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Sammandrag 
Positiva attityder gentemot varumärket är viktigt för företag. Om sambandet mellan attityden 

gentemot varumärket och attityden gentemot reklam är starkt tyder det på att företagets 

reklam är viktig för varumärket. Oatly har en provokativ reklamstrategi som väckt stor 

uppmärksamhet. Intressant är om denna provokativa marknadsföring leder till positiva 

attityder trots att det kan tänkas riskera att påverka attityderna negativt. 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka attityder provokativ reklam genererar samt 

ge företag förståelse för hur provokativ reklam påverkar attityden gentemot varumärket.  För 

att uppfylla syftet har tre fokusgrupper hållits där respondenternas känslor, uppfattningar och 

erfarenheter gällande Oatlys reklam har diskuterats. Resultatet av studien visar att Oatlys 

reklam upplevs provokativ eftersom den utmanar normer och inte främst framhäver 

varumärket. Trots att reklamen upplevs provokativ tycks attityderna vara positiva då 

reklamen är humoristisk och uppvisar ansvarstagande. Attityden gentemot reklamen speglar i 

stor utsträckning attityden gentemot varumärket. 

 

Nyckelord: Oatly, attityd, varumärke, reklam, provokativ reklam 
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1 Introduktion 
I följande kapitel introduceras ämnet. Delar av företaget Oatlys historia presenteras och 

vidare formuleras forskningsproblemet samt studiens syfte. Syftet mynnar ut i de 

frågeställningar studien ämnar besvara. 

1.1 Bakgrund 
Forskning har visat att provokativ marknadsföring kan leda till både positiva (Reichert, 

Heckler & Jackson, 2001; Severn, Belch & Belch, 1990) och negativa attityder (De 

Pelsmacker & Van der Bergh, 1996). Det kan vara en fördel för ett företag att använda 

provokativ reklam då det genererar uppmärksamhet. Provokativ reklam är normkritisk, tar 

upp tabubelagda ämnen alternativt går emot dominerande sociala regler (De Pelsmacker & 

Van der Bergh, 1996). Genom åren har flera uppmärksammade reklamer av provokativ 

karaktär kretsat i medier, exempelvis reklamer av Benetton, Members Only, Diesel, Sisley 

och Express. Reklamerna har bland annat berört rasenhet, dödsstraff, aids, världssvält, krig 

och abort i syfte att nå ut med politiska budskap (Harben & Kim, 2008). Oatly AB (Oatly) är 

ett svenskt företag som årligen gör flertalet provokativa reklamkampanjer som är 

normkritiska.  

 

“Oatly finns av en enda anledning: vi vill göra det enkelt för folk att äta och dricka så att de 

mår bra och samtidigt slipper oroa sig för att de tär på planetens resurser” (Oatly AB, 2018a). 

Oatly är ett företag som producerar havrebaserade produkter, exempelvis havremjölk och 

havregrädde. Oatlys reklamkampanjer har skapat debatter främst med anledning av att de 

utmanar normativa mejeriprodukter på marknaden. De framhäver sina produkter som ett 

miljövänligt alternativ och har gjort reklamkampanjer där de hävdar att deras produkter är 

“som mjölk fast för människor” (MD 2015:18, [2015]). Oatly har under de senaste åren drivit 

en hård kampanj mot den svenska mjölkindustrin. Deras reklam kan uppfattas som en 

nedvärdering av konkurrerande produkter snarare än att lyfta fram värdet i de egna 

produkterna (Björklund, 2017).  

 

Oatly har blivit stämda på grund av sin provokativa reklam. Svensk Mjölk väckte den 25 

september 2014 talan mot Oatly (MD 2015:18, [2015]). Målet gällde Oatlys kritik mot 

mjölkprodukter i sina reklamer. Rättegången har blivit omdebatterad och uppmärksammad 
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och den 19 november 2015 förlorade Oatly mot Svensk Mjölk. Att förlora i 

marknadsdomstolen är ingen triumf, men tvisten har gjort att Oatly fått stor uppmärksamhet. 

Då Oatly vill skapa en debatt om hälsa, hållbarhet och miljö har uppmärksamheten i sig varit 

bra för varumärket och företaget har kunnat vända även negativ publicitet till sin fördel.  

 

Reklamkampanjer med politiska ställningstaganden är karaktäristiskt för provokativ reklam 

(De Pelsmacker & Van den Bergh, 1996). Ett av Oatlys senaste ställningstagande gäller barns 

rättighet att välja havredryck i skolan. I september 2017 begärde Oatly att Konkurrensverket 

granskar EU:s skolmjölksstöd (Oatly AB, 2018b). Oatly anser att EU:s skolmjölksstöd 

"konserverar en ohållbar norm som motverkar klimatmålen och snedvrider konkurrensen." 

(Oatly AB, 2018b). Även i denna kampanj, liksom många tidigare, lutar sig företaget på 

forskning gällande framförallt utsläppen av växthusgaser från produktion av animaliska 

produkter. Kampanjen trycker på att skolelever själva borde ha möjlighet att ta ställning och 

välja en klimatsmart kost. Idag krävs intyg från läkare om en elev vill dricka ett vegetabiliskt 

alternativ till skollunchen. Oatlys VD Toni Petersson anser att skolmjölksstödet är en 

omodern företeelse (Oatly AB, 2018b). 

 

Oatly gör inte bara kampanjer som ifrågasätter mjölknormen, utan har även på senare tid 

gjort reklamkampanjer som ifrågasätter reklam i allmänhet. Även dessa reklamer har skapat 

debatt, bland annat på grund av att det i vissa kampanjer påstås att reklamen gjorts utan hjälp 

av en byrå, vilket inte stämmer då kampanjerna skapats i samarbete med reklambyrån 

Forsman och Bodenfors (Resumé, 2018). Oatly bedriver även kampanj via texter och 

budskap på sina produkter. Dessa är Oatlys huvudmedia, och det är därför av stort värde för 

företaget att lyckas förmedla varumärkets budskap genom denna kommunikationskanal 

(Forsman och Bodenfors Factory AB, 2014).  

 

Oatlys reklamkampanjer är utmanande och säregna, och företaget har belönats med flertalet 

priser för sina innovativa och uppmärksamhetsväckande reklamkampanjer.  Senast i april 

2018 vann Oatly priser i två kategorier i reklamtävlingen “Guldägget”. Priset ”Guldblick” var 

resultatet av Oatlys kampanj “London takeover”, som motiverades vara en kampanj som 

förbättrade stadsbilden, och priset “Guldskrift” kammades hem med motiveringen att 

reklamen är ett resultat av en vilja att vara ärlig med sina mål och på ett icke reklammässigt 

sätt gå emot dominerande sociala regler (Food Supply, 2018). Att Oatly för sin 
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marknadsföring har vunnit priser tyder på en säregen, unik och nytänkande reklam som är 

intressant att studera. 

1.2 Problematisering 
Ett företags reklam är en av dess viktigaste informationsförmedling mellan företaget och 

konsumenterna. Vilken typ av marknadsföringsstrategi företaget använder är därmed av stor 

betydelse. Olika typer av strategier kan generera olika reaktioner och attityder hos 

konsumenter och att dessa är positiva är väsentligt för företagen. Då dagens konsumenter 

utsätts för en stor mängd reklam är det omöjligt att uppmärksamma allt. Reklam som inte 

intresserar, engagerar eller är svår att associera till är därför ingenting som registreras. 

Företagen behöver därmed producera reklam som sticker ut från mängden för att fånga 

uppmärksamhet hos konsumenten och de behöver ständigt förnyade och förbättrade metoder 

för att nå ut med sina budskap. Användandet av provokativ marknadsföring, vilket innebär att 

referera till tabubelagda ämnen eller att bryta mot normer (De Pelsmacker & Van den Bergh, 

1996), är en strategi som blir allt vanligare (Vezina & Paul 1997; Waller, Fam & Erdogan, 

2005). Provokativ marknadsföring är ett verktyg för företagen att skapa just uppmärksamhet 

och kan leda till negativa attityder (Vezina & Paul 1997; De Pelsmacker & Van den Bergh, 

1996). Annan forskning visar dock att provokativ marknadsföring kan leda till positiva 

attityder (Reichert, Heckler & Jackson, 2001; Severn, Belch & Belch, 1990). 

 

Konsumenternas attityder gentemot företaget och dess varumärke är av betydelse, eftersom 

attityden gentemot varumärket påverkar konsumenternas köpvilja (Schiffman & Wisenblit, 

2015). Även konsumenternas attityder gentemot företagets reklamkampanjer är av betydelse, 

då negativa attityder gentemot reklamen kan generera sämre försäljning och försämra 

attityden gentemot varumärket. Genom att studera konsumenters attityder gentemot reklam 

kan företag avgöra om konsumenterna kommer att acceptera nya koncept som företaget 

överväger. De kan även mäta varför specifika marknadssegment inte övertygats av viss 

reklam, eller studera hur företagets målgrupp mest sannolikt kommer att reagera på nya 

koncept (Schiffman & Wisenblit, 2015). Om företagen kan förstå hur konsumentattityder 

skapas, ser ut och hur de kan påverkas, kan företagen göra reklam med utgångspunkt i detta, 

vilket torde vara av stort värde för företaget. Ett företag som vet vad i reklamen som 

genererar positiva attityder hos konsumenter har därmed även kunskap om hur de kan skapa 

reklamkampanjer som gynnar varumärket. 
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Oatly är ett företag som har profilerat sig som en normbrytande aktör och som dessutom 

motsätter sig traditionella synsätt, vilket utmärker en provokativ reklamstrategi (De 

Pelsmacker & Van der Berghs, 1996). Reklamen har skapat stor uppmärksamhet och många 

rubriker. Trots en omdebatterad rättegång samt en fällande dom i marknadsdomstolen hösten 

2015 mot Svensk Mjölk, gällande Oatlys mjölkkritiska reklam, tycks konsumenter ha ett 

fortsatt stort intresse av att köpa Oatlys produkter, något utplockade hyllor i 

dagligvarubutikerna vittnar om. Att Oatly förlorade tvisten mot Svensk Mjölk verkar inte ha 

påverkat företaget negativt, snarare tvärtom. Tvisten har givit Oatly mycket uppmärksamhet 

och trots att de slogans Oatly använder i sin reklam kan förknippas med smutskastning och 

oschyssta metoder (Björklund, 2017), tycks den provokativa reklamen gynna företaget. 

