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Sammanfattning 

 

Titel: Relationer i uppbrott efter Oatlys tomma ord-  En kvalitativ studie om relationen mellan 

varumärket Oatly, caféer och kunder i samband med att varumärket agerar mot sitt egna 

budskap.  

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 

Kurs: KSMK65 Examensarbete kandidatexamen: Service Management, 15 hp, VT2021 

Författare: Anna Kallin & Carolina Holmene 

Handledare: Jonas Bååth  

Nyckelord: Varumärkesrelation, tillit, makt, Oatly, dubbla budskap  

Syfte: Syftet är att studera effekter som uppstår i samband med att varumärken sänder ut dubbla 

budskap och ställs mot kritik, samt hur detta i sin tur skapar en spänning mellan inköpare, 

varumärke och kunden.  

Frågeställningar: Vad blir effekten av att ett varumärke med en utpräglad etisk status agerar 

oetiskt? Hur tar caféer ställning till ett varumärke med en utpräglad etisk status som agerat 

oetiskt och hur påverkas caféer av deras kunders relation till varumärket? 

Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom 

semistruktureradeintervjuer, med inköpare på caféer samt kunder- och tidigare kunder till 

Oatly.  

Slutsatser: Den största effekten av Oatlys dubbla budskap utgör att caféer kommer i konflikt 

mellan kunden och varumärket. Makt är en faktor som orsakar att inköpare kommer i kläm, då 

det präglar inköpares ställningstagande. De dubbla budskapen har effekt på tillit och förtroende 

till varumärket, vilket kan påverka relationer. Oavsett val av fortsatt relation eller ett motstånd 

till varumärket uppfattas valet som ett aktivt ställningstagande som påverkar företagets 

relationer.  
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1. Inledande del  

1.1 Bakgrund 

Det stormar kring havredryck-tillverkaren Oatly, igen. Den här gången är det en stor 

investering från det omstridda riskkapitalbolaget Blackstone som rört upp känslor (DN, 

2020). Under sommaren 2020 tog Oatly in riskkapitalbolaget Blackstone som delägare i 

företaget, vilket skapade reaktioner och motstånd från inköpare och kunder till varumärket 

(SVT, 2020). Investerarna är välkända för att investera i bolag som skövlar regnskog i 

Amazonas, utöver det stöttar Blackstone politiker som vill avveckla miljöskydd och 

motarbeta klimatinitiativ (Brekke, 2020). Som följd har detta bidragit med att kunder har 

ifrågasatt Oatlys faktiska motiv, då beslutet att ingå samarbete med investerarna inte går i 

gemensam linje med Oatlys egna uttryckta budskap eller marknadsföring. 

 

I en rapport förklaras det hur havredrycker utgör två tredjedelar i försäljningen av växtbaserad 

mjölk. Följaktligen ökar efterfrågan till växtbaserade alternativ årligen, vilket visar på ett ökat 

intresse för substitut till komjölk (Matlust, 2019). Det här innebär att havrebaserade 

mjölkbolag blir de större jättarna på marknaden, i förhållande till andra verksamheter inom 

kategorin för växtbaserad mjölk. Fler debattörer kritiserar Oatlys motiv till att omvandla onda 

pengar till goda. Gertten (2020) uttrycker Oatly säljer sin själ. Samtidigt växer Oatlys 

målgrupp sig allt större från att vara ett mindre företag i Malmö, till en större marknad med 

kunder från flera olika länder som vill vara en del av varumärket. Det rapporteras i svensk 

dagspress att efter sommaren 2020 har en bojkott mot Oatly skapats som en följd av affären 

med Blackstone och att ett tiotal caféer i länder som Sverige, Storbritannien och Tyskland har 

valt att ta avstånd från Oatly (DN, 2020). Brekke (2020) uttrycker sig i en debatt strax efter 

investeringen angående Oatlys beteende och kritiserar deras argument och sätt att uttrycka sig 

efter bolagets investering. Debattören menar att Oatly grönmålar riskkapitalbolaget genom 

deras sätt att försvara sitt varumärke. Hur kan det komma sig att Oatly fortsätter att vara 

starka på marknaden för växtbaserad mjölk, trots att de går emot sitt eget budskap i 

förhållande till miljömässig hållbarhet?  

 

Den här uppsatsen kommer studera vad varumärken har för funktion och inflytande på 

marknader. Vi kommer att använda oss av Oatly som case då Blackstones investering 

sommaren 2020 bidrog med att varumärket hamnade i blåsvädret, kunder har även gjort ett 
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aktivt val att ta avstånd från varumärket. Vidare kommer arbetet framföra hur kunder och 

inköpare till Oatly påverkas, för att sedan kunna dra slutsatser till det större fenomenet kring 

varumärken som använder sig av oetiska åtaganden. Med hjälp av teori och insamlad empiri 

kommer uppsatsen analysera fenomenet, där vi speglar hur tillit till varumärken och 

maktutövanden är en del av att förstå problematiseringen.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Människans sätt att leva har en inverkan på miljön, och vår konsumtion- och de val som görs i 

vardagen lämnar ett avtryck på klimatet. Gupta och Singh (2020) har studerat hur hållbar 

utveckling och socialt ansvarstagande utgör en allt större del i människors 

konsumtionsbeteende. Utifrån detta kan de konstateras att efterfrågan på produkter med litet 

klimatavtryck samt med miljömässiga budskap har ökat. Boström och Klintman (2019) har i 

en studie om konsumenters klimatmedvetenhet kommit fram till att en tredjedel av de 

respondenter som blev tillfrågade hade belönat ett företag för att agera för att mildra den 

globala uppvärmningen minst en gång det senaste året. Samtidigt hade en fjärdedel bojkottat 

ett företag som bidrar till global uppvärmning, vilket visar på betydelsen av gröna budskap. I 

relation till en ökad efterfrågan på konsumtion med miljömässiga motiv, har verksamheters 

marknadsföring blivit allt mer integrerade med koncept av som stödjer miljömässig hållbarhet 

(Gupta & Singh, 2020 s. 15).   

 

Östberg och Graffman (2018, s. 31) konstaterar att marknadsföringsstrategier anpassar sig 

efter den tid vi lever i, och konsumtionskulturen idag har ett ökande fokus på 

klimatmedvetenhet. Ett exempel är Oatlys marknadsföringskommunikation som använder sig 

av miljöspecifika budskap. Ledin och Machin (2019) förklarar hur en stor del av Oatlys 

marknadsföringskommunikation till kunder består av slogans, markeringar och symboler på 

deras produkter och i reklam. Det framstås att Oatlys syfte är att symbolisera politiska och 

miljöspecifika budskap som uttrycker förändring samt andra företagsvärderingar för att nå ut 

till kunder. Boström och Klintman (2019) fastställer med deras forskning om klimatvänlig 

konsumtion hur markeringar och etiketter hos produkter som symboliserar hållbarhet, 

miljövänlighet lockar konsumenter till tron om att de gör bra medvetna konsumtionsval. 

Författarna menar däremot att marknadsföring genom sådana symboler inte kan likställas med 

att produkten producerats med litet miljöavtryck, utan snarare att produkten kan anses vara 
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mer miljövänlig i jämförelse med andra produkter utan samma stämpel (Boström & Klintman, 

2019).  

 

Dahl (2010) förklarar det nyetablerade fenomenet greenwashing, “gröntvätt” som en 

konsekvens av att företag marknadsför miljömässig hållbarhet på ett sätt som inte stämmer 

överens med verkligheten. Det beskrivs som ett försök från företag att uppnå större 

marknadsandelar genom de gröna budskapen. Även Chen och Chang (2013) har forskat kring 

konsekvenser av gröntvätt och vad det finns för risker med att tillämpa grön marknadsföring. 

Författarna menar att det finns en risk att använda grön marknadsföring ifall det liknas vid ett 

gröntvätts-beteende, som i sin tur kan leda till förvirring för konsumenten genom att dem 

tolkar budskapet på det sätt som gynnar företaget (Chen och Chang, 2013). 

 

Ledin och Machin (2019) menar att det finns lagar vid marknadsföringskommunikation vid 

tillämpning av grön marknadsföring för att undvika gröntvätt. Dahl (2010) presenterar ett par 

olika kriterier för att grön marknadsföring inte klassas som verklighet, utan istället som 

synder, vilket författaren uttrycker genom “the seven sins of greenwashing”. Dessa synder 

innebär exempelvis att marknadsföra en produkt som grön, med argument som är vaga och 

inte kan underbyggas, eller genom användandet av irrelevanta certifieringar (eller andra miljö 

markeringar) som stödjer miljömässig hållbarhet.  

 

Chen och Chang (2013) skriver att en ytterligare risk med gröntvätt i marknadsföring är att 

kunder förlorar tillit till varumärken när de blir förvirrade av företagens budskap. Förtroende 

uppnås i förhållande till det ansvarstagande budskap som skapas för en produkt eller tjänst. 

De menar att förtroendet bygger på tillit och de förväntningar utifrån miljöaspekter som sätts 

på produkten. Det är när något går snett i verksamheten som samhället blir uppmärksammad 

av de faktiska procedurer som antagits av organisationer. Detta bli relevant då tillit är ett 

kriterium för en god varumärkesrelation. Författarna förklarar hur kunder sällan vill ingå i 

långvariga relationer med varumärken som använder sig av gröntvätt, då de känner förlorad 

tillit då de blivit lurade (Chen & Chang, 2013).  
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1.3 Syfte och Problemformulering 

I studiens tidigare avsnitt beskrivs Oatly som ett kritiserat varumärke i samband med 

investeringar från riskkapitalbolaget Blackstone. I avsnittet skildrades konsekvenser i 

samband med investeringen och att både kunder och caféer valt att ta avstånd och bojkotta 

varumärket. Denna information i relation till den tidigare forskningen som belyst grön 

marknadsföring och hur miljömärkningar skapar förtroende till varumärken, skapar nya 

forskningsområden kring problematiken med grön marknadsföring som inte kan uppfyllas.  

 

Det öppnar upp för vidare forskning hur caféer som mellanhand mellan kund och varumärke 

hamnar i konflikt mellan kritiserade varumärken och kunder. Uppsatsen vill bidra med 

förståelse för hur verksamheter väljer att förhålla sig till varumärken efter outgrundlig grön 

marknadsföring, då företag har egna kunder samt en företagsimage att värna om. Vidare 

kommer uppsatsen belysa i vilken utsträckning kunder utför märkesmotstånd, i relation till 

hur företag väljer att förhålla sig till kritiserade varumärken. Ämnet blir intressant att studera i 

och med att Oatly fortfarande är konkurrenskraftig, trots att det finns attityder som talar mot 

varumärket. Kunder och inköpare fortsätter att köpa produkter från Oatly trots den ställda 

kritiken. Vad är det som gör att vissa kunder och inköpare väljer att fortsätta köpa deras 

produkter, medan andra väljer att avstå och skapa motstånd?  

 

Studien har som avsikt att förstå varumärkens inflytande på marknader och förstå hur de 

påverkar andra relationer mellan aktörer. Syftet är att studera effekter som uppstår i samband 

med att varumärken sänder ut dubbla budskap och ställs mot kritik, samt hur detta i sin tur 

skapar en spänning mellan inköpare, varumärke och kunden. För att besvara uppsatsens syfte 

har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Vad blir effekten av att ett varumärke med en utpräglad etisk status agerar oetiskt?  

• Hur tar caféer ställning till ett varumärke med en utpräglad etisk status som agerat oetiskt 

och hur påverkas caféer av deras kunders relation till varumärket? 
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2. Teoretisk referensram  

Empirin för denna undersökning kommer att analyseras genom teorier om relationer mellan 

kunden och varumärken, och faktorer som påverkar relationen. Teorierna är strukturerade 

efter två teoretiska inriktningar varav varumärkesrelation och tillit utgör en av inriktningarna 

och makt och märkesmotstånd den andra inriktningen. De nämnda begrepp anses i relation till 

varandra vara lämpliga för att få förståelse för hur växelrelationen mellan företag och kunder 

påverkas av att ett varumärke agerar oetiskt.  

 
2.1 Varumärkesrelation  

Precis som mänskliga relationer utvecklar kunder relationer till varumärken. 

