårt för Oatly att skapa 

den ultimata produkten och uppfylla intressenternas olika förväntningar på före-

tagsvarumärket.  Även om Oatly och intressenterna utgår från samma ekologiska 

tolkningsrepertoar har de olika prioriteringar, vilka uttrycks genom olika typer av 

diskursiva handlingar och skapar en förhandling kring företagsvarumärket och 

dess ekologiska karaktär. 

5.2.2 Lång hållbarhet - ett tecken på tillsatser eller resurshållning? 

Inom hälsokoströrelsen eftersöks den rena och naturliga maten, utan artificiella 

substanser såsom tillsatser och kemikalier, även uttryckt som “gifter” inom tolk-

ningsrepertoaren (Jönsson, 2005; Eder, 1998). Vad som räknas som gifter kan va-

riera, men förutom bland annat bekämpningsmedel som diskuterades i föregående 

avsnitt om de ekologiska produkterna, inkluderas även tillsatser såsom e-ämnen 

och konserveringsmedel. Vi ser hur intressenterna på Facebook och Instagram 

diskuterar olika tillsatser i relation till Oatlys innehåll. Ett exempel är när för-

packningar med lång hållbarhet ifrågasätts och antas innehålla konserveringsme-

del: 
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Varför skulle man köpa den som är med konserveringsmedel i om det 

finns en exakt samma produkt som är färska? (Intressent, bilaga 8.2.13) 

 

I citatet uttrycker intressenten att hen inte ser något värde i att konsumera en pro-

dukt med konserveringsmedel i om det finns en utan. “Det färska”, med sina kon-

notationer till renlighet och naturlighet, ställs emot “det konserverade”, som ger 

konnotationer om tillsatser och onaturlighet. Denna uppdelning mellan det natur-

liga och det onaturliga är central i hälsokoströrelsen, men även inom den ekolo-

giska kulturen enligt Eder (1998). Det är således utifrån någon av dessa tolknings-

repertoarer som intressenten gör sin bedömning: att det inte finns någon anledning 

att köpa produkter med konserveringsmedel i när det finns färska. 

Vad som är intressant är att det inte finns något konserveringsmedel i de 

havredrycker som intressenten hänvisar till. Oatly förklarar att den långa hållbar-

heten beror på en viss typ av förpackningsteknik (bilaga 8.2.14), men vi ser i det 

empiriska materialet att intressenterna har svårt att ta detta till sig. På grund av att 

lång hållbarhet kan anses stå i kontrast till färskhet och dess tidigare nämnda kon-

notationer kopplas den istället automatiskt ihop med konserveringsmedel, som ci-

tatet ovan visar på. Oatly behöver därför upprepade gånger förklara att det är för-

packningstekniken som ger den långa hållbarheten, för att de intressenter som för-

håller sig till hälsokoströrelsen eller den ekologiska kulturen ska besparas ett 

orosmoment.  

Det är dock inte alla intressenter som oroar sig över den långa hållbarheten. 

Inom miljörörelsen ses resurshållning som en av de viktigaste faktorerna för att 

världen ska kunna undvika en ekologisk katastrof (Eder, 1998), och utifrån denna 

tolkningsrepertoar kan den långa hållbarheten ses i positivt ljus: 

 

ÄLSKAR de med lång hållbarhet, det hjälper mig att sällanhandla och få 

en hållbar förbrukning [...] (Intressent, bilaga 8.2.15) 

 

Intressenten uttrycker att hen älskar produkterna med lång hållbarhet, grundat i 

det faktum att de ger hen möjligheten att handla mer sällan och få en hållbar för-

brukning. Garanten för detta påstående är att “sällanhandla” och att förbruka håll-

bart är önskvärda faktorer för intressenten. Det är således gentemot dessa ideal, 

vilka återfinns i miljörörelsen, som intressenten examinerar Oatly. Oatly hjälper 
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intressenten att uppnå sina mål med en resursmedveten förbrukning genom pro-

dukter som bidrar till en hållbar värld - företaget har därmed egenskaper som vär-

desätts av miljörörelsen. Genom sin diskursiva handling, i form av uppskattning, 

erkänner således intressenten Oatlys förmåga att vara ett miljömedvetet företag 

(Honneth, 2003).  

De två exemplen ovan visar hur en och samma företeelse, i detta fall lång 

hållbarhet, kan examineras utifrån olika tolkningsrepertoarer och därmed skapa 

olika bilder av företagsvarumärket. Det första citatet illustrerar å ena sidan hur 

hälsokoströrelsens rädsla för tillsatser gör att produkter med lång hållbarhet för-

väntas innehålla konserveringsmedel och därmed skapar en bild av “orenhet” och 

ohälsa. Det andra citatet visar å andra sidan hur miljörörelsens önskan om resurs-

hållning gör att produkterna och Oatly som företag anses bidra till en miljövänlig 

värld. Avsnittet visar således hur en liten datumstämpel är med och formar upp-

fattningarna kring Oatlys produkter och företagets varumärke. 

