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Inledning 
För miljövänliga företag är förtroende essentiellt i processen att skapa trovärdighet bland po-

tentiella kunder. Miljöfarliga företag står i ständig konflikt med det växande klimathotet. Att 

då som till exempel bilföretag inte visa sig som medvetna om sitt ansvar gentemot miljön är 

att bryta sitt förtroende och mista sin trovärdighet. Ett påtagligt exempel är Volkswagens 

börsfall på 19 procent efter att de avslöjats för miljöfusk i slutet på 2015. 

Utifrån den rådande klimatproblematiken och det växande miljöengagemanget växer en 

grön marknadsföring fram, en nisch inom marknadsföring som alla företag kan tillämpa, även 

om företaget inte tillhör en allmänt ansedd miljöskadlig bransch. Enligt Europeiska Kommiss-

ionens nationella rapport från 2014 har svenskarna, jämfört med resten av Europa, ett except-

ionellt starkt miljö- och klimatengagemang. Var fjärde svensk (28 %) framhåller klimatför-

ändringarna som ett av Europas allvarligaste problem.1 Företagens ansvarstagande och etiska 

beteende gentemot miljön blir alltmer avgörande taktiker i företagets förtroendebyggande 

kommunikation. Sakteligen tenderar miljöargumenten nå och användas utåt inom branscher 

som traditionellt sett inte är förknippade med miljöproblem. Att framställa sig som ett miljö-

vänligt företag blir då en strategi att positionera sig på marknaden och skilja sig från konkur-

renterna.  

Oatly 
På 90-talet grundades Oatly efter att forskare vid Lunds Universitet upptäckt att naturliga en-

zymer kan göra fiberrik havre till havredryck. Företagets VD heter Toni Peterssons, huvud-

kontoret ligger i Malmö och produktions- och utvecklingsanläggning i Landskrona.2  

Enligt Fredrik Heribertson, Category Manager på Dagab Inköp och Logistik, har Oatly på 

totalmarknaden ökat med 213 % i försäljningsvärde sedan 2013.3 Det är under samma år som 

de på grund av sin reklam stämdes av LRF Mjölk (tidigare Svensk Mjölk) eftersom den ska 

ha misskrediterat mjölkprodukter.4 Christian Jörgensen, forskare vid AgriFood Economics 

Centre i Lund säger i en artikel till SVT att mjölkbranschen inte var beredda på Oatlys intåg: 

                                                
1 Eurioeiska Kommisionen, Standard Eurobarometer 82, Hösten 2014,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_se_se_nat.pdf (2016-03-28) 
2 Oatly, ”About the company”, http://www.oatly.com/about-the-company/ (2016-05-03) 
3 Fredrik Heribertson, Category Manager på Dagab Inköp och Logistik, Stockholm. Intervju 2016-02-20. 
4 Fortsättningsvis används namnet LRF Mjölk. 



 

  

4 

[F]rån början sålde Oatly till en nischad grupp som mjölkindustrin ändå inte hade någon chans att nå. 

Men nu har Oatly fått gamla mjölkkunder som betraktar havredrycken som ett nyttigare och klimatvän-

ligare alternativ.5 

Vad är ett varumärke? 
Framför allt kommunicerar ett varumärke en idé. I boken Grön Kommunikation menar Victo-

ria Olausson att varumärken är en samling uppfattningar som konsumenten har, de bär löften 

om att uppfylla konsumentens behov och är kulturella meningsbärare.6 Det handlar inte längre 

bara om produkterna eftersom det så lätt kan konkurreras ut. Varumärket ska skapa ett mer 

djupgående behov och bygger på värderingar, livsstilskoncept samt social tillhörighet. Olaus-

son anser att varumärken som lyckas sticka ut ur mängden blir våra nya urbana legender, men 

för att nå dit måste de uppfattas som äkta och genuina. Det är den här definitionen av begrep-

pet varumärke som tillämpats i min undersökning. 

Vad är ett miljömedvetet företag?  
Ett företags alla aktiviteter och beslut måste genomsyras av miljömedvetenhet för att kunna 

etablera sig som en grön aktör på marknaden, det skriver Polonsky och Rosenberger i deras 

artikel ”Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach”. De menar att företagets mil-

jöhänsyn bör värderas lika högt som de finansiella kriterierna. Den typen av vinstdrivande 

företag är ovanliga, av naturliga skäl. Men Polonsky och Rosenberger poängterar att ett före-

tag som vill etablera sig som miljövänligt måste matcha sin retorik med konsumenternas för-

väntningar för att upprätthålla den projicerade bilden av dem själva som ett miljömedvetet 

företag.7  

Vilken typ av miljömedvetet företag är då Oatly? Enligt Victoria Olausson finns det tre ka-

tegorier av företag inom grön marknadsföring. Första kategorin innefattar företaget utan 

egentligt miljöengagemang och som sporadiskt kan sponsra olika miljöorganisationer. De har 

inte någon miljöcertifiering eller något systematiskt miljöarbete. Kategori två är företag med 

klassiskt miljöarbete. Det gäller företag som har en miljöansvarig i verksamheten och ett 

strukturerat miljöarbete men utan förankring i ledningsgruppen. Vad som kännetecknar dessa 

företag är att ledningen kan fatta beslut som går stick i stäv med uppsatta miljömål. Den sista 

                                                
5 Stockholm TT, ”Försäljning av havremjölk ökar”, SVT Nyheter, 12/11 2014, 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsaljning-av-havremjolk-okar (2016-03-11) 
6 Victoria Olausson, Grön kommunikation: hur du bygger värde för varumärket och världen, Malmö: Liber AB, 
2009, s. 56. 
7 Michael Jay Polonsky, Philip J. Rosenberger, ”Reevaluating Green Marketing a Strategic Approach”, Buisness 
Horizons, 2001, vol 44: nr 5, s. 24. 
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kategorin kallas för 3.0-företagen och har ett integrerat grönt och etiskt tänkande. Företag som 

tillhör den här kategorin har miljö- och etiskt tänkande som en del i företagets grund. Miljöar-

betet är förankrad i ledningsgruppen och en viktig komponent i strategier, marknadsutveckl-

ing och den externa kommunikationen.8  

Olausson påpekar att mellanstora och stora företag ofta svävar mellan kategori två och tre, 

som ett mindre företag är det lättare att tillhöra kategori tre. Oatly kan, utifrån Olausson sy-

stem, placeras i kategori tre: 3.0-företagen. Företagets VD, Toni Petersson, har själv flitigt 

förekommit i Oatlys externa kommunikation och är uttalat engagerad i företagets miljöarbete. 

Men ett företags miljöprofil definieras inte bara utifrån företagets interna struktur utan främst 

genom sin externa kommunikation och hur de uppfattas av konsumenterna.  

Den amerikanske forskaren Robert W. Kates definierar begreppet hållbar utveckling 

som en ständigt pågående dialog och process som förutsätter kompromisser och en vilja till 

förändring. Han menar att hållbar utveckling har en mängd olika definitioner vilket öppnar 

upp för en friare tolkning. Vidare påpekar han att det finns kritiker till den här flexibla an-

vändningen av begreppet eftersom det gör att det i extremfall kan användas för att legitimera 

miljömässigt förkastliga aktiviteter.9 Med den definitionen blir kommunikation en avgörande 

komponent i företagens arbete med att framstå som trovärdiga miljöfrågor och därmed är reto-

riken ett relevant verktyg. Även retoriken som verktyg har genom historien problematiserats 

på samma sätt, att det kan användas för gott eller ont. Något som gör retoriken till ett intres-

sant analysverktyg i sammanhanget. 

Syfte och frågeställningar 
I denna studie undersöks hur ett företag genom sin reklam kan etablera sig som ett hälsosamt 

och klimatsmart alternativ på en marknad gällande en produkttyp som inte är erkänt miljö- 

eller hälsofarlig. Detta för att undersöka hur hälso- och miljöargument kan användas för att 

positionera sig på en marknad. I den här studien görs detta genom att specifikt titta närmare på 

Oatlys retoriska strategier i annonser och slogans.  

 

Följande två frågeställningar avses att bli besvarade i uppsatsen: 

1. Vilka ethosappellerande argument framträder i Oatlys externa kommunikation? 

                                                
8 Olausson, 2009, s. 52–53. 
9 Kates W. Robert, Thomas M. Parris, Anthony A. Leiserowitz, ”What is Sustainable Development? Goals, Indi-
cators, Values, and Practice”, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 2005, vol 47: nr 3, 
s. 8–21. 
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2. Vilka strategier med syfte att etablera och stärka ett miljömedvetet ethos kan utläsas ur 

Oatlys reklam? 

Tidigare forskning 
Forskning kring miljörelaterade argument som förtroendeväckande medel i företagsreklam 

har studerats utifrån ett retoriskt perspektiv i tämligen liten utsträckning. Simon Perstorpers 

uppsats Icke vinstdrivande organisationers förtroendeskapande webbkommunikation under-

söker hur icke vinstdrivande organisationer etablerar förtroende i sin kommunikation på web-

ben. Perstorper analyserar tre icke vinstdrivande organisationer utifrån Maria Isaksson och 

Poul Erik Flyvholm Jørgensen ethosmodell ”Corporate Ethos”, vilket är en modell för analys 

av vinstdrivande organisationers uppbyggande av ethos. Det är samma modell som kommer 

att tillämpas i den här uppsatsen. Perstorper kommer fram till att det mest förekommande sät-

tet att skapa förtroende mot allmänheten bland de analyserade icke vinstdrivande organisat-

ionerna är att framhålla sin expertis på det område organisationen verkar.10 Han studerar icke 

vinstdrivande organisationers webbkommunikation, vilket skiljer sig från vinstdrivande före-

tags reklam som är analysföremål för den här undersökningen.  

En liknande kandidatuppsats är Michaela Engström och Marika Nilssons Alla bryr sig om 

miljön! som är framlagd vid avdelningen för medie-och kommunikationsvetenskap vid Lunds 

universitet. De gör en semiotisk analys av Ben & Jerry’s hemsida och studien riktar sig mot 

webbkommunikation i syfte att studera hur miljöfrågor kommer till uttryck i reklam. I uppsat-

sen konstaterar de att Ben & Jerry’s kombinerar information med en lekfull design för att nå 

ut med sitt budskap samt att det mest miljövänliga alternativet vore att konsumera mindre, 

men att grön marknadsföring leder oss till att konsumera mer fast grönare produkter.11 Ben & 

Jerry’s är jämförbart med Oatly i egenskap av vinstdrivande företag med liknande värdegrun-

der, men Engströms och Nilssons undersökning utförs utan fokus på ethos.  