Varumärkesrelation syftar på den kontakt kunden och varumärken har sinsemellan, och som 

används för att skapa mening åt de varor och tjänster kunden konsumerar. 

Varumärkesrelationer kan se olika ut och vara allt från tillfälliga, långvariga, positiva eller 

negativa (Bengtsson, Östberg & Hartmann 2018, s. 79). Liksom mänskliga relationer 

beskriver Bengtsson och Östberg (2011, s. 71) att relationen till varumärken involverar 

känslor och tillit, och hur relationen kan skadas ifall upplevd kvalitet eller förtroende bryts. 

Varumärkesrelationer blir intressant att studera i förhållande till varumärken, kunder och 

caféer i och med att varumärkesrelationer präglar alla relationer i triaden. Begreppet kommer 

att användas för att förklara hur relationer påverkas efter förändrade förutsättningar utifrån att 

någon av de som ingår i relationen agerar oetiskt.  

 

Det dynamiska förhållningssättet präglas av olika normer för de olika aktörerna, där det krävs 

att båda lever upp till de förväntningar som sätts. Aggarwal (2004) menar att kunden får 

sämre uppfattning av ett företaget ifall handlingar inte överensstämmer med vad som 

förväntas av kunden. Vissa varumärken är mer lämpade för relationsskapande med kunder än 

andra. Detta grundar sig i att vissa varumärken har en tydligare profil som människor lättare 

känner anknytning till, kunder fäster sig till varumärkens uppsättning egenskaper. Detta 

skapar en attraktion bland kunden där deras självidentifiering påverkar förutsättningarna 

(Bakator, Đorđević, Ćoćkalo & Bogetić, 2020).  

 

Grönroos (2015, s. 303) beskriver hur företag skapar en varumärkesidentitet genom budskap 

utifrån hur de vill att kunden ska uppfatta varumärket. Företag kan ha som avsikt att vilja 
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uttrycka sin varumärkesidentitet genom exempelvis märken och symboler, i syfte att kunder 

ska känna anknytning och gemenskap till företaget. Syftet med dessa budskap är även att 

skapa en image för varumärket som kunden ska dela, då det är en förutsättning för skapandet 

av varumärkesrelationer (Östberg et al., 2018 s. 35). Om varumärkets identitet stämmer 

överens med kundens image tyder det på att varumärket har lyckats med att skapa en 

gemensam bild för varumärket, vilket gynnar relationen till kunden (Grönroos, 2015, s. 301). 

Om det finns någon som kan bygga ett varumärke så är det kunden. Marknadsförare kan inte 

göra det. De kan bara skapa de förutsättningar som krävs för att varumärket ska växa fram i 

kundernas tankar (Grönroos, 2015, s. 301).  

 

Det blir relevant att förstå hur varumärkesrelationer påverkas av hur de som ingår i en relation 

uppfattar varumärkens budskap. För studien innebär det att förstå hur en kund uppfattar 

varumärkets image, och hur det påverkas av andra kommunikationsbudskap utanför 

varumärkets medier. Huang, Wang, Chen, Deng och Huang (2020) förklarar att 

varumärkesimage är den bild som kunden har av varumärken. Varumärkesimage påverkar 

känslor och följaktligen styr kundernas kognitiva- och emotionella attityder till ett varumärke. 

Varumärkesbudskap kan som tidigare nämnt vara planerade och framförda med avsikt av 

företag, men de kan också vara oplanerade kommunikationsbudskap. Detta blir användbart 

för studien då varumärken påverkas av budskap från externa aktörer. Det innebär att det inte 

bara är företaget som har makt över varumärkets och kundens relationsbygge, utan att det 

även är oplanerade kommunikationsbudskap genom exempelvis word-of-mouth 

kommunikation som styr kundens uppfattning om företagets image (Grönroos, 2015, s. 304-

305). Det innebär att om ett budskap blivit förvrängt mellan sändaren och mottagaren, är det 

budskapet som kommer fram till mottagaren som uppfattas av kunden och det som påverkar 

kundens uppfattning. Detta leder till att kunden som mottagare får en aktiv roll vid 

kommunikationen mellan varumärket och kunden, då det är kunden som tolkar budskapen 

(Östberg et al., 2018).  

 

Ett starkt förhållande mellan kunder och varumärken visar på att företag har styrka i sitt 

varumärkeskapital (Bakator et al., 2020). Grönroos (2015, s. 305-306) förklarar 

varumärkeskapital som det värde kunden uppfattar i ett varumärke utöver produkten de köper. 

Det innebär att kunden upplevs ha en starkare relation till företag när produkten anses mer 

värdefull i förhållande till substitut. Kornberger (2010, s. 35) menar att varumärkeskapial 
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utgörs av fyra dimensioner som bidrar till skapandet av relation mellan kunder och företagets 

varumärke, snarare än relation till produkt/tjänsten de köper. Dimensionerna utgörs av 

varumärkeskännedom, lojalitet, upplevd kvalitet samt varumärkesförening. Pappu, Quester & 

Cooksey (2005, s. 145) förklarar varumärkeskännedom som varumärkets närvaro i kundens 

sinne. De förklarar även varumärkesförening till den uppsättning mänskliga egenskaper som 

är förknippade med ett varumärke, detta är en viktig del i att kunder känner tillhörighet till 

varumärken. Botha, Creaven och Mandy (2020, s. 3-4) menar att varumärkeslojalitet utgör 

kundens styrka i att vilja (-icke vilja) byta varumärke eller villighet att gå till en annan butik 

för att få ett visst varumärke. Följaktligen är kundens lojalitet till varumärken en 

nyckelkomponent för att förutsäga konsumentbeteenden. Om kundens upplevelse av 

varumärkeskapitalet skulle minska, innebär det att relationen till varumärket försämras och att 

kunden blir mer benägen att öppna sig för andra varumärken (Grönroos, 2015, s. 305).  

 

2.2 Tillit 

Centrala begrepp: lojalitet & varumärkesautencitet 

Som stöd från tidigare forskning kan det konstateras att uppsatsen är beroende av teori som 

har ett fokus på tillit. Tillit är som tidigare nämnt ett kriterium för att skapa en god 

varumärkesrelation (Chen & Chang, 2013). Det ger ett bidrag till förståelse för hur 

varumärkesrelationer förändras i samband med oetiskt agerande.  

 

Tillit är en betydande aspekt i relationen mellan företag och kunder. Tillit kan förklaras som 

den allmänna förväntningen om att förlita sig på den andras ord. Tillit samskapas av aktörerna 

över tid och upplevelser, varav det är kundens förståelse för vad som uppfattas vara äkta och 

uppriktigt som skapar tillit (Portal, Abratt & Bendixen, 2018, s. 714 & 717). Aggarwal (2004) 

menar att från företagets sida stöds relationen av värdefull marknadsföring, en uppriktig 

marknadskommunikation och goda intentioner. Marknadsföring kan bidra till individuella 

band till kunder, vilket är anledningen till att personer skapar närmre och mer intima 

relationer till vissa varumärken än andra (Payne & Frow 2004, s. 527). Bandelj (2009, s. 348-

349) menar att känslor har inflytande på uppfattningar om ett varumärke, en emotionell aspekt 

befinner sig därav vid ekonomiska handlingar. Detta har inverkan på hur konsumenter 

förhåller sig till konsumtion samt deras relation till varumärken. Som följd anstränger sig 

varumärken genom att tillhandahålla trovärdiga erbjudanden som förutsättning för kundens 

skapande av tillit.  
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Portal et al. (2018, s. 716) förklarar att tillit läggs i ett varumärkes autenticitets, bestående av 

dimensioner som äkthet, integritet och trovärdighet. Ett varumärke som upplevs vara äkta har 

hälsosamma värderingar och bryr sig om sina kunder. Integritet upplevs genom konsekvent 

och rättvist beteende. Kornberger (2010, s. 126) menar att skapandet av autencitet är en del av 

ett företags varumärkeskapital, vilket gör att tillit sätts i kundens uppfattning av upplevd 

kvalitet, lojalitet, samt styrkan i varumärkeskännedom och- förening. Nawaz, Jiang, Alam och 

Nawaz (2020, s. 3) menar att kunders tillit blir en förutsättning för varumärkesrelationer, 

följaktligen orsakar tillit en lojalitet till varumärken. Likaså blir lojalitet ett sätt att uttrycka 

tillit, vilket är avgörande för att upprätthålla en värdefull relation. Författarna menar att 

styrkan i kundens tillit kan gå ut över kundnöjdhet. Alltså, det räcker att man känner tillit till 

ett företag för att en ska fortsätta köpa produkter från varumärket, även fast upplevt 

kundtillfredsställelse efter inköpet inte upplevs. Pappu et al. (2005, s. 145) förklarar det som 

att ju mer lojal en kund är till varumärket, desto mer sannolikt upplever han/hon ett opåverkat 

överlägsen kvalitet hos varumärket. Om ett företags image däremot uppfattas som negativt 

bland kunder anses misstag ge större effekt på kundens upplevda kvalitet, vilket i sin tur kan 

resultera i en förlorad kundlojalitet till varumärket (Grönroos, 2015, s. 94).  

 

För företag är det extra viktigt att det finns ett förtroende från kunder när varumärken står 

inför en kris eller efter negativt kritiska händelser. Harris & Whalen (2008, s. 32) menar att 

sådana företeelser kan skada tillit bland kunder och att det därför är av vikt att ha skapat ett 

stort kapital av tillit tidigare. På samma sätt förklarar Grönroos (2015, s. 94) att ett mindre 

misstag som orsakas av ett företag ofta kommer att förlåtas av kunder som har god tillit samt 

en bra uppfattning om företagets image, men att upprepning av misstag leder till att företagets 

image skadas. Vidare menar Jung, Bhaduri & Ha-Brookshire (2020) att kunden i annat fall 

ifrågasätter och tvivlar på verkliga budskap i samband med motsägande ageranden, vilket de 

menar påverkar kundens upplevelse av autenticitet och tillförlitlighet. I detta fall leder det till 

att kunden upplever en känsla av svek och brist på förtroende för varumärket. Företags 

hycklande beteende förväntas att påverka kundens tillit till varumärket i samband med 

ageranden som inte går i linje med det de budskap varumärket vill förmedla.  

 

2.3 Makt 

Makt är ett socialt fenomen som kan definieras olika beroende kontext. Zineldin & Jonsson 
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(2003, s. 228) menar att en allmännelig definition är att ha ett inflytande på en annan; att ha 

förmågan att få en att göra något mot sin vilja. Makt är bland annat en faktor som präglar 

relationen mellan en leverantör och köpare. Makt blir ett centralt begrepp för att kunna 

förklara just detta utifrån de spänningar som uppstår mellan kund, café och varumärke. I 

förhållande till studiens syfte blir makt relevant att diskutera, eftersom relationen präglas av 

inflytande från alla i triaden.  

 

Mängden uppfattad makt som en aktör besitter är en funktion av auktoritet och att den andra 

är beroende av aktören. Auktoritet utgör en stor del i avtalsenliga aktörer, exempelvis 

leverantör och inköpare (Zineldin & Jonsson, 2003, s. 228). Cox, Sanderson, Watson & 

Lonsdale (2001, s. 10-11) beskriver maktförhållanden mellan köpare och leverantörer utifrån 

en makt imbalans. Maktbalans är en faktor som inte är tydligt märkbar i interaktionen mellan 

dem, däremot sätter det en prägel på relationen och på så sätt skapas olika förutsättningar för 

de olika aktörerna. Maktförhållandet mellan köpare och leverantör kan förklaras genom fyra 

olika typer av maktstrukturer; köpardominans, leverantördominans, ömsesidigt beroende samt 

ett oberoende av varandra. Cox et al. (2001) förklarar att köpardominans innebär att köparen 

kan kontrollera förhållandet med leverantören och kan fixera pris- och kvalitetsavvägningar. 

Leverantördominans innebär det motsatta, att köparen inte alls kan forma relationen med 

leverantören och måste få kvalitets- och prisbeslut efter leverantörens vilja.  

Cox, Sanderson och Watson (2000) förklarar att den ena aktörens makt över en annan 

bestäms av i vilken utsträckning den aktören är beroende av den andras för särskilda resurser. 