 

Oatlys marknadsföring är därför intressant och unik eftersom företaget inte bara framhäver 

och marknadsför sina egna produkter, utan även spelar på att kritisera en annan bransch, 

nämligen mjölkindustrin, samt reklam i allmänhet. Reklamen väcker stor uppmärksamhet och 

provocerar genom att utmana normer. Att förstå vilka attityder som finns gentemot 

provokativ reklam kan vara till hjälp då företag vill förstå hur provokativ reklam bör utformas 

för att generera positiva attityder gentemot reklamen och potentiellt även varumärket. Mot 

bakgrund av detta är attityder gentemot Oatlys reklam intressant att studera.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse för vilka attityder provokativ reklam 

genererar. Vidare syftar studien till att ge företag förståelse för hur provokativ reklam 

påverkar attityden gentemot varumärket. För att uppfylla syftet med studien kommer reklam 

producerad av det svenska företaget Oatly att studeras. Oatlys reklam kan identifieras med 

den beskrivning som finns av provokativ reklam och företagets reklam är därför ett bra 

studieobjekt. Följande forskningsfrågor kommer därmed att besvaras: 

 

På vilket sätt upplever konsumenter Oatlys reklam som provokativ, och vad genererar denna 

typ av reklam för attityder? 

Speglar konsumenters attityd gentemot ett företags provokativa reklam attityden gentemot 

varumärket? 
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2 Teori 
I följande kapitel redogörs för de teorier som senare kommer att kopplas samman med empiri 

och analys. Kapitlet inleds med en presentation av olika marknadsföringsstrategier samt 

varumärke och avslutas med en redogörelse för begreppet attityd och attityd i förhållande till 

reklam och varumärke. 

2.1 Marknadsföring som strategi 
Att påverka konsumenters uppfattning om antingen det egna varumärket eller konkurrenters 

varumärken är en av de vanligaste strategierna företag använder när det kommer till reklam 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). Denna typ av marknadsföring baseras på att övertyga 

konsumenterna att företagets produkter är bättre eller det bästa på marknaden beträffande 

vissa specifika produktattribut (Schiffman & Wisenblit, 2015). Att övertyga konsumenterna 

om att de egna produkterna är bättre än konkurrenternas baserat på reklam som spelar på 

sociala, ekonomiska eller politiska argument är en form av institutionell reklam som Harben 

och Kim (2008) benämner som påverkande reklam. Genom påverkande reklam hoppas 

företag också kunna påverka den allmänna opinionen och följaktiga beteenden. Den typen av 

marknadsföring är alltså vanligt förekommande när ett företag vill ta ställning i viktiga frågor 

och på så sätt skapa en för företaget gynnsam position på marknaden (Harben & Kim, 2008). 

2.1.1 Provokativ marknadsföring 

Marknadsföring som spelar på provokation har visat sig vara ett användbart verktyg då det 

väcker uppmärksamhet. Risken finns dock att denna typ av marknadsföring påverkar 

konsumenternas attityd gentemot varumärket negativt (Vezina & Paul, 1997; De Pelsmacker 

& Van den Bergh, 1996). Samtidigt framför andra forskare att provokativ marknadsföring 

även kan leda till en mer positiv attityd gentemot reklamen (Reichert, Heckler & Jackson, 

2001; Severn, Belch & Belch, 1990). 

 

De Pelsmacker och Van der Bergh (1996) förklarar provokativ reklam som visuella medier, 

uttryck eller situationer som som spelar på eller relaterar till tabubelagda ämnen, exempelvis 

politik, sex eller våld, alternativt bryter mot eller kritiserar sociala normer eller värderingar.  

De Pelsmacker och Van der Berghs (1996) förklaring av begreppet ger en tydlig och 

överskådlig bild av fenomenet och ligger därav som grund för föreliggande studie, med en 

medvetenhet om att andra definitioner finns. Provokativ marknadsföring ska dock inte 
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förväxlas med marknadsföring av varor och tjänster som i sig kan anses provocerande. Med 

det första menas reklam såsom ovan beskrivet, medan det senare menas att det snarare är den 

marknadsförda produkten som upplevs provocerande, exempelvis kondomer, alkohol eller 

cigaretter, och alltså inte marknadsföringen eller reklamen i sig (Waller, Fam & Erdogan, 

2005). I denna studie kommer begreppen provokativ och provocerande att användas 

synonymt. 

 

Vezina och Paul (1997) trycker på att det i rollen som annonsör är viktigt att vara nytänkande 

när det kommer till provokativ marknadsföring. Förklaringen till detta ligger i att 

konsumenter som ofta exponeras för provokativ marknadsföring vänjer sig vid det och en 

reklam med ”gamla” idéer förlorar därmed sin slagkraft. De Pelsmacker och Van den Bergh 

(1996) menar att en annan nyckel till framgångsrik provokativ marknadsföring är att den 

överträder sociala och kulturella normer alternativt exponerar tabubelagda ämnen. En reklam 

som uppfyller detta har större möjlighet att skapa uppmärksamhet, vilket är vad annonsören 

mest troligt är ute efter. 

2.1.2 Service dominerande logik (S-D logik) 

Grunden i S-D logiken innebär att företag vinner på att marknadsföra sig och sina produkter 

som något större, bättre och mer än bara ett objekt (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 2008). 

Marknadsföringsstrategiskt handlar det om att förmedla värdet och konsumentbehovet som 

ett köp från varumärket innefattar. Värdet kan definieras på olika sätt, till exempel som nytta 

och faktisk användbarhet hos användaren (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 2008). Volvo är 

till exempel mer än bara en bil; bilen innebär även trygghet på vägen och en trevlig 

familjeupplevelse. Marknadsföringen bör alltså, enligt S-D logiken, spegla det värde kunden 

får av att konsumera produkten, snarare än att marknadsföra produkten i sig. På det sättet 

skapar användandet av produkten ett symbolvärde som i sig medför en identitet (Röndell, 

2013, se Pahlberg och Bengtson, 2013). Vid marknadsföring med S-D logik är det därför 

viktigt för företaget att förstå vilken status och identitet konsumenterna upplever när de 

konsumerar varumärket.  

2.2 Att bygga ett varumärke 
Ett varumärke är ett löfte om något och att sedan leva upp till förväntningarna av detta löfte. I 

ett första steg förmedlas löftet genom kommunikation. Senare handlar det istället främst om 

vad företaget faktiskt gör. Företaget måste leva upp till den bild de förmedlar och aktivt göra 
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det de säger sig göra (Leigert, 2011). Det är även viktigt för företaget att bilda starka och 

positiva associationer och attityder gentemot sitt varumärke hos konsumenterna. Dessa 

associationer samt upprätthållandet av varumärkets visibilitet, skapas genom  aktiv 

marknadskommunikation. Att varumärket förblir synligt är ett kriterium för upprätthållandet 

av attityder och associationer (Mårtensson, 2009).  

 

Att bygga ett starkt varumärke är viktigt för företaget av flera skäl, inte minst eftersom detta 

är en förutsättning för att företaget ska vara konkurrenskraftigt på marknaden. Ett starkt 

varumärke inger också säkerhet, eftersom både kunder och anställda mer sannolikt väljer att 

stanna  även i tider då företaget utsätts för stark kritik (Leigert, 2011). Att bygga ett starkt 

varumärke är dock inte en enkel uppgift. Det är därför viktigt att företaget tydliggör vad 

varumärket står för och skapar en varumärkesidentitet (brand identity). Att förmedla 

varumärkets identitet är en nyckel för skapandet av positiva associationer till varumärket 

(Aaker, 1996).  

2.2.1 Varumärken och attityder 

När företag äntrar marknaden med nya koncept, alternativt introducerar en ny produkt, 

strävar de efter att skapa så fördelaktiga attityder gentemot sitt varumärke som möjligt i 

avsikt att få konsumenter att testa, tycka om och fortsättningsvis köpa deras produkter 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). Att skapa dessa positiva attityder är en stor utmaning för 

företaget, då människor tenderar att vara mindre mottagliga för det okända (Schiffman & 

Wisenblit, 2015), framförallt i startskedet, exempelvis vid lanseringen av en ny 

produktkategori. Ett sätt för företagen att upprätta positiva attityder, och slå sig in på 

marknaden, är enligt Schiffman och Wisenblit (2015) att dra fördel av andra liknande 

produkter som konsumenterna redan köper regelbundet. Företag kan alltså, i sin 

marknadsföring av den nya produkten, utnyttja eller spela på produktattribut i redan 

etablerade produkter för att antingen framhäva den egna produkten som bättre alternativt 

framhäva det konkurrerande som sämre.  