5.2.3 Hur mycket socker är hälsosamt? 

I avsnittet ovan kunde vi se att det fanns ett motstånd hos intressenterna emot arti-

ficiella substanser. Det finns dock de intressenter som menar att även naturliga in-

gredienser är problematiska. Precis som Jönsson argumenterar i sin avhandling är 

det ett kulturellt sammanhang som avgör om något är nyttigt eller inte (2005). I 

Oatlys fall kan vi se att socker finns naturligt i havre och frukt, men om det till-

sätts i produkten blir denna oren enligt en del intressenter. Den kulturella kon-

struktionen eller samtalet i tolkningsrepertoaren kring hälsa är alltså att socker 

inte är onaturligt, men orent och helst bör uteslutas. Vissa nischer inom hälsokost-

rörelsen, såsom specifika dieter, går dock längre. Ett exempel på detta är LCHF: 

“[s]ocker är givetvis något man inte skall äta när man äter enligt LCHF” (Allt om 

LCHF, u.å). 

Vi ser i kommunikationen mellan Oatly och intressenterna på Facebook och 

Instagram att en stor del intressenter ifrågasätter produkternas sockerhalt, använ-

dandet av socker och debatterar kring naturligt kontra tillsatt socker. Eftersom det 

egentligen är ett naturligt ämne borde inte intressenterna vara rädda för det, utan 

istället se det som en acceptabel ingrediens inom den vegetariska kulturen och 

hälsokoströrelsen (Eder, 1998). Dock visar en stor del forskning idag att socker är 
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skadligt för oss och gör oss sjuka (Zuiderweld, 2013, 3 april), vilket därmed gör 

att socker konstrueras som ohygieniskt i likhet med exemplet om kogödsel i den 

teoretiska referensramen (Chen, 2015). Eftersom socker får oss att bli sjuka är det 

smutsigt och ohygieniskt.  

I vårt empiriska material ser vi att Oatly och intressenterna genom sina diskur-

siva handlingar gör en tydlig åtskillnad mellan produkter som är “naturligt söta” 

och de som har tillsatt socker. Ett exempel på detta är när Oatly delar en produkt 

på Facebook som innehåller 50 % havre och 50 % frukt. Det socker som finns i 

produkten ska enligt Oatly endast komma från råvarorna och därför använder de 

slagorden “Naturligt söt”. En intressent reagerar dock med följande ord:  

 

Naturligt söt, fortfarande massa socker? (Intressent, bilaga 8.2.16) 

 

Intressenten ställer sig alltså frågande till påståendet att produkten är naturlig om 

den innehåller socker. Oatly svarar med att produkten inte innehåller något tillsatt 

socker, vilket avslutar dialogen. Eftersom produkten inte innehåller något tillsatt 

socker kan det i detta fall betraktas som rent och inte något som förekommer på 

grund av att det är fabriksproducerat (Eder, 1998). Men socker har konstruerats 

kulturellt (Jönsson, 2005; Chen, 2015) som ett gift och är därmed till stor del inte 

tillåtet i produkter enligt hälsokoströrelsens tolkningsrepertoar. En intressent jäm-

för socker med en farlig och otillåten drog: 

 

Socker är värre än heroin. Varken bra för kroppen eller miljön (Intres-

sent, bilaga 8.2.17) 

 

Genom jämförelsen tolkar vi det som att socker ses som ett gift, och därmed bör 

undvikas inom hälsokoströrelsen på grund av sin farliga och orena natur (Belasco, 

citerad i Jönsson 2005). Intressenten som jämför socker med heroin kan uppfattas 

anklaga Oatly för att ha livsfarliga produkter som kan skada dess användare. 

Denna anklagelse går att se som en typ av förödmjukelse utifrån Honneths teori 

om erkännande (2003) och innebär att företagets förmåga att leverera säkra och 

hälsosamma produkter inte erkänns. 
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Ett annat exempel som manifesterar socker som ett gift är när en intressent 

frågar om det inte går att få bort socker helt i chokladdrycken och skriver under 

med signaturen “/en som slutat med socker och har choklad cravings” (bilaga 

8.2.18). Intressenten har alltså helt förbjudit socker och det har blivit ett mattabu. 

De mest utbredda mattabuna i västvärlden är hund- och kattkött (Eder, 1998). 