Det finns övriga kandidatuppsatser som behandlat kommunikation med Oatly AB som ana-

lysobjekt. Dessa uppsatser är i regel framlagda på institutioner inom företagsekonomi eller 

medie- och kommunikationsvetenskap. Bland annat Klara Knape och Ebba Bergholm Cohens 

uppsats Wow no cow!: En retorisk och diskursiv studie av Oatlys förpackningskommunikation 

som undersöker hur Oatlys förpackningskommunikation använt retoriska grepp för att påkalla 

                                                
10 Perstorper, Simon, Icke vinstdrivande organisationers förtroendeskapande webbkommunikation, C-uppsats 
framlagd vid avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2014. s. 29.  
11 Michaela Engström, Marika Nilssons, Alla bryr sig om miljön!, C-uppsats framlagd vid avdelningen för me-
die-och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet 2012, s. 23. 
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uppmärksamhet hos konsumenten. Analysen är delvis utförd med fokus på ethos och skriben-

terna menar att ethos tillämpas på flera olika sätt på de förpackningar som analyserats.12 De 

skriver att den retoriska delen av uppsatsen syftar till att undersöka de retoriska grepp som 

företaget använder samt att sätta dem i en större kontext.13 Uppsatsen behandlar därför till lika 

delar ethos, logos och pathos. I uppsatsens konstaterar skribenterna att Oatly utmanar diskur-

sen om mjölk i sin kommunikation.14 Vidare skriver de i sammanfattningen att oavsett motiv 

är det betydelsefullt att företaget uppmärksammar diskursen kring mjölk, eftersom kommuni-

kationen och marknadsföringen påverkar diskursen har företaget också ett ansvar.  

Det finns forskning på högre nivå som angränsar till uppsatsens tema. Håkan Jönsson har 

skrivit en avhandling om mjölkens position i det svenska samhället.15 Jönsson studerar mjöl-

ken utifrån ett historiskt, globalt och modernt perspektiv. Han berör även olika marknadsstra-

tegier som används av mjölkindustrin men enligt honom själv är den teoretiska inspirationen 

hämtad från matforskning och materialitetsforskning. Jönsson kommer fram till att den speci-

ella position som mjölken har fått i den svenska livsmedelskonsumtionen beror på att den kan 

användas till så mycket. Som till exempel kan den ge sinnlig njutning eller vara ett uttryck för 

vuxnas vilja att ta hand om barn. Han menar också att den kan ge uttryck åt en rad olika poli-

tiska ställningstaganden, från tron på ett friskt samhälle över ett miljöengagemang till ett hyl-

lande av individens frihet.16 

Guy Cook, Matt Reed och Alison Twiner har studerat kommunikationen och marknadsfö-

ringen av ekologiska livsmedel i Storbritannien.17 De kommer fram till att oavsett om det är 

stormarknader, småproducenter eller miljöaktivistkampanjer tenderar det språk som används 

att vara poetiskt, narrativt och känsloladdat. Betoningen ligger på konsumentens egenintresse 

och författarna konstaterar att livsmedel har flyttats ur kategorin som snabbrörliga konsu-

mentvaror, dagligvaror som de kallas i marknadsföring, och uppfattningen är numer att kon-

sumenter av ekologiska varor uttrycker sina miljömässiga, politiska och sociala ståndpunkter 

genom konsumtionen.18 

                                                
12 Klara Knape, Ebba Bergholm, Wow no cow!: En retorisk och diskursiv studie av Oatlys förpackningskommu-
nikation, C-uppsats framlagd vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet 2015, s. 23. 
13 Knape, Bergholm, 2015, s. 15.  
14 Engström, Nilssons, 2012, s. 45-46. 
15 Håkan Jönsson, Mjölk: en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. (diss.) Lunds universitet, 2005. 
16 Jönsson, 2005, 165-176. 
17 Guy Cook, Matt Reed, Alison Twiner, ”’But it’s all true!’: commercialism and commitment in the discourse of 
organic food promotion.” Text and Talk, 29-2, 2009, s. 151-173. 
18 Cook, Reed & Twiner, 2009, s. 170.  
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Forskning om företag och dess kommunikation, både internt och externt, är av naturliga 

skäl ett vanligare område inom marknadsföringsämnet, ett fält som helt ägnas åt att studera 

vad som är effektiv marknadsföring. En uppsats inom det området skulle inneburit ett mer 

traditionellt marknadsföringsperspektiv och det kan därför vara berikande att istället granska 

ett företag utifrån ett retoriskt perspektiv. Det innebär en ny utgångspunkt där ett företag ses 

som en retor i sig. 
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Material och avgränsningar 
Analysmaterialet för undersökningen består av textmaterial från Oatlys externa kommunikat-

ion mellan åren 2014 och 2015. Totalt tretton reklamslogans och två textannonser. Fraserna 

(bilaga 3–14) förekommer alla i Marknadsdomstolens domslut (MD 2015:18) mot företaget.19 

Urvalet består både av fraser som friats och fraser som Oatly, enligt domen om vite på två 

miljoner kronor, förbjuds att använda i marknadsföringssyfte. Domslutet är en användbar 

källa eftersom den samlar de fraser som Oatly använt i sin externa kommunikation under pe-

rioden 2014. Rättegången och domslutet är också händelser som ger hjälper oss att förstå före-

tagets dåvarande situation rent juridiskt. Under arbetets gång har en nyare fras (bilaga 15), 

som inte förekommer i domslutet, tillkommit till materialet. Det är en fras som kom att an-

vändas efter domslutet och har lagts till i urvalet för att ge ett mer nyanserat materialomfång.  

Dessutom analyseras två textannonser. Den första (bilaga 1) publicerades som uppslagsan-

nons i flera av Sveriges dagstidningar, 7 oktober 2015, i samband med inledningen av huvud-

förhandlingarna i Marknadsdomstolen. Den andra annonsen (bilaga 2) kom ut 20 november 

2015 och publicerades som helsida i Dagens Industri samt Dagens Nyheter i samband med 

domslutet.20 Textannonserna är väl lämpade eftersom de sammanfattar händelseförloppet och 

redogör för den position Oatly befinner sig i under den perioden. I annonsen beskrivs företa-

gets verksamhet samtidigt som det ger sin syn på situationen.  

Allt underlag har gemensamt att de varit en del av företagets kampanj att etablera sig på 

livsmedelsmarknaden. Att undersöka materialet är relevant eftersom Oatly tydligt framställer 

sig själva som ett hälso- och miljövänligare alternativ till mejeriprodukter. I analysen av 

materialet är tonvikten på miljörelaterade argument eftersom det är ett tema hos företaget som 

inte analyserats tidigare på ett djupare plan.  

Det bör noteras att studiens tillvägagångssätt har begränsningar. Den grundar sig endast på 

ett urval av Oatlys totala marknadsföring och ska i första hand ses som en illustration av hur 

företaget använder miljöargument i det givna materialet. 

  

                                                
19 Marknadsdomstolen, MD 2015:18, 19/11 2015, 
http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avgöranden/Dom2015-18.pdf (2016-03-22) 
20 Julia Lundin, ”Oatly svarar med helsidesannons: Game over – not”, 20/11 2015, 
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/20/oatly-svarar-med-helsidesannons-game-over---not/  
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Teori och Metod 

Isaksson och Jørgensens ethosmodell 
Maria Isaksson och Poul Erik Flyvholm Jørgensen har etablerat och skrivit om Corporate Et-

hos vilket är en ethosmodell för analys av vinstdrivande organisationers uppbyggande av et-

hos. Genom Isaksson och Jørgensens modell identifieras ethosappellerande kvaliteter och 

dessa kommer att vara anlysens utgångspunkt. 

 [W]e have designed and used an analytical model of self-presentation that we call the Ethos model (see 

Jørgensen & Isaksson, 2008). The model (see Figure 1) has its origins in Aristotle’s (1991, p. 141) tri-

partite conceptualization of ethos where the communicator must show intelligence, good character, and 

goodwill toward his or her audience to be persuasive. Echoing Aristotle, our Ethos model adopts the 

three basic ethos qualities of expertise, trustworthiness, and empathy.21 

Isakssons och Jørgensens definitioner expertis (expertise), tillförlitlighet (trustworthiness) och 

empati (empathy) mynnar ut i tre retoriska strategier: självbefrämjande (self-promotion), 

självkaraktärisering (self-characterization) och självuppoffring (self-sacrifice). Expertis hör 

ihop med självbefrämjande, tillförlitlighet med självkaraktärisering och empati hör samman 

med självuppoffring. Utifrån dessa tre strategier har Isaksson och Jørgensen sammanställt 

elva stycken ethosskapande kvaliteter vilka kan användas för att analysera textmaterial ur ett 

retoriskt ethos-perspektiv.22 Fem kvaliteter för självbefrämjande, fyra kvaliteter för självka-

raktärisering och två kvaliteter för självuppoffring. 23 Nedan, i figur 1, presenteras kvaliteterna 

av Isakssons och Jørgensens ethosmodell, därefter följer redogörelser av kvaliteterna.24  

                                                
21 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, ”Communicating Corporate Ethos On the Web - selfpresenta-
tion of PR agencies”, Journal of Business Communication vol 47, 2010:2, s. 121. 
22 Ibid, s 122. 
23 Ibid, s 123. 
24 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, ”Credibility in corporate discourse”, Pragmatics across Lan-
guages and Cultures, Anna Trosborg (ed.), Berlin/New York: Walter De Gruyter 2010, s. 527–528. 
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Figur 1. 

De kvaliteter som tillhör den retoriska strategin Expertis-självbefrämjande är:25 

Omvärldsinsikt (World knowledge): fångar företagets insikt och kunskap. Det gäller uttalan-

den som innehåller universella sanningar eller generaliseringar om näringslivet eller bran-

schen som företaget tillhör, samt världen i stort. 

Åstadkommanden (Entitlements) är uttalanden som visar på vad företaget redan har uppnått. 