 

Företag är intresserade av uppfattningar som konsumenter skapar gällande specifika objekt då 

dessa uppfattningar speglar konsumentens bild av företaget och dess varumärke, vilket i sin 

tur påverkar köpbeslutet hos konsumenten. Har konsumenten en varumärkesbild som 

påverkar köpbeslutet negativt, är det av stort intresse för företaget att göra tillrättavisande 

kampanjer (Ikechukwu, Daubry & Chijindu, 2012). Uppfattningar om ett varumärke baseras 
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enligt Ikechukwu, Daubry och Chijindu (2012) på erfarenheter, reklam och diskussioner med 

andra människor och ligger, tillsammans med personliga värderingar, till grund för vilken 

attityd konsumenten har gentemot företaget eller varumärket. Om attityden hos en konsument 

gentemot ett varumärke är positiv eller fördelaktig menar Schiffman och Wisenblit (2015) att 

sannolikheten att kunden köper produkter av företaget är större jämfört med om konsumenten 

har en negativ eller ofördelaktig attityd. Företagen måste därför arbeta för att konsumenterna 

upprätthåller dessa fördelaktiga attityder för att få konsumenterna att fortsätta köpa deras 

produkter kontinuerligt (Schiffman & Wisenblit, 2015).  

2.3 Attityd 
Attityd är ett koncept inom marknadsföring som har etablerats snabbt (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). För att förstå hur en konsument påverkas och hur dennes preferenser kan 

förändras, är det nödvändigt att förstå processen av hur en attityd uppkommer. Detta är inte 

helt enkelt, då det finns skilda meningar i frågan. Viss forskning hävdar att attityder uppstår 

då minnen och intryck i förhållande till ett objekt uppstår och är alltså kopplade till 

erfarenheter (Fazio, 1990, se Argyriou & Melewar, 2011). Andra hävdar att attityder är 

situationsbundna och påverkas av den specifika situation vi befinner oss i (Feldman & Lynch, 

1988). Att attityder skulle framkallas av minnen indikerar att attityder ses som tämligen 

stabila (Katz 1960; Shavitt 1990). Detta sätt att se på attityder kallas funktionell teori 

(functional theory) (Argyriou & Melewar, 2011). Att attityder istället skulle vara 

situationsberoende utan att involvera minnen indikerar att attityder är något tillfälligt, vilket 

kallas konstruktiv teori (constructive theory) (Feldman & Lynch, 1988).  

 

I denna studie kommer attityder att ses i enlighet med funktionell teori. Även inom 

funktionell teori finns olika definitioner av konceptet attityd. Allport (1935, se Ikechukwu, 

Daubry & Chijindu, 2012) definierar attityd som ett mentalt tillstånd av beredskap baserad på 

erfarenheter som påverkar individens syn på objekt och situationer. Enligt Percy och Rossiter 

(1992) kan attityd beskrivas som en konsuments övergripande utvärdering av ett objekt i 

kombination med dennes förväntningar, samt med avseende på objektets upplevda förmåga 

att uppfylla en aktuell relevant motivation. Fishbein och Aizen (1975) anser att attityd är ett 

inlärt sätt att utvärdera på ett konsekvent gynnsamt eller ogynnsamt sätt med avseende på ett 

specifikt objekt. Fishbein och Aizens (1975) definition av begreppet som har blivit allmänt 

vedertagen och används av många forskare är även den definition som kommer ligga som 
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grund för den här uppsatsen. Attityder är alltså en psykologisk process där en individ ger 

uttryck för inre känslor som speglar om individen är fördelaktigt (positivt) eller ofördelaktigt 

(negativt) inställd till ett visst objekt (Ikechukwu, Daubry & Chijindu, 2012). Därmed kan 

attityder ses som en sammanfattande bedömning eller utvärdering av ett objekt.  

2.3.1 Faktorer som påverkar konsumenters attityd 

De flesta forskare antyder att attityder är inlärt, vilket innebär att attityder går att direkt 

koppla till erfarenhet av attitydobjektet (Ikechukwu, Daubry & Chijindu, 2012; Schiffman & 

Wisenblit, 2015). Ikechukwu, Daubry och Chijindu (2012) förklarar attitydobjekt som allting 

en individ har en attityd gentemot, exempelvis en produkt, ett företag, ett varumärke, en 

reklam, en tjänst, en butik och mycket annat. Många forskare har därför också försökt 

konstruera modeller som fångar de underliggande dimensionerna av en attityd. Det finns flera 

modeller som beskriver attityder hos konsumenter varav några av de viktigaste modellerna är 

tri-component attitude model, multi-attribute attitude models, the trying-to-consumer model, 

och attitude toward the ad model (Ikechukwu, Daubry & Chijindu, 2012; Schiffman & 

Wisenblit, 2015). Varje enskild modell ger ett något annorlunda perspektiv på begreppet 

attityd. I följande studie kommer två av dessa modeller, tri-component attitude model samt 

attitude toward the ad model, att beskrivas närmare. Den tredelade attitydmodellen (tri-

component attitude model) beskriver, och delar in, konceptet attityd i mindre byggstenar 

vilket tydliggör grundförståelsen av konceptet. Modellen är dock begränsad då den enbart 

beskriver konceptet i sig utan att relatera det till ett specifikt objekt. Därför kommer, som 

komplement till den tredelade attitydmodellen, “attityd gentemot reklam”-modellen (attitude 

toward the ad model) att användas för att ge en tydligare bild av fenomenet attityder i 

förhållande till reklam. 

2.3.2 Den tredelade attitydmodellen  

Den tredelade attitydmodellen grundar sig i att attityder består av tre huvudsakliga 

komponenter (Schiffman & Wisenblit, 2015). Komponenterna är kognition (cognition), 

affektion (affection) och konation (conation). Den kognitiva komponenten innebär en individs 

kunskap och intryck som erhålls genom en kombination av tidigare erfarenheter och 

information från externa källor. Den kognitiva komponenten representerar alltså individens 

särskilda uppfattning om hur ett visst objekt är eller inte är. Med affektion menas en individs 

känslor till ett objekt och motsvarar alltså individens utvärdering av objektet då det fångar i 

vilken utsträckning individen värderar objektet (Schiffman & Wisenblit, 2015). 
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Känsloladdade upplevelser kan dessutom förbättra eller förstärka en utvärdering/uppfattning. 

Konation som komponent speglar individens sannolikhet att agera (Schiffman & Wisenblit, 

2015). Med det innebär att individen tilltar olika handlingsmönster i förhållande till objektet. 

Konsumenten kan alltså ta avstånd från ett visst objekt men kan det kan även innebära ett mer 

implicit agerande och tas i uttryck i form av exempelvis rekommendationer till familj och 

vänner (Lii, Wu och Ding, 2013). I denna studie kommer endast kognition och affektion att 

studeras då det inte ligger i studiens intresse att studera handlingsmönster. 

2.3.3 “Attityd gentemot reklam”-modellen 

Lutz, MacKenzie och Belch (1983) presenterar en modell som beskriver fem möjliga 

underliggande påverkansfaktorer till attityder gentemot reklam1. Lutz och MacKenzie (1989) 

utvecklar senare modellen. I den nya modellen, som är en vidareutveckling av den gamla, 

finns fyra påverkansfaktorer på attityden; reklamtrovärdighet (ad credibility), 

reklamuppfattningar (ad perceptions), attityd gentemot annonsör (attitude toward the 

advertiser) och generell attityd gentemot reklam (general attitude toward advertising) (Lutz 

och MacKenzie, 1989). Reklamtrovärdighet och reklamuppfattningar ses som grundläggande 

faktorer för konsumentens utvärdering av reklam och är därmed kognitiva processer. Attityd 

gentemot annonsör och generell attityd gentemot reklam ses istället som komponenter som 

påverkas av våra negativa eller positiva känslor inför något och är alltså en del av våra 

affektioner (Lutz, MacKenzie och Belch, 1983).  

 

Reklamtrovärdighet handlar om i vilken utsträckning konsumenterna uppfattar reklamen som 

trovärdig och sanningsenlig. Konsumenters uppfattning om hur trovärdig reklamen är speglas 

av hur trovärdig annonsören uppfattas vara samt hur trovärdig reklam generellt uppfattas 

vara. Reklamtrovärdigheten påverkas alltså av generell reklamtrovärdighet och 

annonsörtrovärdighet  (Lutz, MacKenzie och Belch, 1983). Reklamuppfattningar syftar till 

inställningar och åsikter (utöver trovärdighet) hos konsumenten som påverkar attityden 

gentemot reklam (Lutz, MacKenzie och Belch, 1983). Attityd gentemot annonsör innebär 

vilka negativa eller positiva känslor konsumenten känner för annonsören. Kort och gott 

innebär förhållandet mellan attityd gentemot annonsör och attityd gentemot reklam att en 

exempelvis negativ bild av annonsören även kommer att skapa negativa känslor mot den 

reklam som annonsören exponerar (Lutz, MacKenzie och Belch, 1983). Generell attityd 

                                                
1 Lutz, MacKenzie och Belch (1983) benämner begreppet som ad vilket i förevarande studie kommer 
att benämnas reklam, då det engelska begreppet ad anses motsvara det svenska begreppet reklam. 
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gentemot reklam innebär konsumentens syn på och känslor om reklam i allmänhet. Dessa 

generella känslor påverkar i sin tur känslorna inför en specifik reklam (Lutz, MacKenzie och 

Belch, 1983).  

 

Lutz och MacKenzie (1989) adderar en parameter som de benämner attityder gentemot 

varumärket (attitude toward brand). Den nya parametern tillkommer med resonemanget att 

attityder gentemot varumärken påverkas av attityder gentemot reklam av ett visst varumärke. 