Dock är det fler och fler individer som utesluter socker från sin kost, till exempel 

de som äter enligt LCHF, vilket vi kan härleda till att socker allt mer anses farligt 

för kroppen (Zuiderweld, 2013, 3 april) och därmed ohygieniskt (Chen, 2015). I 

sitt svar till intressenten framhåller Oatly att det endast är 3 gram och föreslår 

istället två osötade produkter (som inte har chokladsmak) för intressenten, vilket 

leder till följande diskussion mellan två andra intressenter om vad som egentligen 

är lite eller mycket socker: 

 

Intressent 2: [...] Fast 3 gram är ju jättemycket i sammanhanget… [rad-

brytning] Var hittar jag de naturella? [...] 

Intressent 3: I vilket sammanhang är 3 gram jättemycket? Du bör sätta en 

produkt i sammanhanget där den hör hemma, och en chokladdryck är 

inte en osötad naturell dryck. Det är inte dess sammanhang. I samman-

hanget chokladdryck är det jättelite.  

Intressent 2: jag sa inte att det var sammanhanget naturell. [radbrytning, 

författarnas anmärkning] I sammanhanget som X [intressent 1 som ber 

om sockerfritt, författarnas anmärkning] befinner sig i, alltså då hon slu-

tat med socker och letar efter något chokladigt. Då är 3 % massor!  

(Intressenter, bilaga 8.2.18) 

 

Här kan vi tydligt se att tre gram socker antingen kan bedömas som väldigt myck-

et (och därmed ohälsosamt) eller som väldigt lite (och därmed hälsosamt), bero-

ende på vilken tolkningsrepertoar som används. Hälsokoströrelsens tolkningsre-

pertoar ser det som orent och ett gift som kan skada kroppen (Eder, 1998). Däre-

mot finns det olika ideal inom tolkningsrepertoaren där intressenterna har en vari-

erande måttstock rörande hur rena produkterna måste vara från detta “gift”. Intres-

sent 2 har en mer sträng syn på sockerinnehållet medan intressent 3 jämför inne-

hållet med andra produkter i samma kategori. Med en mer flexibel måttstock på 

sockerinnehållet inom densamma tolkningsrepertoar är alltså Oatlys chokladdryck 

den mest hälsosamma utav andra produkter inom kategorin “chokladdryck”.  In-
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tressent 3 erkänner alltså Oatly som ett hälsosamt företag enligt Honneths reso-

nemang (2003) genom att visa uppskattning för produktens unika egenskaper som 

är värdefulla för intressenter som vill ha en hälsosam chokladdryck. Intressent 1 

och 2 kränker däremot snarare Oatly genom att kommunikativt tillrättavisa företa-

gets beskrivning av att det “endast är 3 gram” och erkänner alltså inte Oatlys häl-

sosamma förmåga som värdefull för den sockerfria gemenskapen. 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån de exemplifierande citaten ovan hur, återi-

gen, olika prioriteringar inom en och samma tolkningsrepertoar ger olika uppfatt-

ningar om Oatly och skapar en diskursiv förhandling kring företagsvarumärket. 

Intressenterna ser visserligen generellt socker som en substans som bör finnas i så 

små mängder som möjligt i produkterna, men hur hårt detta krav är varierar. Att 

betrakta socker som ett gift är kulturellt konstruerat och manifesteras genomgå-

ende i de diskursiva handlingarna. Detta gör att många intressenter inte erkänner 

Oatly som ett hälsosamt företag, medan några få ser företaget som det mest hälso-

samma alternativet i jämförelse med andra konkurrenter. 

5.3 Företagets ansvar 

Oatly skriver på sin hemsida att “We promise to be a good company which means 

that our drive to help people upgrade their lives always comes before the reckless 

pursuit of profit” (Oatly, u.å.b). De påstår sig således vara ett företag som vill 

arbeta för samhällets bästa, vilket är i samklang med vad Anita Roddick, grunda-

ren till Body Shop, sa om att företagande inte ska handla om pengar utan istället 

om ansvar (Blom & Lundgren, 2016). Det är detta ansvar som utgör vårt tredje 

och sista tema, vilket handlar om de mer abstrakta och immateriella faktorerna 

som Oatly och intressenterna kommunicerar om. Denna kommunikation fokuseras 

nedan genom krispunkterna omdömesförmåga samt pålitlighet och transparens. 