De resurser köparen besitter är deras monetära utgifter, som kan bedömas utifrån dess volym, 

regelbundenhet och förutsägbarhet av inköp. Leverantörers resurser som en köpare kan tänkas 

vara i behov av är produkten i sig, unik kunskap och processer. Författarna fortsätter och 

förklarar att när det råder en balans av maktlöshet innebär det att aktörerna är oberoende av 

varandra, båda aktörerna har flera alternativ på̊ marknaden att välja mellan. Ett ömsesidigt 

beroende innebär det motsatta, båda parterna är då strikt beroende av varandra då de kan 

behöver varandra av anledningen att det inte finns andra alternativ på̊ marknaden. Cox, et al. 

(2001, s. 13-14) talar för att maktbalansen kan se olika ut och hur detta påverkar relationer. 

Det kan innebära att köparen är dominerande och har makt över alla leverantörer eller att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan kund och leverantörer. De exemplifierar även hur en 

leverantör både kan ha ett beroende av kunden och av andra leverantörer, vilket innebär att 
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både kunden och andra leverantörer är dominerande över leverantören som har ett beroende 

av båda aktörer.  

 
2.3.1 Märkesmotstånd som utövande av makt  

Utifrån studiens bakgrund uttrycks kritiskt ställningstagande till Oatly efter Blackstones 

investering, vilket i vissa fall skulle kunna handla om ett märkesmotstånd. Märkesmotstånd är 

en handling som innebär ett avstående från konsumtion av en viss produkt eller ett varumärke. 

För att förstå fenomenet menar Penaloza och Price (1993, s. 123) att fokus erhålls på 

relationen mellan den individ som antar motstånd och de strukturer som personen står emot 

tillhörande verksamhet. En relation mellan kund och varumärke kan beskrivas som komplex. 

Cambefort och Roux (2018, s. 576) menar att det är en relation där känslor har inverkan på 

konsumenters attityder och ageranden. Motstånd mot ett varumärke kan därav förklaras som 

ett tillvägagångssätt att ställa sig i opposition till- eller att skapa förändring, ett antagonistisk 

agerande i det återkommande samspelet mellan konsument och ett varumärke (Penaloza & 

Price 1993, s. 123). Märkesmotstånd kan användas som ett verktyg för maktutövande mot 

företag. Konsumenter har inflytande i marknadspolitik och detta kan förklaras ifall pengar 

motsvaras som en röst, att köpa återkommande varor från ett företag innebär att lägga en röst 

på företaget, och valet att sluta köpa en produkt/tjänst är en invändning för att straffa företaget 

(Kornberger, 2010 s. 208). 

 

Idag finns det flertal former av märkesmotstånd samt åtskilliga sätt att utföra dem på. Izberk-

Bilgin (2008, s. 808) förklarar märkesmotstånd som ett post-modernt fenomen, då 

konsumenter vid denna tid i större utsträckning engagerar sig i sociala- och hållbara diskurser 

i sökandet efter personlig självständighet. Bjurström, Fornäs och Ganetz (2000, s. 37-38) 

förklarar konsumtion ur ett kulturellt perspektiv, där människans motiv och handlingar skapar 

möjligheter till skapande samt rekonstruktioner av identiteter och relationer i sociala grupper. 

Ur denna synvinkel förklaras varumärkesmotstånd som något symboliskt, och används som 

ett maktutövande gentemot varumärken med motivet att visa disidentifikation och 

gemenskap. Cambefort och Roux (2018, s. 576) menar att det finns flera olika verktyg till 

motstånd, ett vanligt utförandeform som används är att sluta konsumera produkten, även 

kallat bojkott. Andra motståndshandlingar som handlar om att undvika varumärken förklaras 
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också som märkesmotstånd, exempelvis klagande beteende samt negativt word-to-mouth 

kommunikation.  
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3. Metod  

I denna ansats ges en förklaring på den forskningsmetod vi valt för att utföra vår studie. 

Inledningsvis argumenterar vi för den metod vi valt, för att sedan redovisa hur vi resonerade 

kring urval och hur vi gick tillväga för insamling av det empiriska materialet. Slutligen 

presenteras våra erfarenheter-och de etiska ställningstagande som beaktades kring vår 

materialinsamling. 

 

3.1 Val av ansats   

Uppsatsen har som avsikt att granska hur caféverksamheter ställer sig till inköp från 

kritiserade varumärken och vilka effekterna blir. Vi anser att det blev lämpligt att välja ett 

specifikt varumärke som case för studien, eftersom det bli mer konkret för deltagarna att utgå 

från ett varumärke som de kan relatera till. För deltagarna blir det enklare att reflektera kring 

fenomenet, samt uttrycka attityder till ett specifikt varumärke med tanke på att 

varumärkesrelationer kan se olika ut. Vi har valt att utgå från företaget Oatly av anledningen 

att det finns kritik riktat mot dem samt delad uppfattning om varumärket.  

 

För att kunna besvara de tidigare presenterade frågeställningarna har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpats. Beslutet för en kvalitativ forskningsmetod grundar sig i att 

studien vill skapa förståelse genom människors resonemang, kring hur kunder och inköpare 

uppfattar varumärken som haft oetiska ageranden. Kvalitativ forskning baseras på en 

kunskapssyn som är tolkande, världen anses vara socialt konstruerad där kunskap produceras i 

förståelsen av människors beteenden och attityder (Bryman, 2018, s. 52). Studien tillämpar ett 

induktivt arbetssätt då den insamlade empirin är underlag för fastställning av utvald teori. 

Detta angreppssätt blir en lämplig strategi i förhållande till den kvalitativa studien då ett 

induktivt arbetssätt förklarar samspelet mellan teori och insamlat empiriskt material, och kan 

på så sätt skapa en förståelse för det som studeras (Bryman 2018, s. 454-455). Studiens 

empiriska material präglas av resonemang och personliga åsikter som samlats in genom 

intervjuer.  

 

3.2 Urval  

Insamling av empiriskt material kommer ifrån två urvalsgrupper, personer som har ansvar för 

inköp för caféverksamheter, samt kunder till varumärket Oatly. Vi ansåg att det var relevant 

att intervjua både kunder- eller tidigare kunder till Oatly, eftersom det bidrar till en förståelse 
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för både beteenden som innebär motstånd samt beteenden som innebär att upprätthålla en 

relation. Kravet för de utvalda urvalsgrupperna innebar att de antingen är kund- eller tidigare 

kund till Oatly, att man köper in- eller att man har köpt in produkter från Oatly. Val av 

relevanta platser och undersökningspersoner är en av de viktigaste stegen vid kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2018, s. 259). Valet att intervjua personer som har dessa positioner 

och ansvarsområden grundar sig i att vi vill skapa förståelse utifrån deras perspektiv och 

utifrån deras processer och val av leverantörer. Både större caféer, cafékedjor och mindre 

kaffebarer har deltagit i vår studie, valet beror på att studien ska få ett bredare perspektiv på 

uppfattningar av fenomenet. Valet att intervjua inköpare från caféer som har en tydlig kaffe-

profil beror på att vi anser att Oatly som produkt och varumärke har en större inverkan på just 

dessa verksamheter. Kriterierna är ett sätt att söka upp rätt tillämpade personer för studien, 

vilket visar på ett målstyrt urval (Bryman, 2018, 496).  

 

Att uppsatsen tillämpar vissa kriterier för urvalsgrupperna som krav att kunna delta i studien 

anses ett slumpmässigt urval inte lämpade sig som metod (Bryman, 2018, s. 496). För att 

sträva efter ett relevant urval utifrån studiens syfte beslutade vi därav oss för att utgå från ett 

målstyrt urval. Det ger en möjlighet att på ett strategiskt sätt välja ut deltagare som passar för 

studien (Bryman, 2018, s. 496). De utvalda deltagarna som benämns som kunder utgörs av; 

studenter, småbarnsföräldrar, tonårsföräldrar och pensionärer. Vi har både intervjuat män och 

kvinnor som är bosatta på olika platser och som har olika sysselsättningar. Urvalet ger en 

variation och täcker flera grupper inom den urvalsgrupp som vi valt. Bryman (2018, s. 496) 

talar för att man som forskare ofta vill söka efter variation mellan de deltagare som ingår i 

urvalet, urvalsstragein gör det då möjligt att studera likheter och skillnader.  

 
3.3.1 Intervjuer  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer i samband med insamling av data. 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1 och 2), vilket användes som 

stöd i intervjuerna för att få deltagarna att prata obehindrat, men samtidigt att hålla sig till 

ämnet. Möjligheten med semistrukturerade intervjuer är att kunna anpassa frågor efter 

sammanhang samt att skapa ett naturligt samtal. En semistrukturerad intervju utförs genom 

förutbestämda teman, förkonstruerade frågor som utformas för att kunna uppfylla syftet att 

söka beskrivningar. Intervjupersonen har möjlighet att berätta om sina upplevelser och 
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erfarenheter kring utvalda teman (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147). Intervjumetoden gav 

deltagarna möjlighet att tala fritt utifrån valda teman; inköp, relation till Oatly, image samt 

märkesmotstånd. Den semistrukturerade intervjun gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor 

till dem som intervjuades och anpassa samtalet efter vad som tidigare besvarats och vad 

personen berättat under intervjun.  

 

3.3.2 Genomförande av intervjuer  

För att kunna genomföra intervjuer med ansvariga på caféer kontaktade vi ett flertal caféer via 

mail och telefon. För att hitta- och få kontakt med kunder formulerades istället en förfrågan 

via sociala medier, där uttrycktes en intervjuförfrågan inkluderat de kriterier vi efterfrågade 

på deltagarna. De kanaler som användes för att finna våra deltagare ansågs vara ett effektivt 

sätt att hitta personer utefter de utvalda kriterierna. Efter att caféer och kunder tackat ja till vår 

förfrågan bestämdes ett datum, tid och forum för intervjun. Intervjuerna utfördes främst 

genom digitala kommunikationsmedel, vilket bidrog till att intervjuer kunde utföras trots att 

det fanns geografisk distans till personerna som befann sig på andra platser. Vi ansåg att det 

även blev ett naturligt sätt för personen och en trygghet att befinna sig i sitt hem eller på sin 

arbetsplats. Genom att den intervjuade har möjlighet att befinna sig i sin naturliga miljö ger 

detta möjlighet för intervjuaren att bilda en bättre uppfattning om personens vardagsbild 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 351). Vidare ansågs det även vara lämpligt att utföra 

intervjuerna utomhus eller via digitala kommunikationsverktyg i samband med den rådande 

Covid-19 situationen.  

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande, vilket gav oss en möjlighet att ingå i olika roller 

under samtalet. En roll innebar att informera om intervjun och dess syfte samt leda samtalet. 

Personen skapar god kontakt med den som blir intervjuad genom att intressera sig för 

personen som deltar samt genom tydlighet i frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Den 

andra rollen innebar att lyssna och anteckna samt komplettera med frågor i slutet av intervjun. 

Dessa två roller antogs i syfte att minska förvirring för den intervjuade under samtalet.  

 

Under intervjuerna användes en utskriven intervjuguide som verktyg att ta riktning i samtalen. 

Det blev ett användbart redskap som användes vid alla intervjuer. Vid vissa tillfällen blev 

intervjuguiden tvungen att anpassas då deltagare inte pratade tillräckligt utförligt. Vid de 
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tillfällena var det gynnsamt att komplettera med följdfrågor som bidrog till att samtalen fick 

ett större djup. I andra fall gav intervjuade personer en bredare och mer utförliga svar, vilket 

innebar att vi inte behövde ta hänsyn eller återkomma till vissa av intervjuguidens frågor. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och genom möjligheten att komplettera intervjuerna 

med hjälp av följdfrågor blev materialet mer fylligt. Vi spelade in samtliga intervjuer och 

transkriberade därefter det insamlade materialet. Vi ansåg att det var till hjälp för oss för att 

kunna citera deltagarna enklare i vår analys än vad bara anteckningar hade kunnat bidra med.  