Detta förklarar Lutz och MacKenzie (1989) med att varumärkesuppfattningen, som påverkas 

av reklamen, kan påverka attityden gentemot varumärket. Alltså har reklamattityd en indirekt 

påverkan på varumärkesattityd.  

 

Figur 1 visar påverkansfaktorerna på attityd gentemot reklamen samt hur attityd gentemot 

reklamen påverkar attityd gentemot varumärket. Dessutom visas faktorernas påverkan på 

varandra. 

 

Figur 1: “Attityd gentemot reklam”-modellen, egen bearbetning. 

Källa: Lutz och MacKenzie, 1989 
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3 Metod 
I följande kapitel redogörs för hur uppsatsen genomförts. Den kvalitativa metoden som 

uppsatsen bygger på beskrivs och varför gällande metod har valts. I följande kapitel 

presenteras även datainsamlingsinstrumentet fokusgrupper och urvalsprocessen samt 

tillvägagångssätt. Vidare presenteras reliabilitet och validitet, etiska överväganden samt 

begränsningar med studien. 

3.1 Val av metod 
Studien är genomförd med kvalitativ forskningsmetod för att uppfylla syftet med studien. 

Kvalitativ forskning är en tolkande ansats och handlar till stora delar om att tolka den sociala 

verkligheten, det vill säga något som skapas av individer i samspel (Bryman & Bell, 2017). 

Mycket av den forskning som bedrivs kring konsumenters attityd använder kvantitativa 

forskningsmetoder. I denna studie låg intresset dock i att förstå konsumenters attityder och 

hur attityder förhåller sig till varandra, varpå den kvalitativa forskningsansatsen valdes. Detta 

eftersom att skapandet av förståelse är, enligt Holme och Solvang (1997), den kvalitativa 

metodens främsta syfte. Den kvalitativa forskningsansatsen möjliggör ökad och fördjupad 

förståelse av de fenomen som studeras (Bryman & Bell, 2017), vilket är en ytterligare 

motivering till valet av den kvalitativa forskningsansatsen. En ytterligare anledning till att 

kvalitativ metod valdes är att attityder är ett personligt och individuellt fenomen och därmed 

finns flertalet infallsvinklar. Detta gjorde att studieobjektet var omfattande, vilket medförde 

att en kvalitativ ansats var lämplig eftersom mer innehållsrika och utförliga svar var önskvärt. 

Dessutom gör en kvalitativ ansats enligt Holme och Solvang (1997) undersökningen mer 

detaljerad, vilket var värdefullt i denna studie. 

3.1.1 Fokusgrupper  

Den valda metoden för insamling av data var fokusgrupper. Fokusgrupper är ett 

diskussionsforum mellan individer i grupp men förklaras även enligt Bryman och Bell (2017) 

som intervjuer som görs i grupp kring ett särskilt tema. Metoden valdes eftersom den 

möjliggjorde svar från fler respondenter än vid individuella intervjuer. Fokusgrupper används 

inom olika fält och branscher, och har under lång tid använts för marknadsundersökningar där 

målet är att se och förstå konsumenters syn och reaktion på exempelvis reklamkampanjer 

(Bryman & Bell, 2017). Detta tyder på metodens lämplighet för denna studie.  

 



          
 

13 
 

Vid fokusgrupper som metod finns möjligheten att se om förståelsen för ett fenomen blir 

större när en individ hör andras åsikter. Enligt Bryman och Bell (2017) är en fördel med 

fokusgrupper att deltagarnas svar kan utvecklas med hjälp av varandras yttranden. Om en 

deltagare har ett svar formulerat i huvudet kan detta utökas då denne hör vad en annan 

deltagare säger. Deltagarna inspirerar alltså varandra vilket öppnar möjligheter att förstå 

varför en viss åsikt finns. En annan fördel är, enligt Bryman och Bell (2017), att risken för att 

en respondent svarar oklart eller icke sanningsenligt minskar. Detta eftersom det finns flera i 

rummet som kan och sannolikt kommer att reagera på om en deltagares svar motsäger 

varandra eller inte verkar vara sanningsenliga. Ett syfte med fokusgrupper som 

datainsamlingsinstrument är att studera hur individer i egenskap av gruppmedlemmar 

diskuterar specifika frågor. Det uppskattades i denna studie vara av värde att förstå hur 

individer påverkar varandras åsikter. Forskaren är alltså intresserad av hur individerna 

reagerar på och anpassar sig till andras åsikter. Ett relativt ostrukturerat samtal är därför 

nödvändigt (Bryman & Bell, 2017). Dessa fördelar visar möjligheten till samspel mellan 

deltagarna i en fokusgrupp. Detta samspel var av värde för denna studie då det möjliggjorde 

en vidare diskussion av frågorna och därmed möjlighet till en djupare förståelse av 

respondenternas attityder.  

 

Fokusgrupper som metod har också kritiserats. Kritiken har exempelvis handlat om urvalet av 

respondenter, som vanligen är mindre systematiskt än sannolikhetsurval, samt att metoden i 

låg utsträckning möjliggör generalisering, vilket är ett allmänt känt problem vid kvalitativa 

studier (Bryman & Bell, 2017). Ytterligare en kritik mot fokusgrupper är att situationen vid 

en fokusgrupp är orealistisk, och att respondenterna därmed inte kommer att ha samma 

uppfattning om något som de hade haft i verkligheten, exempelvis i en situation då ett beslut 

ska fattas (Bryman & Bell, 2017). För att göra det mer verklighetstroget exponerades 

respondenterna för olika reklam från Oatly under sessionen. På detta sätt kunde 

respondenternas reaktioner uppmärksammas i en näst intill verklig situation. Det är dessutom 

möjligt att resonera att denna felkälla inte var ett större problem för denna studie, eftersom 

den inte ämnade att undersöka beslutsfattande. 

3.2 Urval 
Urvalet till studien har utformats utifrån tre kombinerade urvalsmetoder. I en 

fokusgruppstudie är det av vikt att hitta respondenter som kan förhålla sig till de frågor som 
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ställs för att kunna delta i diskussionen (Alvehus, 2013), därav kan det vara viktigt att 

respondenterna uppfyller specifika kriterier vilket innebär att urvalet får ett strategiskt 

element. I denna studie ansågs det vara nödvändigt att respondenterna hade viss kännedom 

om varumärket Oatly och dess reklam, vilket enligt Alvehus (2013) indikerar på ett delvis 

strategiskt urval. Studiens urval går även att betrakta som ett kombinerat snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval. I ett snöbollsurval används, enligt Alvehus (2013), kontakter som sedan 

leder vidare till nya respondenter. Snöbollsurvalet underlättar för forskaren att identifiera 

lämpliga personer på ett effektivt sätt i ett nätverk av aktörer (Alvehus, 2013). De 

respondenter som kontaktades i denna studie blev uppmuntrade att ta med sig andra personer 

som även de uppfyllde kraven, vilket vissa tillfrågade gjorde. Detta antyder därmed på ett 

delvis snöbollsurval. Bekvämlighetsurval indikerar att urvalet har gjorts utifrån vilka 

personer som funnits tillgängliga (Alvehus, 2013). De respondenter som kontaktades var i 

första hand vänner och bekanta, vilket tyder på ett bekvämlighetsurval. Det fanns en 

medvetenhet om att de valda urvalsmetoderna medförde risker, såsom att fastna i ett och 

samma nätverk eller att spegla en grupp snarare än ett fenomen (Alvehus, 2013). 

Tidsbegränsningen medförde dock svårigheter att ta hänsyn till detta. 

 

Vid sökandet av respondenter ställdes två urvalskriterier som respondenterna behövde 

uppfylla. Detta för att säkerställa att respondenterna i denna studie var lämpade att diskutera 

ämnet. Målgruppen avgränsades till de som 1) kände till Oatly samt 2) någon gång hade sett 

och reagerat eller reflekterat över Oatlys reklam. En anledning till urvalskriterierna var 

uppfattningen att respondenterna skulle ha möjlighet att diskutera ämnet mer flytande och 

ingående om de till viss grad var insatta i ämnet sedan innan. Utifrån kriterierna kontaktades 

vänner och bekanta som antogs uppfylla kriterierna. Totalt deltog 14 personer i studien, 

fördelat på tre fokusgrupper.  

3.2.1 Gruppsammansättning 

Huruvida fokusgrupperna skulle vara homogena alternativt heterogena har diskuterats och det 

finns för- och nackdelar med båda delarna. Ett homogent urval underlättar för direkta 

jämförelser samtidigt som ett heterogent urval ger en bredare insikt i det fenomen som 

studeras, vilket leder till ökad nyansrikedom (Alvehus, 2013). I denna studie var grupperna 

homogena, med hänvisning till urvalskriterierna, vilket motiverades med möjligheterna för 

jämförelse mellan grupperna. Ett ytterligare val som forskaren står inför när fokusgrupper 

konstrueras är huruvida de medverkande personerna bör känna varandra eller inte. Eftersom 
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det handlar om social interaktion är det en ytterst viktig parameter då grupper med främlingar 

och grupper med bekanta genererar olika gruppdynamik samt social interaktion (Halkier, 

2010). Fokusgrupperna i denna studie var sammansatta med dels folk som kände varandra 

dels folk som inte kände varandra.  På detta sätt var förhoppningen att undvika risken att 

åsikterna i grupperna var “för lika” och enligt en socialt inlärd jargong.  