5.3.1 Oatlys omdömesförmåga 

I vårt empiriska material kan vi se att intressenterna diskuterar Oatlys moraliska 

handlande och förnuft, vilka vi menar kan beskrivas genom Honneths begrepp 

(2003) omdömesförmåga. Enligt Honneths teori erkänns omdömesförmågan ge-

nom att individen, eller i detta fall företaget, behandlas likadant av alla. En kränk-

ning av omdömesförmågan kan ske genom till exempel bedrägeri eller svek 
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(Honneth, 2003). Vi menar att intressenternas olika typer av instruktioner och 

önskemål på företagets sociala medier också kan ses som en kränkning (dock i 

mild grad) av Oatlys omdömesförmåga - intressenterna litar inte på att Oatly vet 

vad som är bäst för hälsan och miljön. En intressent påpekar till exempel att de 

stora förpackningarna leder till resursslöseri och tycker därför att Oatly borde göra 

mindre förpackningar:  

 

iKaffe skulle behövas i de små förpackningarna också [...] Jag får slänga 

en halv förp [förpackning, författarnas anmärkning] minst en gång i må-

naden, för att den stått öppen längre än en vecka (Intressent, bilaga 8.3.4) 

 

Intressenten ovan påstår att det behövs mindre förpackningar, grundat i att det då 

skulle slängas mindre mat. Garanten för påståendet är därmed att det är önskvärt 

att slänga så lite mat som möjligt. Uttalandet baseras således på en miljöinriktad 

tolkningsrepertoar, vilken enligt Eder anser att samhället måste vara försiktig med 

de resurser vi har (1998). Då Oatly i intressentens examination inte lever upp till 

detta resurshållningskrav som finns inom miljörörelsen, kan intressentens uttalade 

önskan ses som en instruktion med syftet att få Oatly att bli mer miljövänligt. 

Denna diskursiva handling gör såldes att företagets omdömesförmåga inte erkänns 

enligt vår tolkning. För att ta denna diskussion vidare menar vi också att intressen-

tens instruktion kan förstås som en önskan att göra Oatly till en samhällsmedbor-

gare, i likhet med Blom och Lundgrens ena perspektiv på företag (2016). Det vill 

säga en önskan att företaget ska göra rätt för sig utifrån de normer och regler som 

gäller i samhället, där den ekologiska rörelsen med sin miljömedvetenhet har fått 

en ideologisk betydelse (Eder, 1998). Genom att skapa mindre förpackningar som 

förhindrar ett resursslöseri skulle Oatly i detta fall kunna handla som en sam-

hällsmedborgare (Blom & Lundgren) och ta ett “offentligt ansvar” (Eder, 1998). 

Intressentens diskursiva handling belyser dock hur Oatly inte gör detta, vilket 

skapar en motstridig bild av företagsvarumärket jämfört med vad Oatly själva 

kommunicerar kring sitt löfte att prioritera samhällets välmående framför vinst 

(Oatly, u.å.b). 

Önskemålet om mindre förpackningar är dock bara ett exempel på de olika 

förändringar som intressenterna föreslår. I de tidigare avsnitten har vi sett att in-

tressenter till exempel önskar mindre socker i produkterna och andra vill att allt 
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ska produceras ekologiskt. Detta fenomen med ständiga instruktioner och önske-

mål kan kopplas till industrins position som syndabock för den orena maten 

(Chen, 2015). Bakgrunden till denna position härleds ända till när digerdöden här-

jade och naturen konstruerades som det rena medan staden och samhället med 

sina industrier sågs som smutsigt och farligt (Eder, 1998). Sammantaget kan detta 

förstås som en vilja hos intressenterna att påverka Oatly i en viss riktning, från in-

dustri till att bli en god samhällsmedborgare. Samtidigt indikerar deras önskningar 

och instruktioner att de inte anser att Oatly ännu lever upp till detta utökade an-

svar och att företagets omdömesförmåga därmed underkänns.  

En stor del intressenter erkänner dock Oatlys omdömesförmåga, bland annat 

genom beröm och hejarop. Vid en produktlansering uttrycker sig till exempel en 

intressent sig på följande sätt:  

 

Älskar er Oatly […] keep up the good work [...] (Intressent, bilaga 

8.2.19) 

 

Intressenten uttrycker i Honneths termer både kärlek och solidaritet (2003) genom 

att kommunicera ett ömhetsbevis och därefter uttrycka sin uppskattning för före-

tagets ansträngningar. Det vi framförallt vill betona är att delen “keep up the good 

work” kan ses som en form av tillit till Oatlys omdömesförmåga: intressenten litar 

på att Oatly vet vad som behöver göras framöver och uppmuntrar därför företaget 

till att fortsätta. 

Utifrån redogörelsen ovan kan vi konstatera att Oatlys omdömesförmåga vär-

deras av intressenterna i de sociala medierna på ett ofta subtilt sätt. Samtidigt kan 

vi se att intressenternas uppfattningar om hur bra denna är skiljer sig åt. Många 

vill instruera företaget att bete sig på ett visst sätt, vilket vi uppfattar som ett un-

derkännande av deras omdömesförmåga och Oatlys avsikt att handla som en sam-

hällsmedborgare. I motsats till denna uppfattning finns det dock också intressenter 

som litar på att Oatly redan är en bra samhällsmedborgare och vill kommunicera 

detta, vilket vi betraktar som ett erkännande av företagets omdömesförmåga. I 

likhet med tidigare analysavsnitt ser vi således hur intressenterna genom sina dis-

kursiva handlingar manifesterar olika uppfattningar av företaget, och därmed bi-

drar till att skapa olika bilder av varumärket.  