  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2018, s. 465) redogör för hur reliabilitet och validitet bör tillämpas och översättas 

vid kvalitativ forskning. För att uppfylla studiens pålitlighet och äkthet krävs det en 

genomsyrad trovärdighet i arbetet. Detta kan åstadkommas med hjälp av relevanta 

intervjupersoner som anses vara en del av den sociala verklighet som studeras (Bryman, 2018, 

s. 467). I vårt fall innebar det att intervjua personer som har- eller har en tidigare relation till 

Oatly, för att ge en bild av relationen och attityden mellan konsumenter, caféer och 

leverantörer. Att intervjua en mindre grupp av individer med gemensamma kriterier av 

egenskaper skapas djup och bredd, vilket eftersträvas vid kvalitativ forskning och som stödjer 

överförbarhet (Bryman, 2018, s. 467). Vi anser att intervjuer med exempelvis cafébiträden 

inte skulle ge samma relevans och trovärdighet som en person med dessa ansvarsområden. 

Även värderades konsumenter eller tidigare konsumenter till varumärket Oatly som mer 

trovärdiga deltagare, dessa blir mer relevanta i förhållande till den sociala verklighet som 

studeras. Valet av studieobjekt blir även centrerat till dessa individer som uppfyller dessa 

gemensamma egenskaper och karaktärer. 

 

För att stödja studiens reliabilitet har vi redogjort för processen och de faser som krävs för att 

uppnå pålitlighet (Bryman, 2018, s. 467). Det innebär redogörelse för våra forskningsfrågor, 

vilka frågeställningar som blir relevanta, urval personer samt andra beslut som påverkar 

studiens pålitlighet. Med tanke på att det nästintill är omöjligt att utföra en 

samhällsvetenskaplig forskning som objektiv har målet vara att i den mån det är möjligt sträva 

efter ett så objektivt förhållningssätt till det material vi använt oss av för att uppnå styrka och 

konfirmation (Bryman, 2018, s. 470). Ett sätt att uppnå detta har varit att förhålla sig så 
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neutralt samt ställa öppna frågor under intervjun för att undvika att styra dem i en viss 

riktning.  

Vidare för att även uppfylla autenticitet i uppsatsen krävs en rättvis bild av det som studeras. 

För att uppfylla en trovärdighet har vi under skrivandets gång strävat efter att ge en rättvis 

bild av de uppfattningar och attityder som framkommit i samband med intervjuerna. 

Andra faktorer såsom ontologisk- och katalytisk autenticitet (Bryman, 2018, s. 470) anser vi 

skapats i samtal med studiens deltagare. Detta grundar sig i att vi fått bekräftat från 

majoriteten av de som deltagit att de uttryckt hur de ser och skapat en förståelse av den 

sociala miljön som studeras. En del har även uttryckt att samtalet har bidragit till ett nytt 

förhållningssätt och vilka åtgärder som kan krävas för att uppnå det de fått insikt om.  

 

3.5 Förhållningssätt till intervjupersoner - kommunikation och förståelse 

Det är genom relationen mellan den som intervjuar och intervjupersonen som kunskap skapas, 

samspelet leder till kunskapsproduktion. Djupintervjuer lämpar sig bra som metod för att 

kunna utveckla mening ur andras erfarenheter samt få förståelse för uppfattningar av 

verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid bestämmelse för intervju förhöll vi oss till 

intervjupersonerna, vi lät dem bestämma tid anpassat efter deras möjligheter. Göransson 

(2019, s. 54) förklarar vikten av att få intervjupersoner att känna sig bekväma under 

intervjusituationen. Han menar att låta dem bestämma tid och plats är ett av sätten för att 

anpassa sig efter personen som blir intervjuad. Ett par av intervjuerna gjordes på plats, men 

flertalet av samtalen skedde via Zoom, Skype eller Teams beroende på vad som var mest 

bekvämt utifrån deltagarnas preferenser. Ett annat sätt att se till att intervjupersonen känner 

sig bekväm är sättet att ställa frågor, vilket uppfylldes genom att undvika att ställa frågor som 

specifikt är riktat till personens åsikt och attityd. Istället ställdes öppna frågor till 

intervjupersonen som ändå bidrog till att personens åsikter och attityder kom fram i samtalet. 

De semistrukturerade intervjuerna underlättade för att kunna anpassa frågor utifrån 

intervjusituationernas olikheter.  

 

3.6 Materialbearbetning  

För att skapa ett begripligt och hanterligt underlag för analys av de genomförda intervjuerna 

har vi först transkriberat det inspelade materialet. Materialet i textform har kodats utifrån 

fokus på mening, vilket skapade förutsättningar att på ett effektivt sätt utgå från det insamlade 

materialet för att slutligen använda det på ett enklare sätt i analysen. Kvale och Brinkmann 
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(2014) talar för att kodning är ett sätt att ge en bättre struktur och överblick utifrån den data 

som samlats in samt att det fungerar som strategi för att kategorisera och koda utifrån olika 

begrepp. Vi kodade intervjuerna med kunder- och tidigare kunder till Oatly och intervjuerna 

med personerna med ansvar för caféerna utifrån samma begrepp. De teman som skapades för 

att kategorisera materialet innebar konsumtionsbeteende/inköpsprocess, relation till 

varumärket Oatly, relation mellan konsumenter och caféer, identitet och image samt uttryck 

som visade på motstånd till varumärket.  

 

3.7 Etiskt ställningstagande  

För att undvika etiska dilemman i samband med insamling av material har vi arbetat 

förebyggande under processen. I varje intervju har vi utgått från informerat samtycke, vilket 

innebär att personerna som intervjuats själva valt om de ville bidra till vår studie. Vi har 

informerat deltagarna om att de har möjligheten att när som helst under intervjun avbryta eller 

undvika sådant som de inte vill svara på. De har även blivit informerade om att samtalet 

spelas in under intervjun i syftet till en transkribering av intervjun, för att sedan enbart 

användas som underlag för vår studie. Alla deltagare har även fått möjligheten att få tillgång 

till det material och muntliga uttalanden som skapats i samband med samtalet. Detta är något 

som stödjer deltagarnas konfidentialitet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagare som 

har fått materialet skickat till sig har godkänt underlaget innan vi använt oss av det.  

 

Ett annat sätt att upprätthålla konfidentialitet är att anonymisera de personer som deltagit i 

studien (Ryen, 2004). För att uppfylla detta har vi anonymiserat alla deltagares namn samt 

varumärkena för de caféverksamheter som deltagit i studien för att skydda studiens deltagare. 

Vi anonymiserar studiens deltagare för att skydda dem. Intervjupersonerna presenteras som 

“Kund (A-M)” eller “Inköpare (A-G)” (se bilaga 3) vid referering vid analys. Vi anser att 

detta upprätthåller en anonymitet, men att det samtidigt ger en bättre förståelse för personens 

uttryck i samband med att ett flertal citat uttryckts från samma deltagare. Vidare, information 

som framkommit under samtalet som kan tala för att det skulle komma från en viss person 

eller syfta på en viss caféverksamhet är information vi valt att undvika i analysen. Kvale och 

Brinkmann (2014) talar för att konfidentialitet handlar om att undvika att använda sig av data 

som avslöjar och indikerar på en viss deltagare. En av deltagarna uttryckte att han inte fick 

uttala sig om en specifik sak egentligen, vilket gör att vi undviker att skriva om den 

informationen även om detta skulle anses värdefullt för studien. Det blir viktigare att se till att 

skydda deltagaren än att använda just det materialet. Det handlar om att forskare granskar de 
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konsekvenser som kan uppstå och utgå från principen “göra gott” och se till att det finns en 

minimal risk att studiens deltagare kommer till skada (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4. Analys  

I följande avsnitt behandlas den insamlade empirin i förhållande till teorin. Avsnitten är 

indelat i fyra kapitel där både kundens och caféers perspektiv belyses. I de två första avsnitten 

redogörs det för kundens relation till varumärket Oatly, för att skildra kundens syn på 

varumärket innan och efter det oetiska agerandet. Senare presenteras caféers relation till Oatly 

och hur de ställer sig till varumärket efter Blackstones investering. Slutligen kommer de två 

perspektiven ställas mot varandra för att ge en förståelse för hur kunder ställer sig till caféers 

ställningstagande. Avsikten är att se effekter på hur relationen mellan café och kund påverkas 

av Oatlys budskap.  

 

4.1 Kundens relation till varumärket Oatly  

Relationen mellan varumärke och konsument styrs till stor del av vilka erfarenheter 

konsumenter har av varumärket. Nawaz et al. (2020, s. 3) menar att goda erfarenheter inte 

enbart skapar nöjdhet till produkter, utan även relationell nöjdhet till varumärket. Att ha goda 

erfarenheter till varumärken vid första köptillfälle anses vara en förutsättning för att skapa en 

kundrelation. Kunder till Oatly förklarar deras första inköp av Oatlys växtbaserade produkter, 

och hur upplevelsen var positiv. Produkterna anses prestera med hög kvalitet samt att flera av 

kunderna som intervjuades gillar vad varumärket står för. Denna tilltalande bild av 

varumärket fick kunderna att vilja testa allt fler produkter.  

 

Det var främst Ikaffe jag drack mycket och deras glass tycker jag var god. Men sen så blev 

det ju.. jo men för att ha i kaffet. Sen har jag testar deras créme fraiche. Och till en början var 

jag väldigt positivt inställd till dem, jag tyckte att dem var ett bra varumärke å så. 

(Kund L, personlig kommunikation, 26 april 2021). 

 

Citatet tyder på att kunden hade en positiv inställning till varumärket och produkterna. 

Anledningen till att kunden konsumerar produkterna från Oatly och ingår en 

varumärkesrelation, är för att inställningen till varumärket har varit god från första inköp. 

Nawaz et al. (2020, s. 5) menar att kundtillfredsställelse leder till en kundlojalitet, lojalitet 

uttrycks även den tillit man känner, vilket är en kritisk faktor för att kunder kommer fortsätta 

köpa produkter från samma varumärke och upprätthålla en varumärkesrelation.  
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Flera av Oatlys kunder ansågs sig vara miljömedvetna samt att miljö- och hållbarhetsfrågor är 

betydande aspekt i deras konsumtion. Resonemanget till deras goda relation till Oatly som 

varumärke baserades på deras värderingar, ståndpunkter och deras förhållningssätt till miljön. 

För Oatly är det inte enbart produkten i sig som skapar värde, utan det upplevda värdet skapas 

även av det varumärket symboliserar; det gröna budskap och deras miljöarbete. Gupta och 

Singh (2020, s. 17) förklarar hur konsumenter involverar miljömässiga motiv i sina 

konsumentbeteenden. Att konsumera en produkt som Oatly görs på så sätt inte enbart i syfte 

att dricka i kaffedrycker, utan även för att det symboliserar en miljömedvetenhet. Gupta och 

Singh (2020 s. 35) menar att ifall konsumenter har tillräcklig kunskap om miljön, och är 

medveten om vad som leder till miljöpåverkan är konsumenten mer benägen att ponera 

konsumentbeteenden med miljöhänsyn. I intervju förklarar konsumenter att dem känner en 

tillhörighet till varumärket då deras personliga värderingar går i linje med varumärkets. Pappu 

et al. (2005, s. 145) menar att ett varumärkes budskap och värderingar är den del som kopplas 

till kundens personliga egenskaper, det är genom dessa attribut som kunder får tillhörighet till 

varumärken.  