 

När förväntningarna är att deltagarna är emotionellt engagerade i frågan och därmed borde ha 

mycket att säga till om, kan mindre fokusgrupper vara att föredra (Morgan, 1998a, se Bryman 

& Bell, 2017). Med hänvisning till urvalskriterierna samt den uppståndelse Oatly har haft i 

medier antogs att de medverkande skulle ha mycket att säga i frågan varpå antalet deltagare 

begränsades till fem personer per grupp. Mindre grupper är även bra när det är väsentligt att 

fånga personliga uppfattningar, vilket var fallet i denna studie. Om målet istället är att fånga 

många olika uppfattningar är större grupper bra (Morgan, 1998a, se Bryman & Bell, 2017). 

Mindre grupper kan dessutom underlätta för att få en diskussion att flyta, då deltagarna kan 

känna sig mer bekväma med att framföra sina åsikter i mindre grupp (Bryman & Bell, 2017). 

Detta var en nödvändighet i denna studie med tanke på fokusgruppernas tidsram (en timme) 

vilket också är ett argument för valet av fokusgruppernas storlek då en större grupp kräver 

längre tid för diskussion (Alvehus, 2013). 
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3.2.2 Presentation av deltagare 

I Tabell 1 presenteras studiens 14 deltagare. För att ge respondenterna konfidentialitet har alla 

tilldelats en alfabetisk bokstav enligt nedan. 

 

Tabell 1: Presentation av deltagare 
BENÄMNING ÅLDER SYSSELSÄTTING UPPVÄXTSORT BOSTADSORT MATPREFERENS ALLERGIER 
A 24 Student: 

ekonomisk 
historia 

Smedsåsen Uppsala Vegan  

B 23 Student: ekonomi Uppsala Uppsala Vegetarian  
C 23 Student: ekonomi Uppsala Uppsala Äter allt  
D 27 Student: 

agronomekonom 
Borlänge Uppsala Vegan  

E 27 Författare Vindeln Uppsala Vegan  
F 23 Student: 

civilingenjör 
Borlänge Uppsala Äter allt  

G 23 Student: juridik Stockholm Uppsala Lacto-ovo 
vegetarian 

 

H 26 Student: ekonomi 
och juridik 

Åled Uppsala Äter allt (ej 
mjölk) 

Soja 

I 24 Student: juridik Stockholm Uppsala Äter allt  
J 26 Student: 

civilingenjör 
Kil/Uppsala Uppsala Äter allt  

K 23 Student: 
agronomekonom 

Lidköping Uppsala Äter allt  

L 23 Student: 
miljöekonom 

Ljungby Uppsala Äter allt  

M 25 Student: 
civilingenjör 

Stockholm Uppsala Äter allt Diverse 

N 25 Arbetar Utomlands Uppsala Vegetarian  
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Samtliga fokusgrupper inleddes med en presentation av forskarna samt uppläsande av ett 

introduktionsbrev för att ge respondenterna information om deras och forskarnas roll. Utöver 

detta förklarades konceptet fokusgrupp och dess upplägg med ett förtydligande om att det 

inte fanns något rätt eller fel svar gällande det berörda ämnet, utan att allt som sas i 

diskussionen var relevant. Även syftet med studien presenterades. Vidare förklarades att allas 

identiteter skulle behandlas konfidentiellt och samtidigt efterfrågades samtycke att spela in 

röster. Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor. Samma introduktionsbrev lästes 

för samtliga grupper för att ge samma information till alla respondenter. Respondenterna fick 

även fylla i en kort enkät med den information som presenteras i avsnitt 3.2.2. 

Fokusgrupperna inleddes sedan med att respondenterna fick diskutera reklam generellt följt 

av fem olika förutbestämda teman (se bilaga 1). Under flera tillfällen presenterades 
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stimulimaterial i form av reklamkampanjer, både bilder och klipp (se bilaga 2), för 

respondenterna som de sedan fick diskutera i grupp. Att göra på detta sätt är enligt Halkier 

(2010) ett sätt att skapa diskussioner i förhållande till vissa utvalda objekt, vilket skapar en 

konkret diskussion. Fokusgrupperna varierade mellan 50 och 60 minuter. Stimulimaterialet 

bestod av bilder och klipp. Materialet som visades var noga genomtänkt och ämnade att 

representera Oatlys reklam i allmänhet. Reklamen som har visats har därför varit dels äldre 

dels nyare i syfte att fånga helheten av Oatlys reklam. Därmed bör inte hävdas att det som 

mätts i denna studie är attityden till specifika kampanjer utan till Oatlys reklamer i allmänhet. 

Stimulimaterialet valdes alltså systematiskt i förhoppning att kampanjerna skulle spegla 

majoriteten av reklamerna som Oatly producerat. 

3.3.1 Operationalisering 

Ett antal teoretiska begrepp har operationaliserats för att göra de teoretiska begreppen mer 

konkreta och möjliga att undersöka. Provokativ reklam har operationaliserats i enlighet med 

De Pelsmacker och Van der Bergh (1996) som normutmanande och normkritisk reklam. 

Begreppet varumärke har operationaliserats till företagsvarumärke i enlighet med Leigert 

(2011). Konceptet attityd har operationaliserats genom uppdelning i komponenterna 

kognition och affektion, i enlighet med den tredelade attitydmodellen (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). Kognition har sedan operationaliserats till trovärdighet och uppfattningar 

med hjälp av Lutz, MacKenzie och Belch (1983) och erfarenheter i enlighet med Schiffman 

och Wisenblit (2015). Affektion har operationaliserats till värderingar och känslor enligt den 

tredelade attitydmodellen (Schiffman & Wisenblit, 2015). Värderingar har i sin tur 

operationaliserats till det upplevda värdet, alltså vad en konsument får av att köpa Oatlys 

produkter, med hjälp av S-D logik (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 2008).  

3.3.2 Transkribering och databearbetning 

Samtliga fokusgrupper har spelats in och transkriberats vilket enligt Bryman och Bell (2017, 

s. 465) underlättar analysen och insamlingen av data. En fördel med inspelning är att 

forskaren inte behöver fokusera på att anteckna exakt vad deltagarna säger utan kan vara mer 

delaktig och därmed också notera kroppsspråk. I transkriberingsarbetet har materialet 

bearbetats så transparent som möjligt och har därmed i största möjliga utsträckning 

transkriberats ord för ord, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är en bra metod. Efter 

transkribering har materialet analyserats med utgångspunkt i grundad teori. Materialet 

sorterades efter de teman som fokusgrupperna har diskuterat (se bilaga 1). Därefter kodades 
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materialet i nyckelord som sedan sattes i sammanhang genom att kopplas till varandra. På 

detta sätt har likheter och skillnader grupperna emellan hittats och beskrivits för att få en så 

tydlig bild som möjligt av respondenternas attityder. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
I vetenskapliga studier är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att få en uppfattning om 

hur kvaliteten på forskningen är, menar Bryman och Bell (2017).  

 

Extern reliabilitet mäter replikerbarheten av en studie (Alvehus, 2013), det vill säga 

pålitligheten i studien. För att ha hög reliabilitet ska undersökningen vara möjlig att återskapa 

med samma resultat. Vid kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla detta kriterium då det, 

enligt Bryman och Bell (2017), är omöjligt att frysa en social miljö och de betingelser som 

gäller när en studie genomförs. Enligt Halkier (2010) kan reliabiliteten i en kvalitativ studie 

istället skapa transparens genom att visa tydligt hur den data som används är insamlad och 

bearbetad, för att därmed möjliggöra för andra att se att studien är väl genomtänkt och 

genomförd. I denna studie säkerställdes detta genom att den fullständiga frågeguiden 

bifogades samt att fokusgruppssessionerna transkriberades ordagrant. Utöver detta har en 

utförlig beskrivning av operationaliseringen presenterats.  

 

Intern reliabilitet berör huruvida, i de fall det är fler än en forskare som genomför en studie, 

forskarna gemensamt kommer överens om hur resultaten tolkas (Bryman & Bell, 2017). I 

denna studie säkerställdes detta genom att båda medförfattarna deltog i samtliga 

fokusgrupper samt att det transkriberade materialet studerades gemensamt för att hitta de 

mest väsentliga aspekterna och uppfattningarna bland deltagarna. Även analys och diskussion 

gjordes gemensamt. 

 

Validitet kan enligt Alvehus (2013) definieras som giltigheten av en studie. Med det menar 

han huruvida forskarna har undersökt det som ämnas att undersökas. De teoretiska begrepp 

som används har operationaliserats till variabler som är lättare att mäta och lättare för 

respondenterna att förstå, för att få högre validitet till studien. 

 

Bryman och Bell (2017) diskuterar dock hur viktigt reliabilitet och validitet egentligen är i 

kvalitativa studier då det främsta syftet inte är att mäta något. Vissa forskare hävdar att dessa 
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inte tillrättavisar studien vid kvalitativ forskning. Guba och Lincoln (1994, se Bryman & 

Bell, 2017) presenterar alternativa kriterier vid kvalitativa studier; trovärdighet och äkthet. 

Även om dessa till viss del berör samma fenomen som validitet och reliabilitet och går att 

likna med dessa är skillnaden att de sistnämnda förutsätter en möjlighet att studien mynnar ut 

i en absolut bild av den sociala verkligheten, vilket Guba och Lincolns (1994, se Bryman & 

Bell, 2017) alternativa begrepp inte kräver då de menar att det inte finns någon absolut 

sanning om den sociala verkligheten.  

3.5 Forskningsetik 
Det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska aspekter i forskningsprocessen. Vetenskapsrådet är 

en instans som har tagit fram rekommendationer gällande etik och moral vid forskning. En 

mycket viktig del i forskningsetiken är hur de personer som medverkar i forskning får 

behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). Det rör bland annat frågor som frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 2013). Enligt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer gällande individskyddskravet har hänsyn tagits till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i förevarande studie. 