 

 47 

5.3.2 Pålitlighet och transparens - kraven när intressenterna förväntar sig mer 

Att intressenterna förväntar sig att företaget ska uppträda enligt Blom och Lund-

grens synsätt på företag som samhällsmedborgare (2016) är inte konstigt med 

tanke på Oatlys egna uttalanden om att de sätter samhällsnytta före vinst (Oatly, 

u.å.b.). Även i det empiriska materialet ser vi exempel på denna typ av kommuni-

kation när Oatly hävdar att de “vill förbättra människors välbefinnande utan att 

tära på planetens resurser” (Oatly, bilaga 8.2.20). Genom att på detta sätt kommu-

nicera kring ansvar följer Oatly normen för ett “offentligt ansvar” och skapar en 

större tillit hos intressenterna för företaget och dess varumärke enligt Eders reso-

nemang (1998). På grund av detta offentliga ansvar ställs det också högre krav på 

att företaget håller vad det lovar, något som granskas allt mer med hjälp av de so-

ciala medierna (Chen, 2015). I följande citat har det uppdagats att benmjöl an-

vänds under produktionen av havre och en intressent ställer sig frågande till 

Oatlys avsikt:  

 

Oatly, kan ni inte förklara lite kring det här och lova oss att bättra er? Ni 

är ju ett schysst företag, det har ni ju sagt :/ (Intressent, bilaga 8.2.21) 

 

I citatet ovan påstår intressenten indirekt att Oatly har gjort någonting fel och att 

detta behöver förklaras, eftersom företaget lovat att vara “schyssta”. Garanten för 

detta påstående är att “att vara schysst” innebär att tala sanning och vara pålitlig. 

Genom att inte tydligt berätta om sin verksamhet med benmjöl kan Oatly dock an-

ses bryta sitt löfte om att vara schyssta och samtidigt ifrågasätta intressenternas 

förmåga att värdera informationen. Därmed erkänner inte Oatly intressenternas 

omdömesförmåga enligt Honneths teori (2003), utan “bedrar” dem. Att på detta 

sätt “gå bakom ryggen” skapar en diskrepans i jämförelse med företagets uttalade 

vilja om att vara en god samhällsmedborgare, vilket gör intressenten förvirrad, 

som vi ser i citatet ovan.  

Intressenten ställer alltså krav på företagets transparens, vilket är vanligt i da-

gens samhälle eftersom ett företag enligt Blom och Lundgren allt mindre ses som 

en privat angelägenhet (2016). Intressenterna bedömer således inte bara Oatlys 

omdömesförmåga och avsikter, utan också företagets ärlighet kring dessa. I det 

empiriska materialet ser vi att vissa intressenter uttrycker ett missnöje över att 
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Oatly, enligt dem, undanhåller information, medan andra menar att Oatly är ärliga 

kring sin verksamhet, vilket följande citat visar: 

 

Så fucking falska har likrester i gödslet [...] (Intressent, bilaga 8.3.5) 

 

Det är inte lögn. Vad Oatly säger stämmer. [...] Tyvärr ser verkligheten 

ut så idag, och att vara arga på ett av de få företagen som är ärliga med 

det hjälper ingen (Intressent, bilaga 8.2.22) 

 

Utifrån synsättet att Oatly är en samhällsmedborgare kan vi förstå de kritiska rös-

terna: enligt den tolkningsrepertoaren har företaget som medborgare en skyldighet 

att göra rätt för sig, och i det ingår det att tala sanning och vara transparent (Blom 

& Lundgren, 2016). Dessutom menar vi att betoningen på företaget som en sam-

hällsmedborgare indikerar ett allt mer personligt förhållande till olika varumärken, 

då företaget blir “en av oss” och vi kan utveckla en relation till det i likhet med 

Fourniers resonemang (1998). Enligt detta synsätt blir det också viktigt med 

transparens, då undanhållande av information blir som ett svek, vilket vi såg i 

detta avsnitts första citat (Intressent, bilaga 8.2.21).  