 

En av de intervjuade berättar att han konsumerat varor från varumärket under en längre tid 

och hur han stödjer det budskap och det Oatly vill förmedla. Han menar att varumärket går i 

linje med det han står för. Vidare berättar han hur han influerar och övertygar sin omgivning 

om varumärket.“...Så det är väl typ det främst, att man försöker få över folk till Oatly. Mest 

att man blir så chockad när folk använder så här Skånemejerier” (Kund C, personlig 

kommunikation, 23 april 2021). Citatet tyder på att kunder sprider god word-of-mouth vid 

introducering av Oatly till andra människor i omgivningen. I samband med att personen 

kommunicerar Oatlys budskap påverkar detta i sin tur varumärkets image, då kunden har 

makt genom sitt sätt att formulera budskap om varumärket till andra. Kunden skapar 

oplanerade kommunikationsbudskap genom word-of-mouth som påverkar på så sätt andra 

kunders image av varumärket (Grönroos, 2015, s. 304-305). Citatet tyder även på att kunden 

identifierar sig med Oatly som varumärke. När en varumärkesrelation bygger på en 

varumärkesförening förklarar Pappu et al. (2005, s. 145) att kunden ofta är benägen att vilja 

kommunicera det till andra, således skapas konsument-nätverk med positiva erfarenheter, 

vilket stärker varumärket. Många intervjuade menar att de blev introducerade till Oatly 

genom vänner och familjemedlemmar, som i sin tur skapat ett gott intryck och därefter 

fortsatt köpa Oatlys produkter.  
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4.2 Förändringar i relationen efter dubbla budskap 

När Oatly bestämde sig sommaren 2020 att sälja andelar till ett riskkapitalistbolag som 

företräder allt det Oatly inte står för var det vissa av de intervjuade som valde att göra 

motstånd till varumärket. Anledningarna var mångfaldiga, en majoritet av dem som ansåg sig 

köpa Oatlys produkter för miljömässiga skäl tyckte det var ett svek från Oatly. 

 

Relationen innan var väl att jag gillade dom. Jag tyckte om hur dem utmanande 

mjölkindustrin och ansåg att dem var en bra aktör när det kommer till miljöfrågor. Sen tyckte 

jag inte det helt enkelt, det blev ett hyckleri efter Blackstone. (Kund L, personlig 

kommunikation, 26 april 2021). 

 

Med stöd från tidigare forskning som talade för att gröntvätt gjorde kunder förvirrade, 

förklarar Junior, Martínez, Correa, Moura-Leite och Da Silva (2019, s. 228) att all form av 

vilseledande marknadsföring, policys och målsättningar är ett sätt att lura kunder med 

miljömässiga lovord. Vidare förklarar Cambefort och Roux (2018, s. 577) hur motstånd till 

varumärken uppstår vid upplevd omoral. Märkesmotstånd från konsumenter skapas på grund 

av individens värderingar i förening med varumärkets handlingar, som inte anses vara 

överensstämmande. En annan konsument förklarar hur hon kände sig sviken när Oatly valde 

att beblanda sig med Blackstone, detta menar hon resulterade i minskat förtroende till 

varumärket och hur det bidrog till att hon idag tagit motstånd. Junior et al. (2019, s. 228) 

förklarar hur en sådant svek från ett varumärke även påverkar varumärkeslojalitet negativt. 

De menar att det uppstår en viss skepsis utifrån paradoxala motsägelser som leder till förlorad 

lojalitet. Intervjupersonen fortsätter att berätta hur hon efter skandalen med Blackstone valde 

att testa havredrycker från andra varumärken. Detta tyder på att kundens upplevda värde av 

varumärket minskat och att kunden inte ser varumärket som mer värdefullt i förhållande till 

andra konkurrenter. Bakator et al. (2020) menar att ett varumärkeskapital försvagas vid en 

försämrad varumärkesrelation mellan kunden och varumärket.  

 

Intervjupersoner som grundar sin relation till Oatly utifrån produkternas kvalitet, snarare än 

anknytningen till Oatlys mer djupgående budskap, förklarar en mindre oförändrad relation till 

varumärket efter Blackstone. En intervjuad kund säger: Jag är inte insatt i.. eller i det stora 

perspektivet till klimatavtryck och så är jag inte… det är mer produkterna som jag tror på att 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marta%20Pag%C3%A1n%20Mart%C3%ADnez
https://www.emerald.com/insight/search?q=Caroline%20Miranda%20Correa
https://www.emerald.com/insight/search?q=Rosamaria%20Cox%20Moura-Leite
https://www.emerald.com/insight/search?q=Dirceu%20Da%20Silva
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använda (Kund D, personlig kommunikation, 27 april 2021). Citatet förklarar att produkterna 

i sig fortfarande håller samma höga kvalitet efter Blackstone, vilket är anledning till fortsatt 

relation till Oatly. Att inte involvera sig i miljöfrågorna som företaget säger att de anammar 

påverkar på så sätt inte kunden. En stark kärlek till produkter och en nära varumärkesrelation 

bidrar till att kunder tenderar att vara lojala till varumärken, samt att de är mer 

motståndskraftig mot negativ ord om varumärket (Cambefort & Roux, 2018, s. 576). Detta 

visar på att Oatly har en maktposition i relation till kunden, med tanke på att kunden fortsätter 

konsumera produkterna. Jonsson och Zineldin (2003) förklarar hur leverantörer har dominans 

i en relation till en köpare när en kund inte kan sätta krav på varumärket. Varumärket har 

större handlingskraft för olika ageranden, där kunden kommer fortsätta vara en kund till 

varumärket oavsett uppförande.  

 

Det finns upplevda brister på kvaliteten på andra substitutvaror, andra produkter innehåller 

enligt en av de intervjuade mer socker än Oatlys produkter som hon tidigare konsumerat. Hon 

förklarar hur hon tidigare konsumerade Oatlys produkter, men att hon valde att ta motstånd 

efter den förändrade bild hon fick efter Blackstones investering. Detta bidrog till hon började 

göra sin egen havredryck. I intervjun berättar hon glatt hur enkelt det är att göra den själv och 

menar att det finns flera fördelar (Kund A, personlig kommunikation, 27 april 2021). Att 

fortfarande efterfråga havreprodukter visar på att Oatlys produkter inte är en anledning till 

motståndet, snarare ligger kundens agerande i att ta avstånd i de dubbla budskap som 

genererats i samband med Blackstones investering. Motstånd till varumärken erhåller just 

fokus på relationen mellan den individ som antar motstånd och de strukturer som personen 

står emot tillhörande verksamhet förklarar Penaloza & Price (1993, s. 123). Kundens 

motstånd till varumärket efter de omstyrda känslorna för varumärket handlar om att hitta en 

egen lösning på problemet. Detta tyder på att märkesmotstånd inte enbart handlar om bojkott 

utan att undvika varumärket, vilket uttrycker sig i andra tillvägagångssätt (Cambefort & Roux 

2018, s. 576).  

 

En återkommande företeelse bland kunder var att vissa återgått till att konsumera Oatlys 

produkter efter att de har tagit avstånd. Detta motsägelsefulla beteende förklarar hur kunder 

handlar och om att återgå till gamla konsumtionsvanor. 
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“Det är en god produkt som påverkar till slut att det blir… Sen är det säkert vana att man 

fortsätter ta det igen. Man glömmer av vad som händer och sker. /… / Men är det 

engångshändelser så är det nog lättare att det försvinner igen ur medvetandet. Är det en 

pågående eller händer hela tiden då tänker man ju till mer. Allting är ju med en avvägning 

“hur illa är det man gör?” och “hur bra är en produkt?”, “hur mycket vill jag ha den?”, 

“vilka andra produkter finns det att byta med?” (Kund B, personlig kommunikation, 27 april, 

2021). 

 

Att kunder fortsätter att konsumera eller återgår till att köpa Oatlys produkter kan förklaras 

som ett övervägande i vad som värderas tyngst hos kunden. När kunder har goda upplevelser 

och en tillit till företag sen tidigare, påverkar det inte kundens ställning till varumärket. Med 

tidens gång återgår kunden till varumärket då det funnits en tidigare relation. Det blir en 

anledning för kunder att överse det kritiska agerande. Harris och Whalen (2008) talar för 

vikten för varumärken att kunder har en stor mängd tillit innan en skandal, för att kunna 

överse detta när varumärken befinner sig i en kris. Ett starkt varumärke som utför mindre 

misstag, som inte upplevs upprepa, värderas inte bland kunder då varumärkesimagen och den 

upplevda kvaliteten är för hög hos kunder (Grönroos 2015, s. 94).  

 

En annan kund uttrycker:  

 

Om vi tar Oatly som exempel när det kom fram att de blev uppköpta av ett företag som 

skövlar regnskog, det är väl så här greenwash. I början då bojkottade jag dem, tills det att jag 

inte hittade något annat bättre substitut. Men jag hade egentligen velat ta ett starkare 

ställningstagande, eftersom det går väldigt mot principerna liksom. Men tyvärr gör jag nog 

inte det.” (Kund C, personlig kommunikation, 23 april 2021). 

 

Citatet visar på hur kunden vill göra märkesmotstånd i samband med Blackstones investering 

i Oatly, eftersom personen upplever att företaget går mot sina gröna budskap. Kunden menar 

att märkesmotståndet upphördes för att Oatly, trots de dubbla budskapen, erhåller bäst kvalitet 

på marknaden. Det visar på att kunder återigen grundar sin lojalitet till varumärken i upplevd 

kvalitet. Detta visar på att kunders lojalitet till varumärken är en avgörande beståndsdel att 

förutsäga konsumentbeteenden (Botha et al., 2020). Ju mer lojal en kund är till varumärket, 
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desto mer sannolikt upplever han/hon ett opåverkat överlägset kvalitet hos varumärket (Pappu 

et al., 2005, s. 145) . 

 

Ett fåtal intervjuade bad oss berätta om incidenten då de varken kände till Blackstones 

investering, eller den kritik som ställts mot företaget, vilket bekräftas genom uttalandet Nej 

jag vet faktiskt inte vad det handlar om (Kund M, personlig kommunikation, 26 april 2021). 

Att de inte kände till händelsen talade för att de hade en god oförändrad relation till Oatly och 

att deras uppfattning av varumärkets image är oförändrad efter kritiken i somras. Grönroos 

(2015, s. 304-305) beskriver hur en kunders uppfattning av företagsimagen kan påverkas av 

oplanerade kommunikationsbudskap. I detta fall innebär det att kunden inte har mottagit 

några budskap från sådana kanaler, vilket har resulterat i att kundens uppfattning blir 

densamma som tidigare. Efter att kunderna blev informerade om Blackstones investering 

frågade vi hur de hade reagerat, Följande uttrycktes: 

 

Rent teoretiskt sätt hade jag liksom bara bytat, men om det är någonting som är väldigt, 

väldigt viktigt för mig och inte går och direkt byta så… Om jag ska vara ärlig så vet jag inte 

om jag hade bytat… Om det inte hade funnits något annat alternativ, men finns det alternativ 

så byter man såklart (Kund I, personlig kommunikation, 14 april 2021). 

 

Citatet förklarar att det krävs flera alternativ till ett varumärke som förutsättning för att 

avsluta en varumärkesrelation och ingå i nya varumärkesrelationer. Tidigare i intervjun 

berättade personen att han ansåg att det fanns flera alternativ till Oatly, vilket skulle kunna 

tyda på att han hade avbrutit sin relation till Oatly om han hade känt till Blackstones 

investering. Vidare uttrycker han:    

 

Genom att byta produkter eller bara bojkotta en produkt så finns det liksom en chans att de 

inser att: “Jo, men det här är någonting som vi inte kan hålla på med. För att vi kommer att 

förlora på det”. För att om ingen annan gör det så kommer det att fortsätta. (Kund I, 

personlig kommunikation, 14 april 2021) 

 

Citatet tyder på att kunden talar för att märkesmotstånd är ett sätt att påverka varumärkens 

ageranden. Utifrån att kunder bojkottar varumärket leder det till att ha inflytande och anta 

en maktposition i relationen till företag med starka varumärken. Konsumenter har inflytande i 



 28 

marknadspolitik, sättet att utföra makt på marknaden och kunna förändra beteenden är just att 

utföra märkesmotstånd (Kornberger, 2010 s. 208).  

 

4.3 Caféers relation till varumärket Oatly i förhållande till Blackstone 

Utifrån empirin kan det utläsas att caféer har olika relationer till Oatly och att relationen har i 

vissa fall påverkats av kritiken mot Oatly. Caféägarna/inköparna berättar att de formar sina 

verksamheter utifrån hållbarhet och att de väljer leverantörer utifrån både smak, kvalitet, 

unicitet och miljömedvetenhet. En del caféer visar sig ha en företagsimage som går i linje 

med den varumärkesidentitet som Oatly uttrycker. Efter att Blackstone investerade i Oatly 

fortsatte visa caféer sin relation, medan andra har valt att avsluta relationen genom att utföra 

märkesmotsånd.  