 

Informationskravet innebär att medverkande i forskningen ska vara informerade om studiens 

syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). De 

medverkande ska alltså vara informerade och medvetna om deras roll i studien och på vilka 

villkor de deltar. För att uppfylla informationskravet har medverkande personer vid en första 

kontakt informerats om vad studien avser att undersöka samt på vilket sätt han eller hon 

förväntas delta. Det är även viktigt att respondenterna är medvetna om att deltagandet är 

frivilligt, vilket kallas för samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013). Samtyckeskravet innebär 

att medverkande personer har rätt att självständigt bestämma hur länge och på vilket sätt de 

vill delta. Personer som väljer att avbryta sin medverkan får inte heller utsättas för 

påtryckningar av forskaren. Genom att förmedla till medverkande att de när som helst kunde 

tacka nej till deltagandet om de inte längre ville delta samt genom att berätta att det inte fanns 

några krav på deras deltagande, har samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet 

innebär enligt Bryman och Bell (2013) att de uppgifter som samlats in gällande alla 

medverkande i studien behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det innebär att all 

information som kan uppfattas som etiskt känslig ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av informationen. Med hänvisning till konfidentialitetskravet har 
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respondenterna tilldelats alfabetiska bokstäver. Nyttjandekravet innebär att information som 

samlas in gällande enskilda individer endast får utnyttjas och användas i forskningsändamål 

(Bryman & Bell, 2013). Allt insamlat material i denna studie har behandlats enbart av 

forskarna och har enbart använts för att dra slutsatser i förhållande till studiens teoretiska 

referensram. 

3.6 Begränsningar 
På grund av risk för bias och risk att hamna i en vänskaplig jargong, bör en moderator inte 

vara vän med de personer som intervjuas (Spradley, 1979, se Halkier, 2010) eftersom det kan 

påverka vilka frågor som ställs och hur. I denna studie har detta varit svårt att undvika då 

urvalet främst har baserats på befintliga kontaktnät. För att undvika bias så långt som möjligt 

fördelades moderatorjobbet efter vem som kände vilka i de olika fokusgrupperna. Den som 

var bekant med färre deltagare agerade moderator och den andra agerade bisittare. Ytterligare 

en begränsning med studien var att utvalt stimulimaterial, av tidsmässiga skäl, presenterades 

på ett något inkonsekvent sätt i form av varierad ordningsföljd samt varierat antal 

presenterade reklamkampanjer. Detta kan ha påverkat resultatet då det kan ha bidragit till att 

diskussionerna förts på olika sätt samt att uppfattningarna kan ha påverkats.  
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4 Empiri och analys 
I följande kapitel presenteras empiri och analys. Empirin används som grund för analysen 

och dessa presenteras därmed parallellt. Analysen inleds med en presentation av attityd av 

Oatlys reklam och mynnar ut i attityder gentemot varumärket och hur dessa speglar 

varandra.  

4.1 Oatlys provokativa reklam 
Reklam är enligt respondenterna någonting som företag och andra marknadsaktörer gör för 

att påverka en grupp människor eller enskilda individer. Denna bild av reklam är gemensam 

för alla grupper och tyder på en relativt kritisk inställning till reklam i allmänhet. Trots en 

kritisk inställning till reklam i allmänhet tycks den övervägande värderingen om Oatlys 

reklam vara positiv, vilket förstås genom att reklamen beskrivs med ord som “rolig”, 

“humoristisk” och “nytänkande”. Skratt, instämmanden och stödjande av kampanjerna vid 

exponeringen av dem indikerar även dessa på positiva värderingar av reklamen. Det framgick 

att humorn är en viktig faktor för att väga upp för det provokativa i reklamerna, eller det 

“aggressiva” som respondent K uttryckte det. Ett sätt att lyckas med provokativ reklam är, 

enligt De Pelsmacker & Van der Bergh (1996), att skapa reklam som är normbrytande. 

Kritiken mot mjölknormen är enligt respondenterna en central del i Oatlys reklamkampanjer. 

Att Oatly dessutom beskrivs som ett företag som vill förändra, med ord som “politiskt”, 

“moraliserande”, “upp till kamp” och “revolutionäriga”, visar en syn på Oatlys varumärke 

och reklam som normkritisk och normbrytande. 

 

Att Oatlys reklam kan upplevas som just provokativ är en genomgående och gemensam 

uppfattning. “Det första man tänker med Oatly: det är provocerande”, uttrycker respondent N. 

Även om respondenternas personliga åsikter inte genomgående är att reklamen är provokativ, 

framgår en föreställning av att andra kan uppfatta den som sådan. Det går att konstatera att 

den generella uppfattningen av Oatlys reklam är att den är provokativ eftersom den motsätter 

och kritiserar normer relativt hårt. Majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte 

personligen upplever reklamen som provokativ men att de kan tänka sig att andra gör det. Att 

inte själv uppfatta reklamen som provokativ och därmed inte bli provocerad av dess innehåll 

torde påverka huruvida attityden är positiv eller negativ. Att faktiskt bli provocerad av 

reklamen torde vara en bidragande faktor till negativa attityder medan att bara ha förståelse 

för att andra kan bli provocerade inte på samma sätt borde påverka attityden negativt. Detta 
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framkommer till viss del då de respondenter som uttryckligen blir provocerade av Oatlys 

reklam tenderar att ha en mer negativ attityd, dels gentemot företaget, dels gentemot 

reklamen. Då respondenterna istället uttrycker att de inte personligen blir provocerade 

tenderar attityden gentemot varumärket och reklamen att vara mer positiv. Det kan därmed 

ifrågasättas huruvida det är den provokativa reklamen i sig som påverkar attityderna, vilket 

tidigare forskning antyder, eller om det snarare är huruvida reklamen faktiskt provocerar folk. 

Syftet med provokativ reklam är att provocera, och det kan tänkas att den som faktiskt blir 

provocerad av reklamen i större utsträckning får en negativ attityd gentemot reklamen medan 

den som inte personligen blir provocerad lättare får en positiv attityd.  

 

Att respondenterna inte genomgående personligen anser att reklamen är provokativ skulle 

kunna förklaras av att respondenterna är vana vid den här typen av reklam och därmed inte 

längre reagerar starkt på den. Detta i enlighet med Vezina och Paul (1997). En ytterligare 

anledning skulle kunna vara att ingen av respondenterna är direkt involverad i 

mjölkbranschen. Det är sannolikt, vilket några respondenter också påpekar, att exempelvis 

mjölkbönder i större utsträckning hade tyckt att reklamen är provokativ då den bryter mot just 

mjölknormen. Utöver detta kan en anledning vara att respondenterna själva i stor utsträckning 

samtycker med företagets värderingar.  

4.2 Uppfattningar 
Reaktionerna på Oatlys reklamer är överlag relativt starka. En anledning till att 

respondenterna reagerar starkt kan vara att det är ett nytt och annorlunda sätt att göra reklam 

på. Det framkom negativa attityder gentemot att Oatly i låg utsträckning pratar om sina 

produkter i reklamerna utan istället fokuserar på att kritisera mjölkindustrin. Den negativa 

attityden kan bero på att reklamen är ovanlig och förhållandevis ny, vilket är i enlighet med 

Schiffman & Wisenblits (2015) teori att människor tenderar att vara mer negativa till det 

okända. Det är nytt och ovanligt att göra reklam som klankar ner på andras reklam och på 

reklam i allmänhet, vilket en minoritet av respondenterna uttryckte negativitet kring. Även 

detta kan förklaras av Schiffman & Wisenblits (2015) teori.  

 

Att skapa positiva attityder gentemot något nytt och okänt är en utmaning. Ett sätt att 

åstadkomma positiva attityder är enligt Schiffman och Wisenblit (2015) att använda andra på 

marknaden redan etablerade produkter. Ett av Oatlys marknadsföringsverktyg är 
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produkternas koppling till mjölkprodukter, vilket diskuteras flitigt i fokusgrupperna. Många 

respondenter tycker att det är en smart strategi, men har förståelse för och instämmer i att det 

kan upplevas provocerande. Diskussionen lyder att den svåra marknad Oatly har tagit sig in 

på sannolikt har krävt en provokativ marknadsföring. En respondent uttrycker också att hen 

anser att den mjölknorm som funnits i Sverige sedan 30-talet ger Oatly rätt att använda en 

djärv reklamstrategi. Ett exempel, där Oatly kan tolkas ha använt etablerade produkter som 

strategi, är i designen av produktpaketen. Respondenterna påpekar att svenskar har för vana 

att läsa texter på mjölkpaket, vilket Oatly har förstått och utnyttjar. De har skapat en layout 

som liknar andra mejeridrycker men utformat produkterna på ett nytt och unikt sätt. Många 

respondenter berättar att de uppfattar texterna på paketen som “roliga” och “hipstriga”, vilket 

även uttrycks som en beskrivning av varumärket Oatly.  