De intressenter som däremot på olika sätt försvarar Oatly exemplifieras med 

avsnittets tredje citat (Intressent, bilaga 8.2.22). Dessa intressenter ger intryck av 

att utgå från ett annat synsätt på företag, nämligen den där företag ses som ett me-

del för berikande (Blom & Lundgren, 2016). Enligt detta synsätt tolkas företaget 

utifrån en ekonomisk tolkningsrepertoar, och dess enda syfte är göra det som 

krävs för att maximera vinsten (Blom & Lundgren, 2016). Det är utifrån detta per-

spektiv som intressenten i avsnittets tredje citat erkänner Oatlys behov av att göra 

ekonomisk vinst och verka i en viss verklighet genom att visa känslomässigt stöd 

enligt Honneths teori (2003). 

I det empiriska materialet ser vi dessutom hur Blom och Lundgrens (2016) 

synsätt på företag som ett medel för berikande samspelar med synsättet på företag 

som samhällsmedborgare. Intressenter förväntar sig att Oatly (och andra företag) 

enbart bryr sig om vinsterna men de ifrågasätter samtidigt detta, vilket beror på en 

föreställning om stora, vinstdrivna kontra små, samhällsnyttiga företag:  
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[...] We are the post milk generation! Down with these oversized lobby-

ing industries! The meat / milk is destroying our planet [...] (Intressent, 

bilaga 8.3.6) 

 

Fett nice med ett alternativ till komjölk. Hoppas på fortsatt produktion 

men bävar lite inför den dagen då korruptionen hinner ifatt även Oatly 

(Om den inte redan gjort det) (Intressent, bilaga 8.2.23) 

 

I det första citatet ovan kan vi se hur kött- och mjölkindustrin konstrueras som 

onda och korrupta av intressenten. De tilldelas positionen som syndabock, vilken 

industrin allt som oftast får på grund av att den anses producera den miljöfarliga 

och onaturliga maten (Chen, 2015). Oatly framställer därför gärna sig själva som 

en motpol till industrin och som en underdog, där de står för den goda sidan i 

kampen mot de dominerande företagen (Bergholm Cohen & Knape, 2015). Det är 

dock inte längre självklart att Oatly kan anses vara ett litet företag då de verkar in-

ternationellt på flera marknader och ständigt expanderar (Oatly, u.å.a; Malm, 

2016, 21 januari). Dessutom har vi sett i tidigare avsnitt hur Oatly på olika sätt 

förklarar sig utifrån en ekonomisk tolkningsrepertoar, det vill säga utifrån ett syn-

sätt på företag som medel för berikande (Blom & Lundgren, 2016). Genom att på 

detta sätt fokusera på att maximera vinsten framstår Oatly som ett egoistiskt före-

tag där deras inkomst går före intressenternas önskemål. Denna framtoning beror 

på att ett företags handlingar och åsikter enligt Blom och Lundgren upplevs som 

vinklade vid ekonomiska resonemang (2016), och därmed egoistiska och korrum-

perade (Chen, 2015). Därmed riskerar företaget att själva betraktas som ett stort 

korrupt företag, vilket är vad intressenten i det andra citatet (Intressent, Facebook, 

2016, 26 februari) uttrycker misstankar om. Vi ser därmed ett samband mellan ett 

företags storlek och vilket synsätt som intressenterna applicerar på detta. Mindre 

företag förväntas vara goda samhällsmedborgare, medan större företag förväntas 

maximera sin vinst. Då Oatly kan sägas befinna sig i skärningspunkten mellan 

dessa två positioner hamnar företaget i en situation där de tvingas välja mellan 

handlingar som tillåter företaget att växa och ger mer inkomst och handlingar som 

maximerar samhällsnyttan. 

I detta avsnitt har vi belyst det faktum att intressenterna förväntar sig att Oatly 

ska vara både pålitliga och transparenta eftersom de främst tolkas utifrån tolk-
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ningsrepertoaren som samhällsmedborgare. Företaget är därmed inte en privat an-

gelägenhet utan ska göra nytta för samhället (Blom & Lundgren, 2016). Det gör 

att intressenterna utvecklar relationer till företaget och dess varumärke (Fournier, 

1998), samt känner sig delaktiga i utvecklingen. Oatly kommunicerar ideligen att 

de arbetar för jordens och samhällets bästa (Oatly, u.å.b), men när intressenterna 

uppfattar till exempel ekonomiska resonemang och att företaget växer skapas en 

diskrepans. När intressenterna genom sina diskursiva handlingar betonar denna 

skillnad mellan vad Oatly säger och vad de gör, skapas en annorlunda konstrukt-

ion av varumärket där företaget misstänks för korruption etcetera. 

5.4 Sammanfattning 

För att få en översikt av analysen väljer vi att kortfattat sammanfatta de insikter vi 

fått. De olika avsnitten ovan visar nämligen på hur intressenterna tillsammans 

med Oatly skapar olika beskrivningar av företagets produktion, produkternas in-

nehåll och företagets ansvar i de enskilda fallen, men inte hur den generella pro-

cessen går till. Denna beskriver vi därför nedan. 