Denna kvalitet är tvådelad och innehåller också Förbättringar (Enhancements) som påpekar 

vad företaget uppnått som är unikt. De används av företaget för att uppmärksamma och ta åt 

sig äran för en särskild prestation eller för att belysa en särskild prestation som förtjänar extra 

uppskattning. 

Närvaro (Presence) gäller uttalanden om företagets fysiska närvaro samt lokaliseringen av 

företaget. Denna kvalitet är tvådelad och innehåller också Resurser (Resources) som avser 

konkreta uttalanden om företagets förmåga och tillvägagångssätt att utföra åtgärder samt be-

skrivningar eller tributer av organisationens produkter eller tjänster. 

                                                
25 Isaksson, Jørgensen, 2010, s. 525–528. 
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Förmågor och Attribut (Abilities och Attributes) avser uttalanden som relaterar till företagets 

inneboende egenskaper, arbetsrelaterade erfarenheter och insikter, visioner och effektivitet, 

noggrannhet eller drivkraft. 

Kunskap och Färdigheter (Knowledge och Skill) innefattar uttalanden som pekar på utbild-

ning, meriter, erkännande, position eller status, samarbete med en tredje part, eller medlem-

skap i andra organisationer. 

De kvaliteter som tillhör den retoriska strategin Tillförlitlighet-självkaraktärisering är:26 

Integritet och Rättvisa (Integrity och Justice) avser uttalanden om hur företaget agerar och 

handlar, om företagets neutralitet, opartiskhet, affärsmoral, objektivitet, rättvisa och lagenlig-

het. 

Uppriktighet (Truthfulness) omfattar uttalanden om hur företaget uppför sig, dess moraliska 

karaktär beträffande rättvisa, ärlighet och uppriktighet. 

Mod (Courage) berör uttalanden som förmedlar företagets förmåga att hanterar utmaningar 

och hot. Syftar också till uttalanden om företagets konkurrenskraft, dess förmåga att uppvisa 

beslutsamhet, uthållighet samt visshet i vad det vill uppnå. 

Passion (Passion) omfattar uttalanden om företagets entusiasm och vad det finner spännande, 

givande och utmanande. 

De kvaliteter som tillhör den retoriska strategin Empati-självuppoffring är:27 

Omsorg (Attention) avser påståenden om hur ett företag bryr sig om andra och rör uttalanden 

om företagets välvilja, oro för samhället, dess hängivenhet och odelade uppmärksamhet till 

målgruppen, eller uttalanden som innehåller indikationer på partnerskap mellan företaget och 

dess publik. 

Nöje (Enjoyment) handlar om den lycka eller entusiasm företaget skapar för andra och syftar 

till påståenden om företagets förmåga att tillfredsställa och glädja. 

Metodförfattarnas syn på hur de ethosbyggande kvaliteterna kan identifieras har legat till 

grund för min tolkning av hur kvaliteterna ska återfinnas i studiens analysmaterial. Det är där-

                                                
26 Isaksson, Jørgensen, 2010, s. 528. 
27 Isaksson, Jørgensen, 2010, s. 528–529. 
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för relevant att redovisa figur 2 där Isaksson och Jørgensen exemplifierar hur de elva kvali-

tetstyperna kan framträda i företagens förtroendebyggande kommunikation.28 

Figur 2. 

Metoden påminner om topikanalys och just en topikanalys kan påstås vara en mer tillämplig 

metod för en studie i retorikämnet. Däremot är Isakssons och Jørgensens modells likheter med 

topikanalys det som gör den väsentlig för retoriken och modellens moderna angreppssätt gör 

den väl lämpad för analysobjektet. Men för att kunna tränga igenom själva problemformule-

ringen krävs hjälp av en mer specialiserad miljöinriktad begreppsram.  

Wæraas och Ihlens fyra strategier till miljömedvetet ethos 
I likhet med Isakssons och Jørgensens ethosmodell utgår Arild Wæraas och Øyvind Ihlens 

från Aristoteles ethosdefinition: fronesis, arete och eunoia. De redogör för hur företag kan nå, 

                                                
28 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, ”Credibility in corporate discourse”, Pragmatics across Lan-
guages and Cultures, Anna Trosborg (ed.), Berlin/New York: Walter De Gruyter 2010, s. 527–528. 
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vad de kallar, ett ”environmental ethos”.29 Deras tillämpning av Aristoteles ethosdefinition 

och hur den tillämpas förklarar de på följande vis:  

 [C]laims that involved references to performance, expertise, skills, and technical knowledge in envi-

ronmental matters were classified as promoting wisdom (phronesis); claims that revealed the companies 

as moral and righteous were classified as promoting virtue (arete); and finally, claims that emphasized 

common interests and identification were classified as promoting goodwill (euonia) […]30 

Mycket har ändrats sedan antikens Grekland och Ihlens ger därför en del moderna exempel på 

vad som kan stärka de tre tillitsväckande metoderna. Till exempel kan fronesis idag innebära 

att ett företag använder vetenskapliga och fackmässiga uttryck för att beskriva ett miljöpro-

blem. Arete kan stärkas genom att företaget i sin kommunikation nämner samarbeten med 

miljöorganisationer för att visa sin goda moral.31 Och till sist eunioa, som kan vara att företa-

get visar att det har kundens behov i åtanke, genom att vara tydlig i sin kommunikation så att 

ingen mottagare utelämnas på grund av bristande insikt eller förståelse. Det kan handla om att 

förklara komplicerade vetenskapliga uttryck i vardagsspråk. Genom att integrera en antik 

grundförståelse av ethos med moderna uppfattningar av vad som kan stärka ett ethos kommer 

Wæraas och Ihlens fram till fyra strategier som företag använder för att bygga ett ”environ-

mental ethos”.  

Den första kallas ”we improve the world” och är huvudsakligen en strategi för att främja 

fronesis, det vill säga att visa kunskap, expertis och visdom. Det refererar ofta till tekniska 

landvinningar som ska förbättra miljön, stor expertis och påvisad hög kompetens inom miljö-

området. Påståendena styrks ofta av logosargument bestående av hård fakta, siffror, exempel 

och jämförelser. De noterar att "we improve the world" också kan ses som en dygd och där-

med stärka arete, givet att förbättra världen gör den till en bättre plats att leva på för alla.32  

Nästa kallar de för ”we clean up our own act”, en strategi som går ut på att rikta motta-

garens fokus på hur företagen faktiskt minskar sin negativa miljöpåverkan och därmed föregår 

med gott exempel i branschen. På så sätt visar företaget upp god etik som stödjer deras arete. 

                                                
29 Øyvind Ihlen, ”Good Environmental Citizens? The Green Rhetoric of Corporate Social Responsibility”, R. L. 
Heath, E. L. Toth & D. Waymer (Eds.), Rhetorical and critical approaches to public relations II, Department of 
Media and Communication, University of Oslo, 2009, s. 8.  

30 Arild Wæraas, Øyvind Ihlen,"Green legitimation: the construction of an environmental ethos", International 
Journal of Organizational Analysis, Vol. 17, 2009, s. 90–91. 
31 Ihlen, 2009, s. 7–8. 
32 Wæraas & Ihlen, 2009, s. 91–92. 
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Företagen tenderar att erkänna sina brister men också förklara hur de alltid agerar moraliskt 

för att förbättra sig själva och den rådande miljösituationen.33  

Den tredje strategin kallar de för ”we are like you” och innebär att företaget kommunicerar 

till sin publik att de står inför samma utmaningar och strävar mot samma mål som dem, ge-

nom att lyfta fram gemensamma intressen mellan företaget och målgruppen. Eftersom det 

handlar om att skapa identifikation med publiken och visa välvilja är detta en strategi som 

syftar till att främja eunoia.34 Det leder till att kunderna inte längre ses som bara kunder men 

som partners. Kunderna kan och bör samarbeta med företaget i utvecklingen av produkter 

som är miljövänliga och gynnar alla, även om det bara handlar om att köpa produkten. Ett 

tydligt exempel från Wæraas och Ihlens vetenskapliga artikel är Toyota som använde sig av 

frasen ”you can help” och syftar till att kunderna ska hjälpa Toyota i arbetet med att rädda 

miljön. Toyota listade även en rad förslag och åtgärder som kunderna själva kunde göra för att 

använda mindre bränsle och minska bilens påverkan på miljön. ”We are like you” innebär så-

ledes att företaget sätter upp ett gemensamt mål att sträva efter tillsammans med kunderna.35 

Kampen mot miljöförstöring kan vara ett sådant mål.  

Den sista strategin heter ”others aprove of us” som innebär att företagen hänvisar till er-

kännanden och utmärkelser från en oberoende tredje part och därmed bevisar sitt miljöenga-

gemang och sina framgångar för sin publik. Strategin används främst för att backa upp företa-

gens goda moral, arete. Den tredje parten är ofta miljöorganisationer.36  

Genom Isakssons och Jørgensens ethosmodell fastställs de uttalanden i reklamen som är 

ethosbyggande för Oatly. Därefter apliceras Wæraas och Ihlens begrepp kring miljömedvetet 

ethos för att identifiera miljöargumenten och hur de används för att stärka ethos.  
  

                                                
33 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 92–93. 
34 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 93. 
35 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 93–94. 
36 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 94–95. 
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Analys 

Ethosappellerande kvaliteter i slogans 
I följande avsnitt granskas Oatlys reklamslogans utifrån Isakssons och Jørgensens tre strate-

gier och elva kvaliteter. Det tre fraserna ”No milk. No soy. No badness.”, ”No milk. No soy. 

No nonsense” och ”No milk. No soy. No craziness.” (bilaga 3-5) är alla anaforer och de fyller 

samma retoriska funktioner med undantag för nyansskillnader. Fraserna tillhör främst den re-

toriska strategin självuppoffring och i synnerhet kvaliteten Omsorg som avser förmedla 

Oatlys välvilja, entusiasm eller ge indikationer på partnerskap mellan företaget och dess mål-

grupp. I satserna finns ett bestämt tilltal till de konsumenter som redan är lojala Oatly-kunder. 

Det rör kunder som företaget med säkerhet kan veta att de köper deras produkter, på grund av 

tillexempel laktosintolerans eller sojaallergi. Fraserna uppvisar således välvilja och engage-

mang till de som i viss mån redan är övertygade. På så sätt indikerar också uttrycken att före-

taget redan har en etablerad relation med en viss typ av kundkrets.  