När det blev stökigt för dom där en period gjorde vi ett aktivt val att inte använda dom 

längre. Men annars när vi köper in grejer så försöker vi väl hitta något bra, man vill ju inte 

lägga ner alltför mycket tid på det. Ju mindre tid man lägger på leverantörer och så ju mer 

tid kan man lägga på att sälja! (Inköpare D, personlig kommunikation, 16 april 2021). 

Citatet syftar på att caféet har ändrat relation till Oatly efter inträffandet av Blackstones 

investering, varumärket ansåg sig inte längre vara något bra eller gick i fortsatt linje med 

caféets image. Tidigare i intervjun uttrycker även inköparen sig om att det är tredje eller 

fjärde gången de byter leverantör för växtbaserad mjölk. I och med att det inte funnits någon 

stark relation heller har inget emotionellt band kopplats till varumärket, och av den anledning 

har caféets förtroende brutits (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 71). Att caféet väljer att göra 

märkesmotstånd och istället köpa produkter från konkurrenter syftar på att köparen har en 

oberoende relation till Oatly. Cox et al. (2001) menar att när en leverantör har brist på kvalitet 

eller dåligt rykte finns anledningen för köparen att avsluta relationen, vilket utgör en typ av 

köpdominans.  

En annan caféägare uttrycker hur han ogillar varumärket och uttrycker att det är deras 

budskap som de formulerar som inte känns genuint.  

Och amen, jag gillar inte Oatly…. Deras marknadsföring liksom. Jag har jämt tyckt att den är 

fruktansvärd. Sen det här senaste med liksom riskkapitalister från USA eller någonting…Det 

känner jag inte gör så mycket till eller från. För det utgår jag ifrån att alla gör. Men… Om 
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man har sån stil liksom… Himla världsförbättrare…” (Inköpare F, personlig kommunikation, 

21 april 2021) 

Citatet visar på hur caféägaren tolkar Oatlys varumärkesidentitet som negativ, vilket gör att 

han får en dålig bild av företagets varumärkesimage. Under intervjun var ägaren tydlig med 

att det är hans identitet som präglar caféverksamhetens identitet, och att det är genom hans 

dåliga uppfattning av Oatly som lett till caféets avstånd till varumärket. I och med att caféet 

har en dålig bild och känner en viss skepsis till företagets genuinitet och intentioner förstörs 

även trovärdigheten till Oatly, vilket försvagar Oatlys varumärkeskapital. Portal et al. (2016, 

s. 716) menar att trovärdighet förutsätter att ett varumärke har en stark autencitet i både 

handlingar och ståndpunkter. I samband menar Kornberger (2010, s.126) att autenticiteten i 

ett varumärke är en del av varumärkeskapitalet som är en förutsättning för att skapa en 

varumärkesrelation. 

Som tidigare nämnt är det en del caféer som aktivt valt att göra motstånd till Oatly i samband 

med Blackstones investering. En uttrycker Men eftersom att det finns andra produkter som är 

snarlika så var det väldigt enkelt att hoppa över till dom (Inköpare D, personlig 

kommunikation, 16 april 2021). Citat tyder på att det inte finns ett beroende till Oatly, 

eftersom inköparen anser att det finns andra varumärken som kan leva upp till samma 

förväntningar. Ett annat café uttrycker att de fortfarande köper in deras produkter, men att det 

testar andra produkter som skulle kunna byta ut varumärket. Personen uttrycker att de testat 

växtbaserad mjölk från andra varumärken mer aktivt än tidigare, men att de inte uppfyller den 

smak och kvalitet som de efterfrågar. Efter hon berättar om en av dryckerna uttrycker hon 

hade det funkat hade vi förmodligen tagit det istället (Inköpare A, personlig kommunikation, 

26 april 2021). Hon menar att de vill säga upp sin relation till Oatly, men att det inte finns 

någon växtbaserad mjölk som uppfyller samma kvalitet. De två ovannämnda citaten i 

jämförelse visar på hur caféer uppfattar Oatlys betydelse för deras verksamhet olika.  

Som sagt, vi har en transparent lojalitet i och med att de, det finns inga hemligheter mellan 

oss. Samtidigt som vi heller inte har, vi är inte bundna till att vi måste ha dem. Vi är inte 

lojala med att det är det varumärket vi kör på liksom. (Inköpare A, personlig kommunikation, 

26 april 2021). 

Citatet tyder på att caféet berättat för Oatly att de testar andra produkter från andra 

leverantörer. De anser att caféet har en lojalitet till varumärket, eftersom att de har en genuin 
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kontakt med dem. Lojaliteten uppfylls dock inte helt i och med att företaget är villiga att köpa 

in växtbaserad mjölk från andra leverantörer än Oatly. Oatlys produkter är som tidigare nämnt 

det bästa alternativet enligt caféet men att de efter Blackstones investering kollar på andra 

alternativ. Botha et al. (2020, s. 3-4) menar att ifall det finns en villighet att byta till ett annat 

varumärke innebär det en bristfällig lojalitet. Följaktligen menar Nawaz et al. (2020, s. 3) att 

brist på lojalitet orsakas av att en tidigare god varumärkesrelation som skadats. Med tanke på 

att inköparen förklarar att de har en transparens inom varumärkesrelationen, innebär det att 

den tillit som skapas i samband med detta blir en förutsättning för att upprätthålla relationen. 

Med tanke på att det finns en bristfällig lojalitet i samband med tillit innebär det problematik 

att upprätthålla relationen på sikt (Nawaz et al., 2020, s. 3).  

 

En annan som också egentligen önskade att göra motstånd uttrycker:  

Som den här… Oatly som exempel, ville vi ju byta, men då fick vi ju rabatt så då stannade vi 

kvar och sen när hela den grejen hände då ville vi inte byta för att… Då tyckte man nästan 

synd om dem (Inköpare E, personlig kommunikation, 8 april 2021).  

 

Detta tyder på att även detta café ville byta leverantör från Oatly till något annat varumärke 

som tillhandahåller med växtbaserad mjölk. Anledningen till varför de inte bytte handlade om 

att Oatly gav bättre erbjudanden på sina produkter i syfte att upprätthålla relationen, vilket de 

lyckades med. Detta visar på de stora marknadsandelar Oatly har, och hur de kan utnyttja sin 

position till att skapa ett beroende hos kunder till varumärket. Cox et al. (2000) menar att den 

grundläggande förutsättningen för maktdominans ligger i den utsträckning som den ena 

aktören är beroende av den andra aktörens resurser. I denna situation är det Oatlys 

erbjudanden som inköparen efterfrågar och inte hitta bland Oatlys konkurrenter. Detta tyder 

på varumärkets makt, där leverantören har en dominans i förhållande till köparen. Citatet 

tyder även på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan varumärket och caféerna, med 

tanke på att Oatly skapar nya erbjudanden till sina kunder. Trots att caféet ville ta avstånd från 

Oatly stannade de kvar i relationen, då caféet blev beroende av det erbjudande som för dem 

innebar ekonomisk vinst. 

Det är inte bara erbjudanden Oatly använder som tillvägagångssätt för att upprätthålla sina 

relationer till caféerna. Vissa av deltagarna berättar även att Oatly har varit mer närvarande i 

relationen till caféerna och att detta tagit uttryck genom ökad kundkontakt, information och en 

högre grad ansträngning än tidigare från varumärkets sida.  
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Deras marknadsavdelning har verkligen jobbat hårt med att nå ut till alla caféer. De fanns 

där och svarade snabbt på mail. De hade en helt annan kundkontakt, vilket vi kan uppskatta 

då som ett lite mindre företag. När det kommer till “varför tar mjölken slut?” eller om det är 

någonting som blir fel. Om någonting, om en mjölk skulle bli dålig så kan man lätt få tag i 

dem och fråga om vad som hade hänt (Inköpare A, personlig kommunikation, 26 april 2021). 

 

Inköparen exemplifierar olika sätt de märkt av ökad kommunikation från Oatly sida vid 

kritiken de fick efter Blackstones investering. Varumärkesrelationen stöds av 

marknadskommunikation för att upprätthålla bandet inom relationen till varumärket 

(Aggarwal, 2004). Vidare förklarar Payne & Frow (2004) att en regelbunden kommunikation 

kan bidra till att skapa tillit till varumärket, då en god och uppriktig bild av varumärket 

upprätthålls och en närmare relationer skapas. Oatlys syfte med kommunikationen är att 

uppnå ömsesidigt beroende relationer, vilket Cox et al. (2001, s.13) menar handlar om 

idealbilden för maktbalans mellan aktörerna. Målet är att caféerna ska skapa ett lika starkt 

beroende av leverantören som leverantören har till caféerna. 

 

4.4 Relationen mellan caféer och deras kunder efter varumärkens dubbla budskap 

Utifrån intervjuer med Oatlys tidigare- och nuvarande kunder fanns det olika utgångslägen 

hur personer agerar mot caféers ställningstagande till varumärket efter Blackstone-incidenten. 

Vissa av kunderna berättade att det inte spelar någon större roll för dem ifall caféet serverar 

Oatlys produkter eller inte. En del uttrycker att de blev lyckliga när de får ett “ja” från 

cafébiträden när de frågar om just Oatlys produkter. Vidare berättar kunder att de brukar 

beställa svart kaffe på caféer som inte tillhandahåller Oatlys produkter. I vissa fall handlar 

detta val om ett sätt att visa ställningstagande till caféer som tagit motstånd till varumärket.  

 

Det finns en delad mening bland caféer i hur man bör agera som verksamhet i situationer som 

denna. Vissa anser att det är viktigt att ta ställning, medan andra anser att caféer inte bör ta 

ställning i sådana här frågor, vilket de bygger på argumentet att det handlar om politiska 

ställningstaganden. Ett av caféerna uttrycker: Vi försöker liksom som företag att inte välja 

sida. Vi är liksom inget politiskt café, vi har liksom inget sånt...Man vill va rätt fri som 

varumärke (Inköpare E, personlig kommunikation, 8 april 2021). En förklaring till detta 
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skulle kunna vara att de hellre vill satsa på småskalighet och kvalitet som uttrycker den image 

caféet vill förmedla. En annan förklaring skulle kunna vara att de inte vill påverka det 

budskap om företagetsidentitet som kunden uppfattar och att de därför är försiktiga i sina 

ställningstaganden. Företaget skapar de förutsättningar för hur kunden bygger och uppfattar 

företagets image (Grönroos, 2015, s. 301). På så sätt innebär det att caféet undviker att skapa 

nya budskap för att inte förändra kundens uppfattning.  

 

Påverkas kundens relation till caféet om de väljer att ta ställning till Oatly? En kund som valt 

att göra märkesmotstånd till Oatly uttrycker sig om hur han skulle agera vid val av café 

utifrån vilka som serverar Oatlys produkter och vilka som inte gör det. Jag vet inte, man 

brukar väl inte riktigt kolla på det. Nej, det hade nog inte påverkat mig på det sättet (Kund G, 

personlig kommunikation, 15 april 2021). Han menar att han inte brukar undersöka vilka 

varumärken caféer tillhandahåller. Han fortsätter: Jag förutsätter att det finns med på menyn 

så man som sagt… Ärligt talat, jag hade nog inte brytt mig asså. Jag hade nog… Det är inte 

den största prioritet för min del. Jag hade nog inte låtit det stoppa mig, det tror jag inte. 

(Kund G, personlig kommunikation, 15 april 2021). Detta tyder på att hans motstånd till 

varumärket inte går ut över hans relation till caféer och att caféerna inte påverkas av hans 

ställningstagande.  

 

En kund som är konsumerar Oatlys produkter har en annan uppfattning. Hon önskar Oatlys 

produkter när hon är på caféer. Om de inte skulle tillhandahålla med just Oatlys produkter 

uttrycker hon att hon hade anpassat sig och sin beställning efter caféets utbud Då jag har tagit 

en svart kopp kaffe och klagat på att dom inte har havremjölk för att det finns många andra 

som bara dricker havremjölk. Och jag hade troligtvis gått till något annat ställe nästa gång. 