Inledningsvis kan vi konstatera att det är tolkningsrepertoarerna som avgör 

vad intressenterna och Oatly kommunicerar om, det vill säga vad som övervakas 

och examineras. I vårt empiriska material är det produktionen, innehållet och an-

svaret som är i fokus. Dessa delar är centrala i de olika tolkningsrepertoarerna 

kopplade till miljö, hälsa och företagande, vilket gör att det är utifrån dessa “glas-

ögon” som intressenterna granskar Oatly. Under övervakningen bedömer intres-

senterna (och Oatly) hur väl de observerade aspekterna lever upp till de ideal och 

mål som finns inom de aktuella tolkningsrepertoarerna. Baserat på detta utförs en 

diskursiv handling med syfte att få individen eller, i vårt fall, Oatly att följa de 

regler och normer som gäller. Den diskursiva handlingen kan vara antingen en be-

straffning, om den observerade aspekten inte lever upp till kraven, eller en belö-

ning, om idealen/målen uppfylls. En bestraffning kan till exempel anta formen av 

en tillsägelse, tillrättavisning, instruktion, anklagelse eller önskemål, medan en 

belöning kan uttryckas genom uppskattning, beröm, tillit eller ömhet. Att över-

vakning och sanktioner kombineras på detta sätt innebär att hela processen kan 

förstås som en examinering i Foucaults termer (1974). Det är vidare denna exami-

nering som avgör vilka attribut hos Oatlys företagsvarumärke som erkänns eller 
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ej. En belöning som delas ut kan ses som ett erkännande, medan en bestraffning 

kan ses som en kränkning enligt Honneths terminologi (2003). 

Utifrån detta resonemang ska vi i nästkommande del, diskussion och slutsats, 

diskutera vårt resultat och återkoppla det till vår frågeställning och vårt syfte. 
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6. Diskussion och slutsats 

Vi har genom vår studie undersökt och belyst hur olika bilder av Oatlys företags-

varumärke skapas genom diskursiva handlingar i kommunikationen på Oatlys so-

ciala medier. Vi menar att processen kan förstås som en examinering, vilken av-

gör om företagsvarumärkets olika attribut erkänns eller inte. Genom att förstå 

konstruktionen av Oatlys företagsvarumärke på detta sätt och redogöra för hur de 

diskursiva handlingarna ser ut har vi uppnått vårt syfte att fördjupa forskningens 

förståelse för den samskapande processen av företagsvarumärken i en digital 

miljö. 

Utifrån synsättet att företagsvarumärket konstrueras genom examinering kan 

vi utläsa ett antal saker: 1) olika tolkningsrepertoarer ger olika mening till före-

tagsvarumärket, 2) även om individer ingår i samma tolkningsrepertoar kan de ha 

olika prioriteringar och genom sina diskursiva handlingar skapa skilda meningar 

om företagsvarumärket, samt 3) företagsvarumärket konstrueras genom de för-

väntningar som intressenterna och företaget har.  

Att olika tolkningsrepertoarer ger olika mening till företagsvarumärket syns 

till exempel i avsnittet om benmjöl i produktionsprocessen. I detta avsnitt ger en 

vegetarisk tolkningsrepertoar bilden av att Oatly är ett företag med orena produk-

ter medan en miljöinriktad och ekonomisk tolkningsrepertoar skapar en bild av ett 

resursmedvetet och marknadsdrivet företag. I avsnittet om socker ser vi däremot 

ett exempel på hur intressenterna och Oatly ingår i samma tolkningsrepertoar men 

har olika prioriteringar.  Samtliga individer kan sägas utgå från hälsokoströrel-

sens tolkningsrepertoar, men individerna har varierade krav på renhet från denna 

substans. Beroende på om intressenterna har nolltolerans eller är mer flexibla 

skapar de därmed bilder av Oatly som ett ohälsosamt respektive hälsosamt före-

tag. Dessa skilda prioriteringar uttrycks genom förhandlingar och bidrar såldes till 

olika betydelser kring Oatlys företagsvarumärke. Den tredje slutsatsen kring kon-

struktionen av företagsvarumärken handlar om förväntningar och uttrycks till ex-

empel i avsnittet om Oatlys transparens och pålitlighet. De intressenter som ser 
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Oatly som en samhällsmedborgare förväntar sig mer av företaget än de som utgår 

från en ekonomisk tolkningsrepertoar. Samtidigt ser vi att inte alla förväntningar 

är abstrakta föreställningar, utan att de används i relation till materiella faktorer, 

så som datumstämplingar, innehållsförteckningar och certifieringar.  