Men fraserna har också en annan parallell funktion. De negativt värdeladdade orden ”bad-

ness”, ”nonsense” och ”crazyness” jämte ”milk” och ”soy” skapar nedvärderande konnotat-

ioner. Det repetitiva ordet ”No” är dominerande i fraserna och detta bidrar också till negativ 

konnotation. ”Milk” och ”soy” får bibetydelser som inte kan anses önskvärda för producenter 

av mjölk- eller sojabaserade produkter.  

Frasen ”No nothing that isn’t necessary.” (bilaga 6) är inte av samma stilfigur som de tre 

ovanstående och har ytterligare en kvalitet som ingår i strategin expertis-självbefrämjande. 

Genom Omvärldsinsikt visar Oatly insikt och kunskap. Frasen ämnar etablera en universell 

sanning om att produkterna inte innehåller några onödiga ingredienser, som i kontext och ti-

digare reklamfraser kan förstås innefatta soja och mjölk. Meningen är en tilltagen generali-

sering om vad som är viktigt på produkttypens marknad och kommunicerar att företaget har 

en insikt och kunskap som konkurrenterna saknar.  

Fokus i reklamfraserna ligger på mjölk vilket är påtagligt i ”It looks milk but isn’t milk. It 

is made for humans (not baby cows).” och ”It’s like milk, but made for humans” (bilaga 7-8). 

Även dessa fraser ämnar etablera en ny sanning men de karaktäriseras av ytterligare en kvali-

tet inom samma strategi: Förmågor och Attribut. Genom den relaterar Oatly sina produkters 

attribut och inneboende egenskaper till mjölk. Produkten tillskrivs samma karaktärsdrag och 

påstås ha samma effekt som mjölk. Det innefattar även de negativa egenskaperna hos mjölk 

som dock avskrivs genom tillägget ”made for humans”. Det är tre betydande ord som genom-
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syrar hela Oatlys kampanj: produkterna är gjorda av människan – för människan. Genom att 

fokusera på människan utesluter man kossornas betydelse i produktionen av mjölkliknande 

drycker och ger ett intryck av att produkten är skräddarsydd för människan.  

Förmågor och Attribut innefattar ofta visioner och det kommunicerar Oatly genom sina 

slogans, ofta via subtila undertoner dolt bakom ironi och humor. Meningarna präglas av en 

hyperbolisk noggrannhet och kategorisering som ger en ironisk klang: komjölk är till för kal-

var och Oatlys produkter för människor. Det är en uppdelning som inte gjorts tidigare och 

som därför är delvis främmande men samtidigt kan tolkas som fullt rationell. Att människor 

dricker kalvarnas mat blir en dystopisk samtidsskildring där Oatly erbjuder framtidens nya 

näringsrika dryckesprodukt. Det i sig är att avskriva mjölkens relevans i kundernas vardagliga 

näringsintag. I kommande sloganexempel konkretiserar Oatly sin vision.  

I fortsatt samma strategi, självbefrämjande, visar företaget genom Åstadkommanden vad 

det redan har uppnått. Kvalitet är tudelad och omfattar också Förbättringar där företaget på-

pekar vad de uppnått som är unikt vilket framgår i följande tre fraser: ”... our fraiche provides 

an upgrade over creme fraiche and if you wonder what we mean by an upgrade, well we mean 

that you get the same great performance, but our fraiche is lighter and cleaner and healthier.” 

och ”[...] this is not a substitute for cream. It’s an upgrade.” samt ”[...] but you don’t have to 

think about the cow part. Straight up Swedish grown oats that will make whatever you want 

to make taste great and healthy and modern […]” (bilaga 10-12). Kvalitetens syfte är sällan 

kamouflerat; att uppmärksamma och ta åt sig äran för sina prestationer. Fraserna kan härledas 

till Atistoteles fronesis eller till vad Isaksson och Jørgensen kallar för expertis. Vad som anses 

som kompetens eller handlingsklokhet skiftar från tid, ämne, kultur och situation och Oatly 

drar nytta av de samtida samhällsfrågorna om miljö och hälsa. Rådande miljöproblem kräver 

nya lösningar och nya sätt att tänka, att berätta om företagets utvecklingsfokus kan därför i 

dagens samhälle ses som en viktig kompetens och som ett tecken på handlingsklokhet.  

I frasen ”No cream or soy or rice or almonds or other temporary inventions.” påvisas en 

prestation samtidigt som andra råvaror avvisas. Oatly kommunicerar att deras råvara havre 

står för en långvarig utveckling och att företaget producerar innovationer som är gångbara i 

ett längre perspektiv. Kunskap kan demonstreras på olika vis, Oatly gör det explicit genom att 

berätta att de ligger i framkant i sin bransch: ”Wherever and whenever you would find 



 

  

18 

yourself drinking milk or using it in a recipe ’back in the day’, you can use Oat Drink to-

day.”.37 Den retoriska strategin självkaraktärisering återfinns också bland reklamfraserna:  

”The idea behind Oatly was to find a way to make a nutritious alternative to milk without going thru the body of 

a cow. Today that sounds really smart, but back when we started in the early 1990s most people thought we were 

crazy. That’s okay, everything has its time. Who is the crazy one now?”.38 

Frasen utmärks främst av kvaliteten Mod, som används för att förmedla företagets förmåga att 

hanterar motgångar och utmaningar, ”in the early 1990s most people thought we were crazy.” 

är en motgång som företaget vill visa att de har besegrat. Det gör Oatly genom att belysa sin 

beslutsamhet och uthållighet som i sin tur stärker företagets arete, eller vad Isaksson och Jør-

gensen kallar tillförlitlighet. Reklamfrasen kommunicerar att företaget uppnår sina mål trots 

hårt motstånd, att det är en organisation att lita på och som får saker gjort. I uttalandet konkre-

tiseras företagets vision och återigen påpekas att det legat i framkant, ”everything has its 

time.” - nu är det deras tur. Det är geniet som samhället misstagit för en galning, men det har 

lyckats trots sitt utanförskap: ”Who is the crazy one now?”. Hela stycket präglas dessutom av 

kvaliteten Passion som också ingår i den retoriska strategi självkaraktärisering och kvaliteten 

framhäver företagets entusiasm.  

Till sist är frasen ”No milk. No soy. No … eh … whatever.” (bilaga 15) en pastisch på de-

ras egna slogans som förbjudits i Marknadsdomstolen och ger hela Oatlys reklamslogans-

kampanj en cirkeldisposition. Frasen är inom ramarna för självkaraktärisering och ämnar 

stärka företagets tillförlitlighet. Den utgörs av två tydliga kvaliteter, först Integritet och Rätt-

visa som ämnar belysa företagets lagenlighet. Företaget bryter sin numer domstolsdömda och 

etablerade anafor. Första delen av frasen är identisk med de som tidigare förbjudits, men den 

andra halvan består av interruptio och ett nonchalant avslut. Oatly använder sig av Marknads-

domstolens domslut för att visa självinsikt och med komisk effekt visar de också rättslig lag-

lydighet eftersom de aldrig överstiger lagen. Frasen är utformad på ett sådant sätt att Oatly 

trots domslutet behåller sin integritet samtidigt som de är rättvisa.  Den andra kvaliteten är 

Uppriktighet och syftar till frasens moraliska karaktär beträffande rättvisa. Genom frasen för-

nekas inte att de tidigare slogans förbjudits istället är företaget tillräckligt uppriktiga kring vad 

som hänt för att använda domslutet till sin fördel i fortsatt extern kommunikation.  

Dessa fraser har alla en eller flera ethosappellerande kvaliteter men det betyder inte att alla 

fraser stärker Oatlys miljömedvetna ethos. I avsnittet ”Strategier för miljömedvetet ethos i 
                                                
37 Bilaga 13 
38 Bilaga 9 
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rekamfraser” identifieras de fraser som kan kopplas till byggandet av ett ”environmental 

ehos”, men först ska ethosappellerande kvaliteter i de två annonserna fastställas. 

Ethosappellerande kvaliteter i Mjölklobbyn VS Oatly - the final countdown 
I det här avsnittet identifieras strategier och kvaliteter i annonsen med rubriken ”Mjölklobbyn 

VS Oatly - the final countdown” (bilaga 1). I annonsen klargör havredrycksföretaget tidigt sin 

syn på situationen kring LRF Mjölks stämningsansökan mot dem: ”En historia om hur en 

pressad storindustri till varje pris vill förhindra en öppen diskussion om hälsa, hållbarhet och 

miljö.”. Självbefrämjande är den dominerande strategin i annonsen, med omvärldsinsikt som 

mest förekommande kvalitet. I annonsen används kvaliteten främst för att lyfta fram den rå-

dande mjölkindustrins negativa miljöpåverkan. Oatly vill visa sig ha en kunskap och nya in-

sikter som branschen förnekar: ”Den senaste forskningen pekar nämligen åt ett håll som inte 

tjänar mjölkindustrins intressen och som man nog gärna skulle vilja hålla borta från allmän-

heten. Detsamma gäller hårda fakta om miljön och klimatet.” Havredrycksföretaget gör sina 

produkter relevanta på mjölkmarknaden genom att klandra den kobaserade mjölkmarknaden, 

på så sätt öppnar de upp för ett behov av sin egen, alternativa, produkt. Annonsen domineras 

av uttalande som ifrågasätter rådande föreställningar om mjölk och grundbulten i annonsen, 

och i Oatlys externa kommunikation i stort, är mjölkens institutionaliserade roll i samhället. 

Ett aktuellt exempel på det sistnämnda skulle vara Mjölkens dag som arrangeras i riksdagen.39 

Vidare används doxa som verktyg för att skapa kommunikation som utgår från den allmänna 

uppfattningen om mjölk, därefter skapas argument för att vederlägga kulturella föreställningar 

kring mjölk och utmana målgruppens doxa. Oatly bygger upp vad som närmast kan liknas vid 

Jean-François Lyotards ”grand narrative” vilket syftar på berättelser som hävdar sig kunna 

avslöja innebörden av alla andra berättelser.40 Till skillnad från myter som handlar om en be-

frielse som redan hänt så kännetecknas den moderna kulturen av ”grand narrative” som place-

rar befrielsen i framtiden.41 Oatlys berättelse kommunicerar att först när alla mjölkprodukter 

ersatts med havreprodukter är vi i mål.  