(Kund D, personlig kommunikation, 27 april 2021). Kundens starka relation till Oatly 

påverkar hennes relation till caféet. Kunden anser att hennes relation till Oatly är primär och 

att relationen till caféet är sekundär i det här fallet. Att relationen till Oatly värderas högre kan 

ha att göra med att kunden identifierar sig mer till Oatly. Företag med en tydlig profil gör att 

kunder lättare känner anknytning och skapar tightare band till varumärken (Bakator et al., 

2020). Utifrån Oatlys uppsättning av egenskaper och miljöanpassade profil anses de vara ett 

varumärke som kunden känner starka band till, vilket gör går ut över caféet.  
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Ett inköpare uttrycker att det är viktigt att man som verksamhet tar ställning och uttalar 

sig genom följande citat: 

 

För ett år sedan valde vi att sluta köpa in deras produkter, mjölk helt enkelt. Å det har att 

göra med att de tog in pengar från Blackstone. /.../ Då känner vi såhär att.. asså.. hållbarhet 

inom miljö är jättefint, men när det går ut över social hållbarhet så känner vi inte att vi kan 

köpa det här. Man kan inte rättfärdiga att man har jätteägare som sätter flera tiotusentals på 

gatan. Också för familjer som redan är ekonomiskt utsatta, det är ju inte så att det är någon 

PR.. alltså såhär att det är något par som annars har det skitbra som drabbas, utan det är ju 

människor som kanske är arbetslösa eller ensamstående föräldrar... så då kände vi att ”det 

här funkar inte” vi kan inte köpa det här och må bra av att servera det där (Inköpare G, 

personlig kommunikation, 19 april 2021).  

 

Citatet visar hur caféet gör motstånd till varumärket utifrån att de inte kan stå bakom Oatlys 

beteende. Cambefort & Roux (2018, s. 576) menar att känslor påverkar köparens relation till 

varumärkens agerande och att detta kan leda till protest till ett varumärke. Caféets känslor 

leder till att de väljer att göra motstånd till Oatly, eftersom de känner att varumärket inte lever 

upp till social hållbarhet. Caféet väljer att ta motsatsställning till Oatly i och med att de inte 

stöttar det caféet sympatiserar med. Penaloza & Price (1993, s. 123) förklarar hur motståndet 

skapas för att sätta sig i opposition till de politiska ståndpunkter varumärket tar. Det blir alltså 

ett sätt för caféet att skapa förändring genom att ta motstånd. Att caféet gör motstånd med 

orsak av att de inte står bakom de ageranden de tar när Oatly väljer att samarbeta med 

Blackstone. Bjurström et al. (2000, s. 37-38) menar även att ta sig an vissa handlingar skapar 

relation till vissa liksinniga sociala grupper och ta avstånd till andra. I det här fallet innebär 

det att upprätthålla deras företagsidentitet och relation till de som är liksinniga med dem. 

Caféägaren berättar hur han tror att deras kunder uppfattar deras ställningstaganden, samt hur 

han tror att dem har en bild av att de är en kaffebar med en tydlig integritet. Caféägaren 

fortsätter: hos oss finns det inte något ’kunden har alltid rätt’ /.../ Så jaa, vi försöker vara oss 

själva och autonoma, väldigt autonoma! Jag har alltid känt att vi behöver ta vår egna väg 

(Inköpare G, personlig kommunikation, 19 april 2021). Grönroos (2015, s. 303) beskriver hur 

företag skapar en varumärkesidentitet genom ståndpunkter och utifrån hur de önskar att 

kunder uppfattar deras egna varumärke. I detta fall handlar det inte om att ta 

ställningstaganden utifrån kunden, utan att caféets identitet väger tyngre än att ta hänsyn till 
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än vad kunden tycker. De anser att det är viktigare att caféet och dess varumärke uttrycker 

samma budskap som de står för, istället för att ta hänsyn till kunden. Detta tyder även på att 

caféägaren uppfattar caféet som dominerande och oberoende av kundens attityder.   

 

En annan caféägare uttrycker hur deras ställningstagande har påverkats av deras kunder och 

vad de efterfrågar. Vidare berättar han att flera av kunderna tror på hållbarhet och veganism 

och är av den anledningen som de stödjer Oatly. Under intervjun uttrycks starka åsikter om 

riskkapitalbolaget Blackstone som talar för att han inte gillar bolaget och uttrycker att det är 

ett ”vidrigt” bolag.  

Samtidigt som jag inte säger att jag personligen köper Oatlys produkter. Oatly, om man tar 

deras kampanj, dom får gärna hålla på med deras miljökampanj, men jag ser det mer 

intressant i att det är ett alternativ till mjölk. /.../ Men det är konsumenten som bestämmer det, 

det är inget jag intresserar mig av eller att styra över (Inköpare B, personlig kommunikation, 

8 april 2021). 

 

Citatet tyder på att caféet anpassar sig och gör sitt ställningstagande till Oatly utifrån deras 

kunders efterfrågan. Caféet upprätthåller den tidigare företagsidentiteten som är 

kundorienterad, samt anpassad efter miljömedvetenhet som kunderna önskat. Med tanke på 

att de erhåller Oatly som varumärke skulle detta kunna vara ett sätt att undvika att skapa nya 

budskap som påverkar caféets varumärkesidentitet och hur kunden uppfattar detta budskap. 

Däremot skulle Blackstone och det budskap som skapades i samband med investeringen ändå 

kunna påverka caféet, eftersom det är ett budskap som caféet inte kan styra över. Det innebär 

att caféet inte har makt i hur kunden kommer uppfatta deras ställningstagande, utan att 

kundens tolkning även beror på exempelvis oplanerad kommunikation. Genom att utgå från 

vad kunden efterfrågar har caféet ett fokus på att skapa kundtillfredsställelse. Bakator et al. 

(2020) menar att värdera och satsa på nöjda kunder kommer det leda till stark relation till 

kunderna. I sin tur leder detta till tillit och lojalitet bland kunder, som till följd genererar 

ekonomisk lönsamhet för verksamheten.  

 

En annan caféägare berättar också att valt att behålla Oatly som leverantör, han tar även upp 

hur kunden har stor påverkan på deras verksamhet Men som sagt jag lyssnar mycket på mina 

kunder, om det kommer du vet (Inköpare C, personlig kommunikation, 14 april 2021).  Senare 

i intervjun berättar han om hur en kund introducerat honom till ett annat varumärke än Oatly 
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som tillhandahåller med växtbaserad mjölk Och tillexempel jag sa till henne: jag har aldrig 

hör om den tidigare, men kunden ville ha den och då vill jag kunna fixa den. Så när hon 

kommer nästa gång ja, jag köper det! (Inköpare C, personlig kommunikation, 14 april 2021).  

 

En annan deltagare berättar hur kundens påverkan på verksamheten blir som ett beroende för 

dem: 

 

För utan våra gäster och kunder finns det inget vi. Vi blir ju beroende av att det kommer hit 

folk. Och gör det inte det så har vi heller inga caféer, ingen drift eller verksamheter kvar. /.../ 

Märker vi nu som sagt det här med Oatly, att folk frågar men det är ingen som säger “jag 

kommer aldrig mer komma hit” och tar ett sånt stort ställningstagande i sig. Då kan vi ta lite 

tid till att hitta ett bra alternativ som vi faktiskt kan stå för också. Men hade de, hade vi märkt 

direkt “Oj, nu bojkottar jättemånga eller nu får vi jättemycket negativa kommentarer, 

recensioner på grund av att vi använder Oatly” så är det klart att vi antagligen hade snabbat 

på processen lite grann. Så det är ju självklart så, att gästerna har en otrolig påverkan i hur 

vi beter oss, hur vi väljer och hur vi gör (Inköpare A, personlig kommunikation, 26 april 

2021).  

 

Uttalandet visar att det är caféets kunder som har makt, eftersom det finns ett beroende till 

kunderna, de behövs för att ha igång deras verksamheter. Cox et al. (2001) menar att pengar 

är en resurs som kunder besitter och som företag har behov av, och blir därav en 

maktdominans som kunder har på företag. Citatet visar även på att caféet inte anser att deras 

kunder har påverkat de tillräckligt, alltså att motståndet inte har varit tillräckligt hårt. De 

menar att de skulle agera annorlunda om kunden påverkat caféet mer genom sättet att agera 

efter incidenten. Att ge nya leverantörer en chans och försöka anpassa sig till kunder är en del 

av att ingå i en relation till sina kunder. Aggarwal (2004, s. 89) menar att en kundrelation är 

en typ av förhållande där ett utbyte av prestationer sker, utbytesrelationer har varandras 

intresse då kunden har kapital och verksamheter besitter värdeerbjudanden. Att kunder 

dessutom har en maktposition kan vara en anledning till varför företaget är villig att anpassa 

sig till kunden, då de måste bemöta kundens förväntningar för att tillgodose varandras behov.  

 

Under intervjuerna berättar flera av caféägarna att de har märkt deras kunder efter Blackstone 

incidenten ifrågasatt deras val av leverantör, oavsett om de har valt att ta motstånd eller 
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fortsätta ha Oatlys som leverantör. De caféer som fortsätter samarbeta med Oatly upplevde att 

det mestadels var i början som folk ifrågasatte varför de fortsatte köpa in Oatlys varor, men 

att det efter ett par veckor spelade det mindre roll. De berättade hur deras kunder ifrågasatte 

eller informerade personalen om deras åsikter kring Oatly precis efter skandalen. Detta tyder 

på att kunden har intresse att ge sin syn på caféets val av inköp. Bengtsson & Östberg (2011, 

s. 71) uttrycker att varumärkesrelationer är en relation som bygger på en ömsesidighet utifrån 

tillit och känslor. Kunden vill upprätthålla en relation med caféet trots att caféets kund tar 

motstånd till Oatly. För att upprätthålla relationen har kunden i syfte att vilja påverka caféets 

val av inköp genom att ge caféet en annan bild av Oatly, ett annat budskap. Ett café uttrycker 

“I början kände man av det, vissa sa ”jag tar mjölk” lite bestämt som ett statement. De hade 

egentligen velat ta havre men det tog mjölk (Inköpare B, personlig kommunikation, 8 april 

2021). Även kunder som intervjuades bekräftar att de valt ett annat alternativ på menyn 

istället för att ta avstånd till caféet, men tills nästa gång kan kunden behöva överväga att 

återkomma till caféet på grund av caféets ställningstagande. Detta tyder på att de har kunder 

som tar avstånd från Oatly, men att motståndet inte alltid sträcker sig till caféet.  
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5. Diskussion och slutsats  
I föregående avsnitt har den triadiska relationen mellan kund, café och varumärke analyserats 

efter påverkan av ett varumärke agerat oetisk. I detta avsnitt kommer det som analyserats att 

diskuteras, för att senare kunna dra slutsatser om fenomenet. För att uppnå studiens syfte som 

innebär att studera vilka effekter som uppstår i samband med att varumärken sänder ut dubbla 

budskap, samt hur detta i sin tur skapar en spänning mellan inköpare, varumärke och kund ska 

frågeställningarna besvaras i detta avsnitt: Vad blir effekten av att ett varumärke med en 

utpräglad etisk status agerar oetiskt?  

Hur tar caféer ställning till ett varumärke med en utpräglad etisk status som agerat oetiskt och 

hur påverkas caféer av deras kunders relation till varumärket?  

 

5.1 Att göra ett val innebär att ta ställning 

Utifrån analysen kan det tillrättaläggas att inköpare (caféer i det här fallet) får olika 

konsekvenser efter att en leverantör med starkt varumärke agerat mot sina budskap. 

Oberoende av att caféägare- eller caféers kunder anser att det är viktigt att caféverksamheter 

tar aktiva ställningstagande vid val av inköp, är det någonting de måste göra. Oavsett om de 

väljer att fortsätta köpa produkter från varumärket eller att göra motstånd, innebär det mer 

eller mindre ett ställningstagande. Vi kan även poängtera att i samband med att ett varumärke 

får kritik, är det inte tvunget att det blir någon effekt på inköpare som köper in varumärket. 