6.1 Ett fragmenterat företagsvarumärke i post-fact society 

De tolkningsrepertoarerna som vi ser att Oatly examineras utifrån är de om miljö, 

hälsa och företagande. Oatly behöver förhålla sig till alla tre och kan inte bara 

vara “miljömedveten”, “hälsosam” eller ett “företag”. Varumärket är därmed en 

konstruktion som uppstår i kommunikation och i samband av flera olika tolk-

ningsrepertoarer. Vi kan konstatera att det skapas motstridiga bilder och diskre-

panser när det existerar flera olika, eller olika nivåer av, tolkningsrepertoarer i 

kommunikationen och diskursen kring Oatly. I vårt empiriska material konstrue-

ras inte Oatlys företagsvarumärke likadant över de 1241 kommentarer vi har un-

dersökt. Vi menar därför att finns en svårighet i att tala om ett enhetligt varumärke 

hos ett företag. Som vi argumenterade i inledningen och problemformuleringen 

skapar de sociala medierna är ny miljö där alla har möjlighet att komma till tals 

(The Economist, 2016, 26 mars). Detta gör att ett företagsvarumärke konstrueras 

synligt för alla och utifrån många olika röster som kan ge uttryck för en mängd 

olika tolkningsrepertoarer. Ett företagsvarumärke är alltså mer komplext än vad de 

traditionella teorierna hävdar (Schultz et al., 2005; Biraghi & Gambetti, 2015) och 

varje litet uttalande kan repeteras och därmed bidra till konstruktionen av företa-

get och dess företagsvarumärke. 

Avslutningsvis vill vi dock poängtera de gemensamma nämnare som finns i 

hur intressenterna och Oatly konstruerar företagsvarumärket. För trots att det exi-

sterar flera olika sanningar om vad Oatlys företagsvarumärke kan anses vara eller 

inte vara, beroende på vilken tolkningsrepertoar som används, präglas kommuni-

kationen av medvetenhet, kunnighet och en ständig granskning. Vi kan härleda 

detta till Manjoos resonemang om post-fact society (2008). Denna typ av samhälle 

har utvecklats till följd av den digitala revolution som gett alla individer möjlighet 

att ta del av den information som de är intresserad av och därmed konstruera sin 

egen sanning. Manjoo (2008) menar att de åsikter som innan den digitala revolut-

ionen sågs på med skepsis, idag är möjliga att finna fakta kring och därmed be-
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kräfta deras sanning och verklighet. Detta gör att vi bråkar över olika uppfattning-

ar av verkligheten. Allt är sant, beroende på vilken uppfattning individen eller 

gruppen har och vad för information denna har eftersökt (Manjoo, 2008). Det är 

detta fenomen vi ser i konstruktionen av Oatlys företagsvarumärke, i vilken det 

sker en ständig förhandling i kommunikationen mellan såväl företaget och intres-

senterna som intressenterna emellan. Förhandlingen handlar om vad individerna 

och företaget anser är sant eller inte. Även om intressenterna och företaget lever i 

samma materiella värld, där Oatlys produkter kostar lika mycket och smakar lika-

dant, har de helt olika realiteter.  

6.2 Vidare forskning 

Vi har i vår studie utgått från antagandet att de sociala och diskursiva handlingar-

na kring Oatlys företagsvarumärke påverkar människors mentala processer kring 

detta och därmed hur det ser ut. Ett förslag på vidare forskning är därför att under-

söka dessa mentala processer hos intressenterna genom kvalitativa intervjuer, för 

att se hur de olika bilder som vi har identifierat speglas i intressenternas längre re-

sonemang.   

Eftersom vi har genomfört en diskursanalys har maktperspektivet varit stän-

digt närvarande, men i denna studie har vi betraktat makt som konstituerande för 

företagsvarumärket och som något diffust och diskursivt organiserat (avsnitt 3.3). 

Ett föreslag på vidare forskning vore därför att anta ett tydligare maktperspektiv 

och undersöka vem som har makt att uttala sig, samt i vilken utsträckning denna 

kan påverka diskursen. I och med denna ideologikritiska inriktning finns det också 

möjlighet att se till fler aktörer, till exempel nyhetsmedia.  

Ett sista förslag till vidare forskning vore att se till hur tolkningsrepertoarer 

och diskursiva handlingar kring ett företagsvarumärke påverkar andra tolknings-

repertoarer i samhället, såsom politiska beslut eller gemenskaper.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Teman och kategorier 
 

Produktion Innehåll Ansvar  Övrigt 

Djur  Smak Ekonomi  Tillgänglighet 

Sverige  Matvanor Engagemang  Användning 

Miljöpåverkan Socker Moral och etik Marknadsföring 

Förpackningar Tillsatser Otransparens  Merchandise  

  Gluten 

  Näring 

  Jämförelse, mjölk 

  Produktönskemål 
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