Det förekommer flertalet argument som underbyggs av omvärldsinsikt och stärks med sta-

tistik:  
[I] dag står kött- och mjölkindustrin för 14,5% av världens totala utsläpp av växthusgaser […] Inte bara 

utsläppen av växthusgaser skulle minska om vi bytte mjölk mot havredryck. Detsamma gäller landan-
                                                
39 Jordbruksaktuellt, ”Mjölkens dag i riksdagen 2016”, 12/1 2016, http://www.ja.se/artikel/49418/mjolkens-dag-
i-riksdagen-2016.html (2016-03-01) 
40 Bill Readings, Introducing Lyotard, Florence, US: Routledge, 2006. ProQuest ebrary. Web. 22 april 2016. 
41 Readings, 2006, s. 63. 
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vändningen och energiförbrukningen. Växthusgaser: -69 %, landanvändning: -79 %, energiförbrukning: 

-60 %.[…] 

Med hjälp av statistiken och omvärldsinsikt uttalar sig företaget om näringslivet, branschen 

men också om världen i stort. Det leder oss till den näst mest förekommande strategin och 

kvaliteten.  

Strategin självuppoffring stärker eunoia och den tillhörande kvaliteten omsorg används i 

annonsen för att visa att Oatly bryr sig om andra och har kundens behov i åtanke. Genom utta-

landen som indikerar välvilja men också oror för samhället lyfter företaget fram sig själva 

som en möjlig lösning på alla nämnda problem: 

[O]ch varken klimatet, vår hälsa eller våra svenska mjölkbönder kan vänta särskilt mycket längre. Vi 

behöver slå våra kloka huvuden ihop och fundera över hur vi på allvar kan anpassa oss till en ny verk-

lighet. Hur utvecklar vi ett livskraftigt svenskt jordbruk utan att tumma på djurreglerna? Hur håller vi 

våra landskap öppna och garanterar den biologiska mångfalden? Men framförallt: Hur ser vi till att ha 

en sund planet att lämna över till våra barn?  

Oatly visar upp oro inför framtiden samt en hängivenhet över att ta sitt ansvar i kampen mot 

ett hållbart klimat. Genom att lyfta dessa samhällsfrågor tar Oatly diskret avstånd från dagens 

marknadsorienterade konsumtion och framställer sig som ett miljövänligare alternativ som 

drivs av samhällsfrågor snarare än vinstintresse.  

I följande exempel används omsorg i kombination med kvaliteten Nöje som finns under 

samma strategi. Stycket präglas dessutom av omvärldsinsikt och utgörs av statistik som om-

vandlats till konkret exempel: ”Om vi bara gjorde en enkel sak som att byta ut mjölken i kaf-

fet mot havredryck under ett år, skulle Sveriges växtgasutsläpp minska med 186 499 ton. Det 

motsvarar 328 286 flygresor till Thailand. Tänk vad kul vi kunde ha!”. Genom att byta ut en 

vardaglig företeelse som att hälla mjölk i kaffet åskådliggör Oatly den klimatvänliga effekt 

företaget kan ha på samhället. Med kvaliteten nöje visar Oatly att de skulle skapa lycka för 

andra och att de som företag har en förmåga att glädja – i exemplet genom tänkbara flygresor 

till Thailand.  

En kvalitet som förekommer i annonsen men inte alls används lika flitigt som omvärldsin-

sikt och omsorg är åstadkommanden och förbättringar som visar vad företaget redan uppnått. 

Att de kvaliteterna inte används i samma utsträckning beror på Oatlys ”grand narrative” där 

målet ligger i framtiden. Om åstadkommanden och förbättringar tar för stor plats förminskas 

det framtida målet och kan således uppfattas som mindre viktigt. Annonsen kommunicerar 

inte på något sätt att kampen mot den miljöfarliga mejeriindustrin är vunnen. I uttalandet ”All 
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vår havre kommer från svenska gårdar. Så tro inte att vi har något emot svenska bönder. Eller 

kossor för den delen.” uppmärksammar företaget en prestation som borde uppskattas både ur 

miljösynpunkt men också av svenska bönder. Citatet har även en anknytning till Intergritet 

och Rättvisa eftersom det uppvisar Oatlys affärsmoral – de må vilja tillintetgöra mejeriindu-

strin men inte svenska bönders levebröd.  

Till sist återfinns också argument som bygger på kunskap och färdigheter. Här nämns en 

tredje part vilket är typiskt för den självbefrämjande strategin. 

[O]m våra vänner på Svensk Mjölk [LRF Mjölk]42 läst de Nordiska Näringsrekommendationerna, hade 

de vetat hur en perfekt balanserad dryck med lagom mängd fett, protein och kolhydrater ska se ut: Som 

en havredryck.  

Oatly använder sig av en utomstående tredje part för ett erkännande och återigen i förhållande 

till mjölkindustrin. Det inger också status att deras produkt följer Nordiska Näringsrekom-

mendationerna och att LRF Mjölk inte visste det visar på en bristande kunskap i fältet. Lik-

som i det här citatet och flera andra likställer sig Oatly med mjölk som produkt, men tar av-

stånd från industrin och vad de kallar Mjölklobbyn.  

Under de två kommande rubrikerna används samma analysmetod för att hitta argument i 

de två annonserna. 

Ethosappellerande kvaliteter i Mjölklobbyn VS Oatly - Game over 
I det här stycket identifieras strategier och kvaliteter i annonsen ”Mjölklobbyn VS Oatly – 

Game over” (bilaga 2). Den inleds med ett konsternerande om att rättegången i Marknads-

domstolen slutade med förlust för Oatly. Den mest förekommande kvaliteten i annonsen var 

just uppriktighet som ingår i strategin tillförlitlighet-självkaraktärisering. I annonsen som pub-

licerades innan rättegången (bilaga 1) var den dominerande kvaliteten omvärldsinsikt men 

efter att Oatly förlorade rättegången praktiserades en annan strategi, uppriktighet, som avser 

visa företagets moraliska karaktär beträffande bland annat rättvisa och ärlighet. Med uttalan-

den som bland annat: ”Man kan väl säga att vi åkte på en brakförlust.” och ”PS. På 

otal.com/dåligstämningikyldisken kan du läsa domen i sin helhet.” har Oatly efter domslutet 

en mer avslappnad attityd och väljer att vara mer transparanta istället för offensiva mot meje-

riindustrin.  

Annonsen innehåller kvaliteterna mod och passion från tillförlitlighet-självkaraktärisering 

som är den absolut vanligaste strategin i texten. Reklamen förmedlar en fortsatt beslutsamhet 
                                                
42 Egen notering 
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och uthållighet: ”Men tro inte det tar slut här. Det går inte att mota den ökande efterfrågan på 

växtbaserade livsmedel med hjälp av advokater. Och vi kommer aldrig att sluta slåss för det vi 

tror på.”. Med mod förmedlar företaget att deras konkurrenskraft inte gått förlorad och Pass-

ionen framgår i citatets sista mening ”vi kommer aldrig att sluta slåss för det vi tror på”.  

Domslutet framställs mot slutet av annonsen som en utmaning snarare än som ett nederlag.  

Fortsatt i samma strategi finns kvaliteten integritet och rättvisa i ett uttalande som ska visa 

företagets rättrådighet, ”Fakta som Marknadsdomstolen uppenbarligen valde att bortse från.”. 

Oatly menar att Marknadsdomstolen bortsett från saklig fakta vilket missgynnat företaget och 

därmed skadat dess integritet. Mitten av annonsen består av kvaliteten omsorg där företaget 

bryr sig om andra och visar välvilja, ”Det är inte bara en käftsmäll mot företag som försöker 

hitta nya lösningar för en hållbar framtid, det är ett stort steg tillbaka för alla som bryr sig om 

den här planeten.”. Oatly tar ställning och placerar in sig bland den typ av företag som ”försö-

ker hitta nya lösningar för en hållbar framtid” och återigen framhävs en oror för samhället i 

stort. 

Till skillnad från första annonsen är kvaliteten omvärldsinsikt sällsynt men återfinns och 

handlar om Oatlys insikter angående hälsa och klimat: ”I en tid då så gott som all forskning 

pekar åt samma håll: Att vi måste minska vårt intag av animalier. Både för hälsans och för 

miljöns skull.”. 

Nu när de ethosappellerade argument identifierats i reklammaterialet utifrån Isakssons och 

Jørgensens ehtosmodell undersöks vilka och hur dessa argument etablerar ett miljöethos. 

Först undersöks reklamfraserna och därefter annonserna.  

Strategier för miljömedvetet ethos i reklamfraser 
Utifrån Wæraas och Ihlens strategier identifieras och analyseras Oatlys miljöargument i 

slogans och fraser. Så här skriver Oatly om sin färska grädde iMat fraiche ”... our fraiche pro-

vides an upgrade over creme fraiche and if you wonder what we mean by an upgrade, well we 

mean that you get the same great performance, but our fraiche is lighter and cleaner and he-

althier.” (bilaga 12). Uttalandet präglas, som tidigare identifierats, av Isakssons och Jørgen-

sens kvaliteter åstadkommanden och förbättringar vilka syftar till företagets prestationer. Fra-

sen är ett exempel på ”we improve the world”, en strategi som Wæraas och Ihlens menar ofta 

tar sig i uttryck genom att företagen påpekar att deras innovationer förbättrar miljön.43 Bland 

Oatlys fraser och slogans återfinns flera likartade exempel: ”[...] this is not a substitute for 

                                                
43 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 91–92. 
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cream. It’s an upgrade.” (bilaga 11) och ”No cream or soy or rice or almonds or other tempo-

rary inventions.” (bilaga 14). När företaget talar om uppgraderingar och att deras produkter är 

långsiktiga innovationer kommunicerar de att deras produkter är landvinningar som tillhör 

den framtida livsmedelsindustrin. Att visa sin modernitet görs till stor del genom att skildra 

mjölk som det gamla, och havredryck blir därmed det nya relevanta: ”Wherever and whene-

ver you would find yourself drinking milk or using it in a recipe ’back in the day’, you can 

use Oat Drink today.” (bilaga 13). Reklamfrasen säger uttryckligen att företaget hör till det 

nya och kan ersätta mjölken. Strategin ”we improve the world” är relativt försiktigt förkom-

mande i Oatlys slogans eftersom den typen av påståenden ofta styrks med fakta och siffror – 

något som inte passar sig i slagkraftiga slogans eller fraser. 