 

Att Oatly marknadsför sig med en “vi är bäst”-attityd är ett annat återkommande tema i 

diskussionerna. Det tycks råda en generell uppfattning om att Oatly inte bara är ett företag 

som anser sig sälja riktigt bra produkter, utan att de dessutom tycker att deras produkter är 

självklart bäst och att det därför överhuvudtaget inte är något som behöver förmedlas i deras 

reklamer. Respondenterna diskuterar detta som en smart strategi från företagets sida, 

samtidigt som det kan framstå nonchalant att knappt presentera sig själv eller produkterna i 

reklamerna. Att Oatly inte främst fokuserar på att framhäva produkternas goda kvalitet, utan 

istället fokuserar på att kritisera mjölk, och på senare tid även på att kritisera reklam 

generellt, genererar även det delade åsikter. Det kan konstateras att det finns en större 

förståelse för det “vägval” Oatly har gjort hos de respondenter som säger sig ha gjort ett mer 

aktivt val att avstå från mjölk eller valt en vegansk kost. Anledningen till detta kan förklaras 

med att dessa personer kan antas ha följt kampanjerna under än längre tid samtidigt som 

deras åsikter är i enlighet med Oatlys grundläggande värderingar. Valet av livsstil och kost 

går även att koppla till ett uppvisande av en generellt mer positiv uppfattning om varumärket 

och en övervägande positiv attityd gentemot reklamerna, då dessa respondenter i högre 

utsträckning tycks se informationen och utformningen av reklamen som humoristisk och 

välbehövlig för samhället, samt i lägre grad upplever den som provokativ.  

 

Respondenterna uttrycker dessutom uppfattningen att Oatlys reklam är riktad till specifika 

målgrupper. De poängterar att reklamen sannolikt inte faller alla i smaken. Exempelvis 

uttrycks att reklamen är riktad mer till “reflekterande människor” och att den är anpassad till 

en “internetgeneration”. Reklamerna är inte särskilt informationstunga, utan förutsätter att de 
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som exponeras inför reklamen söker vidare information genom att googla. Det framförs även 

att reklamen tycks vara riktad mot den yngre generationen och att Oatly tydligt genom 

reklamen visar att varumärket är “målgruppsmedvetet” och “målgruppsfokuserat”. De 

respondenter som medverkar i denna studie platsar alla i denna målgrupp; de är unga, 

internetanvändare och reflekterande. Det är troligt att detta är en bidragande faktor till den 

övervägande positiva attityden gentemot Oatlys reklam som finns bland respondenterna. Då 

reklamerna är riktade mot den målgrupp som respondenterna är bör detta alltså generera 

intresse, engagemang och större förståelse vilket torde bidra till de positiva attityderna. 

Personer som hamnar utanför målgruppen reagerar troligtvis annorlunda på reklamerna, 

vilket medför en annan typ av förståelse och sannolikt genererar andra attityder. 

4.3 Trovärdighet 
Respondenterna uppvisar en tämligen diversifierad bild om huruvida Oatlys reklam upplevs 

trovärdig. Å ena sidan uttrycks en misstro då informationen som framförs i reklamerna anses 

vara till viss del falsk och oseriös. “Kor äter väl inte havre om jag inte har helt fel” säger 

respondent F och refererar till en bild som visades under fokusgrupperna (se bild 2 och 3 i 

bilaga 2). Det verkar leda till svårigheter att ta Oatly på allvar när de vill förmedla ett viktigt 

budskap men samtidigt använder sig av information som uppfattas inkorrekt och oftast 

provokativt. Det blir som att “hoppa mellan seriositet och trams i princip” säger respondent 

H, vilket leder till att informationen i reklamen inte har lika stor slagkraft och skapar en viss 

misstro. Respondent M uttrycker att: “Jag skulle inte quota dem på exakt den siffran liksom.” 

Att företaget kombinerar seriös information med skämtsamma inslag tycks kunna påverka 

attityden negativt då det är svårt för konsumenten att urskilja vilka budskap som är viktiga 

och vad som är på skämt. Detta skapar osäkerhet och oförståelse. Å andra sidan hävdas att 

informationen tas på allvar och att det inte finns anledning att känna misstro. En framförd 

anledning till detta är att Oatly befinner sig i en position där de skulle råka illa ut om de 

använde oriktig information. Utöver detta påpekas att den information som Oatly använder i 

sina reklamer är fakta baserad på forskning och därmed inte går att anmärka på. 

Förkunskaper inom ämnet är en aspekt som tycks spela stor roll gällande hur trovärdig 

reklamen anses vara. De respondenter som uppger sig vara pålästa upplever informationen i 

reklamen som sanningsenlig och som fakta. 
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Just förkunskaper och tidigare erfarenheter tycks alltså ha en inverkan på trovärdigheten och 

därmed på attityden. De respondenter som uttrycker sig ha förkunskaper och är insatta i den 

information Oatly förmedlar i sina reklamer, har lättare att lita på informationen eftersom de 

uppfattar den som “ren fakta” och därmed tenderar att ha mer positiva attityder. Att uppfatta 

informationen från annonsören som fakta kan tolkas som att informationen uppfattas som 

sanningsenlig, vilket inger trovärdighet. Hög trovärdighet för annonsören ger högre 

trovärdighet för reklamen, i enlighet med Lutz och McKenzie (1989). Mer förkunskaper 

innebär en högre kognition vilket i detta fall genererar mer positiva attityder. De respondenter 

som uttrycker sig ha förkunskaper inom ämnet beskriver även att de litar mer på Oatlys 

reklam än på reklam från vissa andra varumärken. Exempelvis yttrades att en romantiserad 

bild framställs av smör då Arla visar kor i naturen i sina Bregottreklamer, samt att många 

“fakta” i reklam kommer direkt från en, av annonsören, på egen hand framtagen studie.  Då 

reklam från andra varumärken framstår som opålitlig leder det sannolikt till att Oatlys reklam 

uppfattas som mer trovärdig, om förkunskaper finns inom ämnet. Att vissa respondenter 

framför ett icke-behov av att söka vidare information eller bekräftelse, på den information 

som Oatly presenterar i sina reklamer, tyder även det på trovärdighet. 

 

En högre kognition i form av förkunskaper genererar alltså mer positiva attityder. 

Förkunskaper påverkar en persons syn på en viss fråga och bör därmed även påverka 

attityden. Att attityderna alltid skulle vara positiva vid hög förkunskap kan dock ifrågasättas. 

Att inneha mycket kunskap kring ett specifikt ämne eller område torde också kunna generera 

mer negativa attityder beroende på om kunskapen är i enlighet med information i reklamen. 

Om informationen i reklamen uppfattas som icke sanningsenlig kan det alltså tänkas generera 

negativ attityd. Att ha förkunskaper borde alltså inte gå att direkt koppla till positiva attityder 

även om det är vad den här studien visar. Respondenternas uttryckta förkunskaper kan också 

de ifrågasättas då det kanske handlar om uppfattad förkunskap snarare än konstaterad. De 

förkunskaper som respondenterna innehar kan till viss del vara speglade av den politiska 

ståndpunkt de har gällande mjölkindustrin. Om en respondent har samma politiska 

ståndpunkt som Oatly och har fått stora delar av sina förkunskaper från företaget, kan 

informationen och kunskapen anses partisk. Möjligheten finns att förkunskaperna inte 

nödvändigtvis är generell fakta, utan istället handlar om delade värderingar och åsikter med 

företaget. Detta kan påverka trovärdigheten av annonsören och därmed attityden gentemot 

reklamen. 



          
 

26 
 

4.4 Varumärket Oatly 
Oatly beskrivs som “medvetna”, “ett företag som tar ansvar”, “visionärer”, “ett företag som 

vill förbättra” och “ställningstagande”. Dessa uttryck visar att Oatly upplevs som ett företag 

som vill göra samhällsnytta och förändra. Även “nytänkande” användes för att beskriva både 

Oatly som varumärke och dess reklam. Att vara nytänkande är enligt Vezina och Paul (1997), 

utöver att vara normbrytande, en faktor för framgångsrik provokativ reklam. Varumärket 

Oatly beskrivs också som “modernt” och “ungdomligt”. Respondenterna uppger att 

reklamerna framställer Oatly som ett företag som bryr sig och att reklamerna förmedlar ett 

ansvarstagande. Detta indikerar att den uppfattning respondenterna har om varumärket fås 

genom reklamerna, och att attityden gentemot reklamen motsvarar attityden gentemot 

varumärket. Detta tyder på ett samband mellan uppfattningen av reklamen och uppfattningen 

av varumärket, i enlighet med Lutz och McKenzies (1989) teori att konsumentens attityd 

gentemot reklam påverkar uppfattningen av varumärket, vilken påverkar attityden mot 

varumärket.  

 

Att attityden gentemot varumärket speglas av attityden gentemot reklamen kan bero på 

flertalet saker. Respondent E uttrycker att Oatlys reklam är hens främsta informationskälla 

om företaget och produkterna, och därmed har reklamen gett hen den bild av varumärket hen 

har idag. Om majoriteten av konsumentens information fås via reklamen torde det vara större 

sannolikt att attityden mot varumärket speglas av attityden gentemot reklamen. För företag 

som Oatly, som inte har så många kommunikationskanaler utöver sin reklam och sina 

produkter, är det i så fall extra viktigt att tänka på vilka attityder reklamerna genererar. I de 

fall där konsumenten har mycket företagskontakt, utöver reklamen, kan tänkas att attityden 

gentemot reklamen i lägre utsträckning påverkar attityden gentemot varumärket. Detta på 

grund av att företaget har fler kommunikationskanaler. 

 

Utöver ansvarstagande och medvetet beskrivs Oatly återkommande som “kaxigt”, “hipster” 

och “annorlunda”. Dessa beskrivningar av varumärket Oatly skulle kunna vara negativa men 

betonas med positiv klang. Detta visar på den övervägande positiva attityden som finns hos 

respondenterna. Att respondenterna ser det som positivt att varumärket och reklamen är 

“annorlunda” och “kaxigt”, kan orsakas av att de generellt är positiva till det Oatly 

producerar, eller i annat fall inte har något emot det. Möjligen hade ord som “annorlunda” 

och “kaxigt” istället varit negativa beskrivningar, om respondenterna inte hade uppvisat ett 
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grundläggande medhåll för varumärket och produkterna. Oatly beskrivs som ett “modigt” 

företag. Modig är ett begrepp som torde tolkas positivt och att ett företag ses som ett modigt 

företag kan tänkas vara en faktor som medför att begrepp som “kaxigt” och “annorlunda” 

betonas positivt. 