Med tanke på att alla kunder inte har tagit del av varumärkes dubbla budskap, är caféer och 

deras ställningstagande ingenting som uppfattas. I andra fall när de kritiska budskapen 

uppfattas leder det till reaktioner som resulterar i att utfallet blir ett annat. Det kan ges i olika 

uttryck av märkesmotstånd, i vissa fall motstånd till caféer som tillhandahåller med 

varumärken av oetisk karaktär. Ibland är inte motståndet mot varumärket så starkt att det går 

ut över relationen till caféet. I varje fall kan det konstateras att triaden präglas av en 

komplexitet eftersom kunder har delade åsikter kring Oatly som varumärke.  

 

5.2 Tillit och förening efter ett ställningstagande  

När caféverksamheter gör motstånd till ett varumärke av politiska motiv, påverkas inköpare 

på så vis att kunder upplever en starkare och sundare företagsimage hos företaget, ifall 

kunden delar samma uppfattning om varumärket. Detta bidrar med att kunder tenderar att ingå 

i en större förening med företaget, detta då ens identitet har kopplats till de budskap som 

företagets identitet uttrycker utifrån attribut och värderingar. Att caféer har samma bild som 
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kunden bidrar till en starkare varumärkesrelation. Andra caféer som gör ställningstagande 

utifrån kundens begäran, de känner att deras kunder har för stort inflytande och dominans i 

relationen för att inte anpassa sina ställningstagande efter dem. Ett sådant val resulterar i att 

caféer upprätthåller kundtillfredsställelse och förtroende utifrån att ha agerat kundorienterat, 

det bidrar till att stärka bandet med kunder och på så sätt skapar ett ömsesidigt beroende i 

relationen.    

 

5.3 Maktdominans sätter caféverksamheter i kläm 

Vissa företag vill ta avstånd till varumärken efter oetiska ageranden, det som hindrar dem är 

varumärkets starka position på marknaden. I samband med detta blir makt en faktor som 

spelar roll för relationen till varumärket. Leverantören har maktdominans som går ut över 

inköparens ställningstagande och som utestänger andra alternativ för företag. Varumärkets 

makt påverkar företaget som inköpare, som följd påverkar det företaget på så sätt att de inte 

har valmöjligheten att anpassa sig till sina kunder. Oavsett vad kunderna tycker om deras 

leverantör, kan de inte göra ställningstaganden utifrån deras kunder då företaget är beroende 

av varumärket. Ställningstagandet att vilja avstå varumärken på grund av dubbla budskap går 

därav inte att göra.   

 

5.4 Vad blir effekterna av att ett präglat etiskt varumärke agerar oetiskt?  

I samband med att ett varumärke agerat mot sina formulerade värderingar och budskap känner 

vissa kunder och inköpare svek och brist på tillit från varumärket. Effekten av detta blir att 

kunden eller företag väljer att ta avstånd och göra märkesmotstånd till varumärket. Kunden 

upplever att varumärkets budskap inte stödjer personens identitet i förhållande till varumärket 

som tidigare grundats på något gemensamt. I inköparnas fall handlar det om att man anser att 

den identitet som uttrycks av företaget inte längre stämmer överens med varumärkets. Kunder 

som är privatpersoner och som väljer att ställa sig i opposition till varumärket gör motstånd 

som uttryck på olika sätt. Vissa väljer att bojkotta varumärket helt, andra gör tillfälligt 

motstånd till varumärket. I samband med motstånd till ett specifikt varumärke skapas 

relationer med varumärkets konkurrenter i vissa fall och ibland väljer andra att hitta nya 

lösningar. Oavsett tillvägagångssätt för motstånd, orsakas det av att kunder fått förlorad tillit 

till varumärket efter kritik. Detta visar på hur stor del tillit är en del av varumärkesrelationer.  
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Som följd av att kunder och inköpare får förlorad tillit till varumärken, påverkas varumärkets 

varumärkeskapital. Att varumärkeskapitalet försvagas innebär att kundens lojalitet blir 

bristfällig då en förändrad bild skapats av företagets image. Detta innebär på så sätt att kunden 

i relationen har en maktdominans. I sin tur blir effekten att varumärken mister chans till att 

bygga en framtida varumärkesrelation. Under sådana omständigheter skapas ett intresse från 

varumärkets sida att vilja reparera och upprätthålla relationer. Den rådande köpdominans 

resulterar i att varumärket försöker upprätthålla relationen genom att ge erbjudanden som 

lockar, samt en närmare kundkontakt. På så sätt blir konsekvensen ökad ansträngning från 

varumärket, mer regelbunden kommunikation som leder till ökad tillit från inköpare. Detta 

bidrar till att relationen får en maktbalans där aktörerna har ett ömsesidigt beroende varandra, 

vilket är av varumärkets intresse.     

 

Slutligen går det att poängtera återigen, att oavsett hur caféer väljer att ta ställning till inköp 

av varumärken påverkas dem av de valen de gör. Följaktligen visar studien på att 

caféverksamheter hamnar i en spänd situation mellan varumärket och slutkunder, där deras 

ageranden inte kan göra alla nöjda. Oavsett hur företag väljer att göra kring inköp kommer 

företag alltid mötas av ifrågasättande och bli bemötta av någon form av kritik. Att ett 

varumärke utgör oetiska ageranden blir verksamheter intill tvungna att bemöta sina kunder 

och måste försvara sin image.  
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6. Vidare forskning 

Efter slutsatser och konstateranden kan en vidare diskussion föras kring hur det som 

poängterats kan användas till vidare forskning. Hur stämmer studiens slutsatser överens med 

andra marknader, går det att generalisera vad effekten blir av att ett varumärke som agerar 

oetiskt genom att utgå från Oatly som case? Med tanke på att denna studie har använt Oatly 

som case kan materialet anses vara begränsat, då marknaden för havredryck utgör en mindre 

del av livsmedelsbranschen. Påverkar detta effekterna av oetiskt agerande beroende på 

varumärkets betydelse? Detta leder till vidare forskning kring hur andra varumärken skapar 

effekt av oetiskt beteende och hur andra marknader påverkas. Å ena sidan finns samma 

aktörer; leverantör, inköpare och kunder som ingår relationer med varandra på alla 

marknader. Men ställs det olika krav gällande grön marknadsföring och oetiska beteenden på 

andra marknader? I och med den gröna konsumtionen som präglar dagens konsumtionskultur 

skulle det då innebära att livsmedelsbranschen påverkas mer av varumärkens agerande?  
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klimat och hälsa. Stockholm: Matlust.eu Från https://matlust.eu/wp-

content/uploads/2019/02/MatLust-rapport-mjolk-final-webb.pdf  

 

Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber AB   

SvD (2020)  

 

Östberg, J. & Graffman, K. (2018) Vi är vad vi köper: Konsumtionskulturen är här för att 

stanna. Stockholm: Mondial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/kritiken-mot-oatly-tog-in-amerikanskt-riskkapitalbolag-som-delagare
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/kritiken-mot-oatly-tog-in-amerikanskt-riskkapitalbolag-som-delagare
https://matlust.eu/wp-content/uploads/2019/02/MatLust-rapport-mjolk-final-webb.pdf
https://matlust.eu/wp-content/uploads/2019/02/MatLust-rapport-mjolk-final-webb.pdf


 45 

8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1. 

Intervjuguide: Caféer 

Information om samtycke: Transkribering och godkännande 

 

Introduktion: bakgrundsfrågor, öppna frågor, biografisk data  

- Kan du berätta om ditt jobb, vad har du för uppgifter, ansvar?  

- Berätta om varumärket du jobbar för, företagets image/varumärke? 

 

Verksamhetens inköp 

- Berätta hur ni samarbetar med leverantörer och hur era processer och val går till?  

- Varför valde ni/väljer ni att just köpa in produkter från oatly och inte andra varumärken? 

- Hur aktiva är ni i er process av varuinköp? 

 

Relation med Oatly  

- Berätta om er relation till Oatly? 

- Varför valde ni/väljer ni att just konsumera produkter från Oatly? 

- Hur tror du att ni som företag påverkas av att köpa in från Oatly? 

- Berätta om skillnaden av era erfarenheter av Oatly innan och efter blackstone?  

 

Märkesmotstånd vs identitetsskapande  

- Hur tas besluten kring inköp och motstånd?   

- Hur ställer ni er till märkesmotstånd? hur påverkar erat ställningstagande ert varumärke? 

- Vad krävs det för att ni ska byta till andra leverantörer?  

- Tror du att kunden skulle gå till ett annat café/livsmedelsbutik för att kunna få tag i just 

oatlys produkter?  

- Hur ställer ni er ifall någon av era produkter ni köper in skulle vara en del av en större 

skandal/ delaktig i greenwashing?   

 

Reflekterande frågor 

- Hur är inköp av varumärken viktigt för er image?  

- Hur tror du att kunder upplever företagets image? 
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- Vad finns det för skillnader om ni jämför er relation till Oatly nu och innan blackstone?  

- Hur tror ni ert ställningstagande till distributörer/leverantörer påverkar era kunder? På vilket 

sätt? varför? 

- Finns det något annat du kommit att tänka på eller vill tillägga? 

- Får vi kontakta dig om det uppstår oklarheter eller om det är något mer vi undrar över?  
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8.2 Bilaga 2. 

Intervjuguide: Konsumenter  

Information om samtycke: Transkribering och godkännande 

Bakgrundsfrågor, biografisk data  

- Berätta om dig själv, vem är du? (Hur gammal är du? vad jobbar/studerar du? Tidigare 

utbildning? Fritid? Var? Var och hur bor du?) 

- Hur skulle du förklara din miljömedvetenhet? Hur speglas detta i din konsumtion?  

- Är du insatt i vad som händer i samhället, världen och politik?  

Val av varumärke  

- Hur aktiv är du i dina val när du konsumerar? Hur tar detta uttryck?  

- Vad påverkar dina val av café? Vilka caféer väljer du? 

- Hur mycket påverkar caféets sortiment ditt val av cafe?  

- Anser du dig som kund ha inflytande på de caféer när det kommer till deras val av inköp? 

Alltså till de caféer du brukar gå till.  

Relation med Oatly  

- Berätta om er relation till varumärket Oatly? (- Hur länge har du känt till varumärket?) 

- Påverkar varumärket din identitet, vem du är och vem du vill vara?  

- Vad har du för erfarenheter av Oatly innan och efter blackstone? (Om ni jämför er relation 

nu och innan blackstone, vad finns det för skillnader)  

- Har du någon gång publicerat en bild på sociala media där någon av någon Oatlys produkter 

är synligt? 

Märkesmotstånd vs. identitetsskapande  

- Tar du motstånd till vissa varumärken? Vad krävs att du skulle göra motstånd mot ett 

varumärke? Hur påverkar ditt ställningstagande dig som person?  

- Vad krävs det för att ni ska byta till ett annat varumärke än det ni tidigare konsumerat?  

- Hur ställer du dig till problematik att företaget går emot sin egen image och budskap?  

- Hur ställer dig till ifall någon av de produkter ni konsumerar skulle vara en del av en större 

skandal/ delaktig i greenwashing?   

 

Reflekterande frågor  

- Varför tror du att konsumenter väljer att köpa havremjölk från just Oatly? 
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- Tror du att andra konsumenter skulle gå till ett annat café för att kunna få tag i just Oatlys 

produkter? eller tvärtom (alltså att bojkotta de caféer som erbjuder deras produkter)  

- Finns det något annat du kommit att tänka på eller vill tillägga? 

- Får vi kontakta dig om det uppstår oklarheter eller om det är något mer vi undrar över?  
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8.3 Bilaga 3. 

 

Kund (A-M) 

 

Benämning  Kön Status: relation till Oatly 

A Kvinna  Tidigare kund 

B Kvinna Kund 

C Man  Kund  

D Kvinna Kund  

E Kvinna Kund 

F Kvinna  Kund  

G Man  Tidigare kund  

H Kvinna Kund  

I Man  Kund  

J Kvinna  Kund  

K Kvinna Kund  

L Kvinna Tidigare kund  

M Kvinna Kund  

 

Inköpare (A-G) 
 

Benämning  Position  Status: relation till Oatly  

A  Kvinna Kund  

B Man Kund 

C Man Kund  

D Man Tidigare kund 

E Man  Kund  

F Man  Tidigare kund  

G Man  Tidigare kund  
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