Frasen ”... but you don’t have to think about the cow part. Straight up Swedish grown 

oats that will make whatever you want to make taste great and healthy and modern…” (bilaga 

10) går under strategin ”we clean up our own act”. Den går ut på att rikta mottagarens upp-

märksamhet mot vad företaget gör för att minska negativ klimatpåverkan och därmed föregår 

med gott exempel i branschen.44 Det syftar till att stärka företagets arete och här visar företa-

get sin förståelse för klimatsituationen. Genom att endast använda svenskodlad havre menar 

reklamen att företaget tar ett moraliskt ansvar och jobbar för ett bättre klimat. Argumentet kan 

dock uppfattas kollidera med det faktum att Oatly säljer produkter i över tjugo länder i Europa 

och Asien.45 Den internationella framgången är inget som överhuvudtaget framgår i den ex-

terna kommunikation som har studerats. Högst sannolikt på grund av att den sortens budskap 

strider mot bilden av det lokala miljövänliga företaget som Oatly bygger sitt varumärke kring. 

Reklamfraserna ”It looks milk but isn’t milk. It is made for humans (not baby cows).” 

och ”It’s like milk, but made for humans.” är exempel på strategin ”we are like you” som syf-

tar till att skapa identifikation med publiken och främjar eunoia.46 Med hjälp av fraserna an-

spelar Otaly till den mest grundläggande gemensamma nämnaren hos sin publik: att de alla är 

människor. Genom det triviala påståendet ”It is made for humans (not baby cows).” framkal-

lar havredrycksföretaget en absurditet i att dricka en dryck som är skapad för kalvar. Mjölk 

framställs närmast onaturligt och reklamfrasen underminerar det faktum att mjölken kommer 

från naturen självt. Anledningen till att Oatly vill skapa identifikation på den grundläggande 

premissen att vi alla är människor beror på att företaget skapar ett kundbehov snarare än efter-

                                                
44 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 92–93. 
45 Oatly, ”About the company”, http://www.oatly.com/about-the-company/ (2016-05-03) 
46 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 93. 
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lever existerande behov. Hade Oatly gjort det sistnämnda skulle det istället producerat ännu 

en traditionell mjölkdryck. Om företaget vill skapa ett nytt behov hos konsumenter måste det 

anspela på något som alla mottagare kan känna igen sig i – att de är människor med makt att 

rädda ett klimat i förfall. Kundbehovet skapas således genom alarmerande miljöargument vil-

ket görs ännu tydligare i de längre textannonserna. I kontext av hela reklamkampanjen har 

Oatly snarare försökt skapa ett behov, än att lyssna till ett, som består i att konsumenten antas 

vilja dricka en mjölkliknande dryck med minsta möjliga negativa hälso- och klimatpåverkan.  

Strategin ”others aprove of us” används genom att hänvisa till en tredje part som ofta är 

en miljöorganisation men den förekommer inte i det analyserade materialet av reklamfraser. 47 

Förklaringen ligger i att Oatly i kortare fraser framställer sig självt som en miljöorganisation, 

bland annat genom att inte nämna en tredje part. På så sätt undviker havredrycksföretaget att 

framstå som ännu en klimatskadlig verksamhet som godkänns av en miljöorganisation– en 

strategi som lämpar sig bättre för till exempel kaffeproducenter eller bilföretag som är mer 

allmänt kända miljöfarliga verksamheter.  

Strategier för ett miljömedvetet ethos i annons 
Under den här rubriken identifieras och analyseras företagets miljöargument i de två textan-

nonserna (bilaga 1-2). Strategin ”we improve the world” är den dominerande strategin i an-

nonserna och typisk för miljöargument som förstärks med fakta och siffror. Utifrån Isakssons 

och Jørgensens ethosmodell fastställdes tidigare i undersökningen att argumentet nedan består 

av kvaliteten omvärldsinsikt som stärker fronesis. 

[O]m vi bara gjorde en enkel sak som att byta ut mjölken i kaffet mot havredryck under ett år, skulle 

Sveriges växtgasutsläpp minska med 186 499 ton […] Inte bara utsläppen av växthusgaser skulle 

minska om vi bytte mjölk mot havredryck. Detsamma gäller landanvändningen och energiförbrukning-

en. Växthusgaser: -69%, Landanvändning: -79%, Energiförbrukning: -60%.48 

Stycket är ett exempel på ”we improve the world” som stärker fronesis, men Wæraas och 

Ihlens menar dessutom att ”we improve the world” kan anses som en dygd och därmed stärka 

arete.49 Oatly intar här en expertposition genom att visa kompetens inom miljöproblematik 

samt skapar trovärdighet i miljörelaterade kontexter genom att genomgående ta en tydlig 

ställning i klimatfrågor. Argumenten har därmed en dubbelverkande funktion i byggandet av 

ett miljömedvetet ethos. Ett annat exempel av samma strategi ser ut såhär:  
                                                
47 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 94–95. 
48 Bilaga 1 
49 Wæraas, Ihlen, 2009, s. 91–92. 
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[D]en senaste forskningen pekar nämligen åt ett håll som inte tjänar mjölkindustrins intressen och som 

man nog gärna skulle vilja hålla borta från allmänheten. Detsamma gäller hårda fakta om miljön och 

klimatet […] Idag står kött- och mjölkindustrin för 14,5% av världens totala utsläpp av växthusgaser.  

Här tar havredrycksföretaget återigen upp varför deras produkter förbättrar miljön och det 

görs som oftast genom att mäta sig med mjölkindustrin. Oatlys ”we improve the world” utgår 

alltid från ett exempel eller en jämförelse, där mjölkindustrin blivit jämförelseobjektet, som 

backas upp med vad det kallar ”hård fakta” och statistik. Det talas sällan enbart om produk-

ternas positiva egenskaper och hur de bidrar till en bättre miljö utan att de jämförs med en 

mjölkprodukt. I den givna kontexten har det sina naturliga skäl eftersom reklamen kretsar 

kring tvisten mellan LRF Mjölk och Oatly, men den ständiga jämförelsen och de återkom-

mande argumenten om mjölkindustrins negativa klimatpåverkan leder till att Oatly till sist 

enbart kommunicerar: vi är inte mjölk - därför är vi god mot miljön. Det är också det bakom-

liggande budskapet i deras koncisa slogans som: ”It looks milk but isn’t milk…” och ”It’s like 

milk, but made for humans.”. 

Reklamfrasen ”All vår havre kommer från svenska gårdar. Så tro inte att vi har något emot 

svenska bönder. Eller kossor för den delen.” kännetecknas av ”we clean up our own act”. Att 

använda närodlade råvaror är en prestation i företagets miljömedvetna agenda och återigen är 

det ett argument som har en stark koppling till mejeriindustrin. Industrin är viktig för bönder-

na, här visar Oatly att de också bryr sig om böndernas situation. Det har naturligtvis att göra 

med att företaget medvetet etablerar sig som ett alternativ på mjölkmarknaden. Men det finns 

ett genomgående fokus på mjölkprodukter i Oatlys miljöinriktade retorik av ett annat skäl - 

företaget är miljövänligt främst i förhållande till mejeriprodukter. Oatly har trots allt fyra pro-

dukter som innehåller palmolja och två produkter som förpackas i Tyskland, något som i 

sammanhanget inte kan anses klimatsmart.50 Men den miljöproblematiken bleknar i jämfö-

relse med komjölksindustrins och att bygga sina miljöargument kring industrin blir således 

effektivt.  

”We clean up our own act” är ingen tongivande strategi i annonserna eftersom reklamen 

istället påpekar mjölkindustrins miljörelaterade svagheter för att flytta fokus från Oatlys egna. 

På så sätt undgår de att erkänna egna brister och slipper leda i bevis att de städar upp efter sina 

egna handlingar. Strategin är helt enkelt mindre relevant eftersom företaget etablerar sig på en 

marknad som inte är erkänt förknippad med direkt miljöförstöring.  

                                                
50 Oatly, ”Frequently asked questions”, http://www.oatly.com/faq/?swedish (2016-05-03) 
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De två första strategierna ”we improve the world” och ”we clean up our own act” har fokus 

på företaget, dess prestationer och handlingar. Nästa strategi riktar fokus utåt mot mottagaren. 

Följande stycke i annonsen är exempel på ”we are like you”: 

[O]ch varken klimatet, vår hälsa eller våra svenska mjölkbönder kan vänta särskilt mycket längre. Vi 

behöver slå våra kloka huvuden ihop och fundera över hur vi på allvar kan anpassa oss till en ny verk-

lighet. Hur utvecklar vi ett livskraftigt svenskt jordbruk utan att tumma på djurreglerna? Hur håller vi 

våra landskap öppna och garanterar den biologiska mångfalden? Men framförallt: Hur ser vi till att ha 

en sund planet att lämna över till våra barn?51  

Här kommunicerar havredrycksföretaget att de står inför samma utmaningar och strävar mot 

samma mål som sin publik. Genom att lyfta fram gemensamma intressen mellan företaget och 

målgruppen visar Oatly att de bryr sig om mänskligheten och miljön. Strategin handlar om att 

visa välvilja mot sina konsumenter och främjar eunoia. Med ett ultimatum, ”varken klimatet, 

vår hälsa eller våra svenska mjölkbönder kan vänta särskilt mycket längre.” skapar reklaman-

nonsen en gemensam drivkraft hos företaget och sin publik. Tillsammans strävar de mot ett 

gemensamt mål - en hållbar miljö. Utifrån det utsatta målet skapar reklamen en konsensus 

kring klimatkrisen, att mjölkindustrin är den verkliga problematiken medan Oatly är lösning-

en. Publiken kan bli en del av lösningen genom att bli konsumenter och köpa produkten. 

Gränsen mellan företaget och konsumenten blir diffus, ”we are like you”. Även om mjölk-

drycker inte är en produkt där miljövänlighet prioriteras hos konsumenterna, mer troligt är det 

vid köp av bil, så använder Oatly miljön för att stärka sitt ethos hos kunderna. Detta genom att 

visa sin välvilja mot konsumenterna i en fråga som andra företag, enligt reklamen, inte tycks 

bry sig om. Oatly gör miljöproblematiken till ett försäljarargument som bara kan utnyttjas av 

företag med ett trovärdigt miljövänligt ethos.  

Extra tydlig blir användandet av ”we are like you” i andra annonsen (bilaga 2) som kom ut 

efter att Oatly förlorat i Marknadsdomstolen: ”Det är inte bara en käftsmäll mot företag som 

försöker hitta nya lösningar för en hållbar framtid, det är ett stort steg tillbaka för alla som 

bryr sig om den här planeten.”. Här visar Oatly att det finns en gemensam förståelse om mil-

jöproblematiken mellan företaget och konsumenterna, de utkämpar samma strid, mot samma 

mål och har samma underliggande intressen. Och kunderna kan hjälpa till, genom att stödja 

Oatly. Reklamen kommunicerar att företagets tillbakagång innebär en direkt förändring i ne-

gativ riktning för miljön. Som Oatly-kund är du per automatik god mot miljön och ett bakslag 

                                                
51 Bilaga 1 
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för Oatly blir således ett bakslag för den som vill vara miljövänlig. Här blir gränsen mellan 

företagsrollen och konsumentrollen återigen vag. Företaget övergår till att vara mer av en per-

sonlighet, som kämpar för miljön, än en vinstdrivande organisation som vill sälja en produkt.  

Oatly tar i annonsen (bilaga 1) stöd av en tredje part, som i det här fallet är en statlig för-

valtningsmyndighet, för att bevisa den tes som drivs genom hela annonsen – havredryck bör 

ersätta mjölk.  

[O]m våra vänner på Svensk Mjölk läst de Nordiska Näringsrekommendationerna, hade de vetat hur en 

perfekt balanserad dryck med lagom mängd fett, protein och kolhydrater ska se ut: Som en havredryck. 

Precis som Oatlys egna ord inte är tillräckligt i en domstol används i annonsen vad som närm-

ast kan liknas vid ett vittne. Vittnet är Livsmedelsverket och argumentet är ett exempel på 

”others aprove of us”. Liknande uttalande hittar vi i andra annonsen (bilaga 2) men är inte di-

rekt kopplad till en annan organisation utan hänvisar till forskning i allmänhet: ”I en tid då så 

gott som all forskning pekar åt samma håll: Att vi måste minska vårt intag av animalier. Både 

för hälsans och för miljöns skull.”. Men avsikten är i båda fallen densamma, att använda sig 

av en oberoende part för att visa på företagets goda moral. Den här strategin är inte domine-

rande i kampanjen av samma skäl som nämnts tidigare: Oatly tar inte hjälp av miljöorganisat-

ioner – de vill framstå som en. Frånvaron av strategin är en indikation på att havredrycksföre-

taget bygger ett ethos som i vissa avseenden kan liknas vid en miljöorganisations. Annonserna 

riktar fokus bort från det faktum att Oatly i grunden är ett företag med vinstintresse. Ett före-

tag kan i teorin drivas av till lika stora delar vinst- och miljöintresse, vilket ett verkligt miljö-

vänligt företag måste göra enligt Michael Polonsky och Philip Rosenberger, men ett vinstdri-

vande företag riskerar alltid att uppfattas nedprioritera miljön. 52 Ett vinstdrivande företag har 

aldrig miljön som huvudmål, vilket endast är utmärkande för just en miljöorganisation. Orga-

nisationer som Naturskyddsföreningen, Green Peace eller Håll Sverige Rent hänvisar sällan 

till erkännanden från andra miljöorganisationer eftersom det endast skulle riskera att ifråga-

sätta deras egen trovärdighet. En liknande inställning finns i Oatlys externa kommunikation, 

det är miljöexperter och inte i behov av andras erkännanden.  

Reflektion över studiens metod 
När det gäller metoden och teorin i studien är det viktigt att poängtera att det alltid finns en 

närvarande problematik när klassisk retorik ska appliceras i modern tid. Det är en problematik 

                                                
52 Polonsky, Rosenberger, 2001, s. 24. 
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som bland andra Isaksson och Jørgensen fått brottats med under formningen av sin ethosmo-

dell.  

I ”Corporate rhetoric as organizational discourse” beskrivs Aristoteles retoriska situation 

som otillräcklig, mätt med moderna tidens mått, eftersom den endast innefattade ”an educa-

ted, propertied, male speaker addressing a homogeneous audience.”. Vidare redogörs för hur 

retoriken som forskningsfält har utvecklats, anpassat sig och funnit fokus bortom enbart ef-

fekterna av enskilda talare.53 Men även om retorikens fokus har vidgats finns det svårigheter 

med att överföra Aristoteles ethosdefinition från individnivå till kollektivnivå. Det förutsätter 

att en individ och till exempel en organisation eller ett företag har vissa gemensamma näm-

nare.  

I ”Classifying managerial responses to multiple organizational identities” skrivs det om hur 

organisationer är uppbyggda av många olika identiteter och når ut till fler målgrupper: ”orga-

nizational identity comprises those characteristics of an organization that its members believe 

are central, distinctive, and enduring… Like individuals, organizations may experience simi-

lar problems resulting from multiple organizational identities.”.54 Här ges en antydan på lik-

heterna mellan individ och organisation, Wæraas och Ihlen resonerar vidare kring sambanden:  

 [M]odern organizations want the public to appreciate their human characteristics such as responsible, 

trustworthy, credible, open, and innovative. Organizations are attributed with human-like characteristics 

based on what the audience sees, hears, and perceives about them…55  

Organisationer är inte individer men kan framställa sig på liknande sätt, med hjälp av liknande 

strategier, och som gjorts i analysen kan de med fördel studeras utifrån en metod som utveck-

lats med utgångspunkt i Aristoteles ethosdefinition.  

                                                
53 Cheney, G., Christensen, L.T., Conrad, C. and Lair, D. (2004), ”Corporate rhetoric as organizational dis-
course”, in Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., Phillips, N. and Putnam, L. (Eds), Handbook of Organizational 
Discourse, Sage, Thousand Oaks, CA, s. 79–80.  
54 Pratt, M.G. and Foreman, P.O. (2000), ”Classifying managerial responses to multiple organizational identi-
ties”, Academy of Management Review, Vol. 25 No. 1, s. 7–20.  
55 Wæraas, Ihlen, 2009, s.90. 
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Avslutning 

Sammanfattning och diskussion 
Argument med ethosappellerande kvaliteter i Oatlys reklam har identifierats och analyse-

rats. Ett övervägande antal av dessa argument har visat sig stärka vad Wæraas och Ihlens 

skulle kalla för ett ”environmental ethos”.56 Samtliga strategier som kan användas för att 

bygga ett ”environmental ethos” återfinns i reklammaterialet. Oatly tonar kraftigt ner bilden 

av företaget som en del av den traditionella industrin, främst genom att mäta sig gentemot 

storföretag inom komjölksindustrin. Därmed kommunicerar och framställs företaget mer som 

en miljö- rörelse eller organisation där miljöfrågan under alla omständigheter är högsta priori-

tet. Belägg för det ser vi i en likhet med tidigare forskning.  

I Oatlys ethosappellerande argument framträder samma tendens som Simon Perstorper 

kommer fram till bland de icke vinstdrivande organisationerna han studerat: att det mest före-

kommande sättet att skapa förtroende är att framhålla sin expertis på det område organisation-

en verkar.57 Likheten gäller också de identifierade miljöargumenten i Oatlys reklam där den 

expertisorienterade strategin ”we improve the world” sammantaget var dominerande. I det här 

fallet ger det indikationer på att havredrycksföretagets retoriska förhållningssätt och et-

hosbyggande liknar de icke vinstdrivande organisationernas, vilket överensstämmer med vad 

som kunnat utläsas i det studerade materialet: att Oatly till stor del bygger sitt miljövänliga 

ethos genom att kommunicera som en miljöorganisation.  

Argumenten som identifierats och analyserats stärker Oatlys miljömedvetna ethos genom 

att förmedla trovärdighet och transparens. Trovärdigheten skapas i form av ”we improve the 

world” med logos-inslag i två informativa annonser. Transparensen skapas genom att inta en 

subjektiv hållning i miljöfrågor. Att i sin kommunikation öppet visa sig totalt partisk ger en 

effekt av transparens och ärlighet. I reklamen är Oatly inte minst transparanta angående dom-

stolsförhandlingarna med LRF Mjölk. Denna transparens smittar av sig på andra frågor. Ge-

nom transparens i rättstvisten förmedlar företaget att det inte har något att dölja, varken i 

marknadsdomstolen eller i frågor om miljön. I Håkan Jönssons avhandling om mjölk framgår 

det att transparens som metod även används av mjölkindustrin.58 Svenska mejeriföretag erbju-

der möjligheten för vem som helst att få besöka mejerierna, detta med ambitionen att göra 

produktionsprocessen mer genomskinlig. På så sätt kommunicerar även mejeriföretaget till 
                                                
56 Ihlen, 2009, s. 8.  
57 Perstorper, 2014, s. 29. 
58 Jönsson, 2005, s. 77. 



 

  

30 

sina konsumenter det inte finns något att dölja. Därför är inte strategin ”others aprove of us” 

dominerande i det studerande materialet, eftersom ett ärligt företag som inte döljer något inte 

heller behöver godkännas av andra.  

I Alla bryr sig om miljön! kommer Michaela Engström och Marika Nilssons fram till att 

Ben & Jerry’s uppmanar konsumenterna att bli mer miljömedvetna genom att köpa deras pro-

dukter.59 I avsnittet om tidigare forskning noterades att Ben & Jerry’s och Oatly har likheter 

som företag, vilket visa sig gälla även företagens externa kommunikation. I analysen framgår 

att Oatly genom strategin ”we are like you” manar kunderna att samarbeta med företaget mot 

ett gemensamt mål. Målet är en bättre miljö och att köpa företagets produkt blir ett sätt för 

mottagaren att samverka med företaget mot detta mål. En likhet finns också i att båda företa-

gen framställer sig som små. För i motsats till de stora mjölkföretagen framstår Oatly i rekla-

men som ett litet företag, inte minst genom strategin ”we are like you” som riktar sig mot den 

enskilda individen. Att framställa sig som ett litet företag är en viktig del i argumenten om 

minsta möjliga miljöpåverkan. Men för att Oatly ska kunna kommunicera bilden av företaget 

som litet krävs en budget som är karaktäristiskt för stora företag med stor marknadsförings-

budget. Att bland annat publicera helsidesannonser i två av de största tidningarna i Sverige 

kostar mycket pengar.  

I ”wow now cow” konstateras att Oatly använder sig av ett antal retoriska grepp för att på-

kalla uppmärksamhet och locka konsumenter. De skriver att Oatly oavsett motiv uppmärk-

sammar diskursen kring mjölk och med sin marknadsföring också påverkar den. De menar att 

en stor del av företagsreklamen går ut på att uppmärksamma, utmana och ifrågasätta diskur-

sen.60 Men vad som resultatet visar i den här analysen är att argumenten som är grunden till 

detta ifrågasättande är starkt förknippade med Oatlys byggande av ett miljömedvetet ethos. I 

analysen blir det klart att miljöargumenten, som ofta anspelar på mjölk, fungerar som en et-

hosstärkande strategi. Reklamen ifrågasätter inte bara diskursen om mjölk utan både använ-

der, skapar och påverkar diskursen om mjölk för att bygga ett miljövänligt varumärke.  

I Oatlys reklam står mjölkindustrin för miljöproblematiken, en motpart som det inte kom-

promissas med och som företaget projicerar och mäter sina argument emot. Industrin tillskrivs 

det som Oatly tar avstånd från. På så sätt skapar Oatly genom miljöargument en tydlig, och 

möjligen önskvärd, splittring i den tidigare solida och trogna målgruppen mjölkkonsumenter. 

                                                
59 Engström, Nilssons, 2012, s.29 
60 Knape, Bergholm, 2015, s. 45–46. 
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Framtida forskning 
Uppsatsen har tittat närmare på ett företag och dess användande av miljöargument, men det 

har inte funnits plats för någon komparativ undersökning två företag emellan. En väsentlig 

synvinkel för framtida forskning kan således vara att utgå från fler företag och jämföra deras 

retoriska strategier. Det kan vara intressant att utforska om det finns mer generella drag och 

mönster i hur företag använder miljöargument i sin externa kommunikation. När det gäller 

forskning om Oatly i synnerhet vore det på sin plats att undersöka ett reklammaterial som 

sträcker sig under en längre period. Det skulle kunna säga något om hur företag som etablerar 

sig som miljövänliga upprätthåller sin ställning.  
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Bilagor 
Allt bildmaterial som gäller bilaga 3-14 är hämtade från marknadsdomstolens offentliga hand-

lingar. Det som är markerat i gult på bilderna är de fraser som marknadsdomstolen tagit upp i 

rättegången. Det gulmarkerad är också utskrivet under bilderna.  

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölklobbyn VS Oatly - the final countdown 

Idag drabbar lobbyorganisationen Svensk Mjölk samman med Oatly i Marknadsdomstolen. 

En på ytan ganska lättsam tillställning, som ska avgöra om vi får försätta säga saker som ”It’s 

like milk but made for humans” och ”No milk. No soy. No badness.”. Men bakom stämning-

en ligger en betydligt mörkare verklighet. En historia om hur en pressad storindustri till varje 

pris vill förhindra en öppen diskussion om hälsa, hållbarhet och miljö.  
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För sanningen är att vi kunde löst det här över en kopp kaffe (utan mjölk) redan för ett år se-

dan. Det skulle sparat både oss och de redan hårt pressade svenska mjölkbönderna åtskilliga 

kronor. Men grejen är att då hade diskussionen förmodligen stannat vid använder av just de 

där formuleringarna.  

Nu försöker man istället stoppa allt som kan ”ge intryck av att havsbaserade livsmedel är ett 

klokare val än mjölkprodukter” och ”formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till 

skillnad från havrebaserade livsmedel, är omoderna”.  

Det är faktiskt inte särskilt konstigt. Den senaste forskningen pekar nämligen åt ett håll som 

inte tjänar mjölkindustrins intressen och som man nog gärna skulle vilja hålla borta från all-

mänheten. Detsamma gäller hårda fakta om miljön och klimatet. Men än så länge får vi ju lov 

att säga vad vi vill, så håll i dig: Idag står kött- och mjölkindustrin för 14,5% av världens to-

tala utsläpp av växthusgaser. Det är lika mycket som alla transportmedel tillsammans - bilar, 

flygplan, tåg och båtar. Om vi bara gjorde en enkel sak som att byta ut mjölken i kaffet mot 

havredryck under ett år, skulle Sveriges växtgasutsläpp minska med 186 499 ton. Det motsva-

rar 328 286 flygresor till Thailand. Tänk vad kul vi kunde ha! 

Inte bara utsläppen av växthusgaser skulle minska om vi bytte mjölk mot havredryck. Det-

samma gäller landanvändningen och energiförbrukningen.  

Växthusgaser: -69% 

Landanvändning: -79% 

Energiförbrukning: -60% 

Nu satte nog en och annan mjölklobbyist latten i halsen. De brukar nämligen hänvisa till en 

studie (gjord av några anställda på LRF Mjölk) om miljöpåverkan i förhållande till näringsin-

nehåll. Och enligt den är komjölk åtta gånger bättre än havredryck. Ett inte helt oväntat utfall, 

eftersom de jämfört berikad mjölk med oberikad havredryck. Vad de inte talar lika högt om är 

att deras modell också visar att svenskt kranvatten är något av det mest miljövidriga du kan 

dricka. 

All vår havre kommer från svenska gårdar. Så tro inte att vi har något emot svenska bönder. 

Eller kossor för den delen.  
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Men mjölklobbyn har haft det tufft. Varför skulle de annars kalla en ifrågasatt dansk läkare 

som expertvittne till Marknadsdomstolen? En man som påstår att mjölk förebygger allt från 

cancer till fetma och vars forskning ”bevisat” att snabbmat och läsk inte är den primära orsa-

ken till övervikt (en rapport som en amerikansk dryckestillverkare betalade 33 miljoner för). 

Gick det verkligen inte att hitta någon annan?  

En sak är i alla fall säker. Om våra vänner på Svensk Mjölk läst de Nordiska Näringsrekom-

mendationerna, hade de vetat hur en perfekt balanserad dryck med lagom mängd fett, protein 

och kolhydrater ska se ut: Som en havredryck. Med tillägget att den innehåller naturliga fibrer 

som kallas betaglukaner och som bevisat är bra för hjärtat.  

Strunt samma egentligen. För medan vi käbblar rinner tiden iväg. Och varken klimatet, vår 

hälsa eller våra svenska mjölkbönder kan vänta särskilt mycket längre. Vi behöver slå våra 

kloka huvuden ihop och fundera över hur vi på allvar kan anpassa oss till en ny verklighet. 

Hur utvecklar vi ett livskraftigt svenskt jordbruk utan att tumma på djurreglerna? Hur håller vi 

våra landskap öppna och garanterar den biologiska mångfalden? Men framförallt: Hur ser vi 

till att ha en sund planet att lämna över till våra barn?  

Vi har några idéer som vi gärna delar med oss av när allt det här är över. Tills dess får du 

hålla tillgodo med vad vi och mjölklobbyn säger i Marknadsdomstolen. 

På otal.com/dåligstämningikyldisken kan du följa utvecklingen och spana in alla fakta i målet. 

Riktigt rolig läsning faktiskt, om man är på det humöret. 
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Bilaga 2 

 

Mjölklobbyn VS Oatly - Game over 

Igår kom domen i rättegången mellan mjölklobbyn och Oatly. Man kan väl säga att vi åkte på 

en brakförlust. Vi tvingas omgående sluta använda formuleringar som ”Mhf hmff fhhm, mhf 

mhhf hff hffmnf” och får inte säga saker som kan få komjölk att framstå som ett omodernt 

livsmedel.  

I en tid då så gott som all forskning pekar åt samma håll: Att vi måste minska vårt intag av 

animalier. Både för hälsans och för miljöns skull. Idag står kött- och mjölkindustrin för 14,5% 

av världens totala utsläpp av växthusgaser, vilket är lika mycket som alla transportmedel till-

sammans – bilar, flygplan, tåg och båtar. Fakta som Marknadsdomstolen uppenbarligen valde 
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att bortse från. Det är inte bara en käftsmäll mot företag som försöker hitta nya lösningar för 

en hållbar framtid, det är ett stort steg tillbaka för alla som bryr sig om den här planeten. 

Men tro inte det tar slut här. Det går inte att mota den ökande efterfrågan på växtbaserade 

livsmedel med hjälp av advokater. Och vi kommer aldrig att sluta slåss för det vi tror på. 

PS. På otal.com/dåligstämningikyldisken kan du läsa domen i sin helhet. 

Bilaga 3       

 

”No milk. No soy. No badness.”    
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Bilaga 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”No milk. No soy. No nonsense.” 
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Bilaga 5       

 
”No milk. No soy. No craziness.” 
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Bilaga 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”No nothing that isn’t necessary.” 
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Bilaga 7      

 

”It looks milk but isn’t milk. It is made for humans (not baby cows).” 
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Bilaga 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

”It’s like milk, but made for humans.” 
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Bilaga 9 

 

”The idea behind Oatly was to find a way to make a nutritious alternative to milk without go-
ing thru the body of a cow. Today that sounds really smart, but back when we started in the 
early 1990s most people thought we were crazy. That’s okay, every- thing has its time. Who 
is the crazy one now?” 
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Bilaga 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”[...] but you don’t have to think about the cow part. Straight up Swedish grown oats that will 
make whatever you want to make taste great and healthy and modern […]” 



 

  

46 

Bilaga 11

 
”[...] this is not a substitute for cream. It’s an upgrade.” 
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Bilaga 12 

 

”[...] our fraiche provides an upgrade over creme fraiche and if you wonder what we mean by 
an upgrade, well we mean that you get the same great performance, but our fraiche is lighter 
and cleaner and healthier.” 
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Bilaga 13 

 

”Wherever and whenever you would find yourself drinking milk or using it in a recipe ’back 
in the day’, you can use Oat Drink today.” 
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Bilaga 14 

 

”No cream or soy or rice or almonds or other temporary inventions.” 
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Bilaga 15 

 

”No milk. No soy. No … eh … whatever.” 