  

Att varumärket Oatly inte enbart representerar havreprodukter uttrycks på flera sätt. 

Varumärket är en form av markör som indikerar medvetenhet, vilket inte minst uttrycks i 

deras reklam. Varumärket associeras med ett politiskt engagemang gällande miljöfrågor, 

vilket får konsumenterna att ta ställning då det handlar produkter av Oatly. Att köpa Oatlys 

produkter är därmed kopplat till en identitet, då värdet i produkten är ett ställningstagande 

och en form av livsstil.  Att förmedla värdet i produkten och på så sätt få kunder att 

identifiera sig med produkten visar på en en marknadsföringsstrategi där företaget involverar 

konsumenten (Grönroos, 2006; Vargo och Lusch, 2008). Respondenterna förmedlar att värdet 

i Oatlys produkter är en stor anledning till att de köper just Oatlys produkter. De köper Oatlys 

produkter före konkurrerande produkter då det ser värden som miljövänligt, svenskproducerat 

och ansvarsfullt. Att företag förstår vilka värden konsumenter får av en produkt och 

förmedlar dessa värden i reklamen gör att konsumenterna identifierar sig med produkten, 

vilket i större utsträckning leder till positiva attityder. 

 

Varumärket Oatly uttrycks dessutom som “coolt”, “hippt”, “trendigt” och “hipster”, vilket 

leder till att de som identifierar sig med detta ställer sig bakom Oatly. Detta indikerar också 

att varumärkesidentiteten är stark vilket enligt Aaker (1996) är en nyckel för att skapa 

positiva associationer till varumärket. Med en stark varumärkesidentitet är sannolikheten stor 

att konsumenterna stannar även om varumärket utsätts för kritik (Leigert, 2011). Flera av 

respondenterna tycks känna en stark koppling till varumärket och uttrycker att de litar mer på 

Oatly än på andra företag som producerar växtbaserade produkter. Att Oatly flertalet gånger 

varit i blåsväder, inte minst vid stämningen hösten 2014, indikerar att varumärkesidentiteten 

är stark. Oatly visar att provokativa reklamkampanjer skapar debatter men uppvisar samtidigt 

en stark varumärkesidentitet. Detta indikerar att en nyckel för att upprätthålla positiva 

konsumentattityder vid användande av provokativ reklam är en stark varumärkesidentitet.  
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5 Slutsats och diskussion 
I följande kapitel presenteras slutsatserna som följer av analysen. Slutsatserna presenteras i 

form av besvarande av studiens frågeställningar.  

 

På vilket sätt upplever konsumenter Oatlys reklam som provokativ, och vad genererar denna 

typ av reklam för attityder? 

Oatlys reklam upplevs provokativ främst av två anledningar. Dels för att reklamen utmanar 

och kritiserar normer, dels för att reklamen i låg utsträckning fokuserar på att framhäva 

produkterna. Denna provokativa reklam skapar trots detta i stor utsträckning positiva 

attityder. Anledningen är att reklamen framförs på ett nytänkande sätt med humor och 

förmedlar värden som konsumenten uppskattar, exempelvis ansvarstagande. 

 

Speglar konsumenters attityd gentemot ett företags provokativa reklam attityden gentemot 

varumärket? 

Då reklamen utgör konsumenternas största informationskälla kan konstateras att attityden 

gentemot varumärket speglas av attityden gentemot reklamen. Både reklamen och 

varumärket beskrivs med ord som “kaxig”, “medvetenhet”, “ansvarstagande” och “rolig”. 

Även detta är ett tydligt tecken på att attityderna gentemot reklamen och varumärket speglar 

varandra. 
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6 Förslag på vidare forskning 
I följande kapitel presenteras förslag på vidare forskning som är av intresse för att utveckla 

kunskapen inom det i denna uppsatsen berörda ämnet. 

 

Denna studie har begränsats till datainsamling med tre fokusgrupper med homogena 

respondenter som alla levde upp till två urvalskriterier. En möjlighet vore att replikera studien 

och använda heterogena grupper; deltagare i blandade åldrar och med mer varierande 

förkunskaper och konsumtion av Oatlys produkter. Detta skulle eventuellt möjliggöra en 

vidgad insikt i vilka attityder som finns gentemot Oatlys reklam och varumärke. 

 

Vidare rekommenderas en kvantitativ undersökning, exempelvis en enkätstudie. Detta vore 

ett bra komplement till denna studie som bidrar med en djupare förståelse av attityderna 

gentemot ett varumärke och dess reklam. En enkätstudie möjliggör ett betydligt större antal 

respondenter och skulle därmed kunna ge ett vidgat perspektiv av vilka attityder som finns. 

En enkätstudie möjliggör även generalisering i större utsträckning. Vid enkätstudie eller 

individuell intervju finns dessutom möjlighet att samla information om samt analysera varje 

individs humör, vilken är en av Lutz, MacKenzie och Belch (1983) fem påverkansfaktorer på 

attityd gentemot reklam. 

 

Denna studie har begränsats till att enbart studera ett företag och dess reklam. Ett ytterligare 

förslag är att studera flertalet företag som använder olika typer av provokativ reklam. Genom 

att studera flera företag möjliggörs att se skillnader i attityder gentemot olika typer av 

provokativ reklam, vilket kan ge ett bredare perspektiv. Detta kan även möjliggöra en 

förståelse för hur olika typer av provokativ reklam påverkar attityder.  

 

  



          
 

30 
 

Källförteckning 
Aaker, D., 2002. Building strong brands. Pbk. ed ed. London: Simon & Schuster. 

Alvehus, J., 2013. Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl ed. Stockholm: 

Liber. 

Argyriou, E. & Melewar, T.C., 2011. Consumer Attitudes Revisited: A Review of Attitude 

Theory in Marketing Research: Consumer Attitudes Revisited. International Journal of 

Management Reviews, 13(4), s.431–451. 

Björklund, H., 2017. Oatly har valt fel väg. [online] ATL. Tillgänglig: 

<http://www.atl.nu/synpunkten/oatly-forstor-for-sig-sjalva/> [Hämtad 10 Apr. 2018]. 

Bryman, A. & Bell, E., 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl ed. 

Stockholm: Liber. 

Bryman, A. & Bell, E., 2017. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 3 ed. 

Stockholm: Liber. 

De Pelsmacker, P. & Van den Bergh, J., 1996. The communication effects of provocation in 

print advertising. International Journal of Advertising, 15(1), s.203–222. 

Feldman, J.M. & Lynch, J.G., 1988. Self-Generated Validity and Other Effects of 

Measurement on Belief, Attitude, Intention, and Behavior. Journal of applied psychologi, 

73(3), s.421-435. 

Fishbein, M. & Ajzen, I., 1975. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to 

theory and research. Addison-Wesley series in social psychology. Reading, Mass: Addison-

Wesley. 

Food Supply, 2018. Oatly dubbel pristagare i reklamtävlingen. [online] Tillgänglig: 

<https://www.food-

supply.se/article/view/597923/oatly_dubbel_pristagare_i_reklamtavlingen> [Hämtad 23 Apr. 

2018]. 

Forsman och Bodenfors Factory AB, 2018. F&B Factory | Rebranding. [online] Tillgänglig: 

<http://www.factory.fb.se/arbeten/rebranding> [Hämtad 18 May 2018]. 



          
 

31 
 

Grönroos, C., 2006. Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6(3), s.317–

333. 

Halkier, B., 2010. Fokusgrupper. 1. uppl ed. Translated by S.-E. Torhell. Malmö: Liber. 

Harben, B. & Kim, S., 2008. Attitude towards fashion advertisements with political content: 

impacts of opinion leadership and perception of advertisement message. International 

Journal of Consumer Studies, 32(1), s.88–98. 

Holme, I. & Solvang, B., 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

2., [rev. och utök.] uppl ed. Translated by B. Nilsson. Lund: Studentlitteratur. 

Ikechukwu, A., Daubry, P. & Chijindu, I., 2012. Consumer Attitude: Some Reflections on Its 

Concept, Trilogy, Relationship with Consumer Behavior, and Marketing Implications. 

European Journal of Business and Management, 4(13), s.38–50. 

Katz, D., 1960. The Functional Approach to the Study of Attitudes. The Public Opinion 

Quarterly, 24(2), s.163–204. 

Leigert, L., 2011. Nya tiders varumärken. Kreafon. 

Lii, Y.-S., Wu, K.-W. & Ding, M.-C., 2013. Doing Good Does Good? Sustainable Marketing 

of CSR and Consumer Evaluations: Sustainable Marketing of CSR and Consumer 

Evaluations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(1), s.15–

28. 

Lutz, R., MacKenzie, S. & Belch, G., 1983. Attitude Toward The Ad As A Mediator Of 

Advertising Effectiveness: Determinants And Consequences. Advances in Consumer 

Research, 10, s.532-539. 

Lutz, R. & MacKenzie, S., 1989. An Empirical Examination of the Structural Antecedents of 

Attitude toward the Ad in an Advertising Pretesting Context. Journal of Marketing, 53(2), 

s.48-65. 

MD 2015:18 [2015] (Marknadsdomstolen) Available at: <https://lagen.nu/dom/md/2015:18> 

[Accessed 4 Apr. 2018]. 

Mårtenson, R., 2009. Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten. 3. 

[omarb. och utök.] uppl ed. Lund: Studentlitteratur. 



          
 

32 
 

Oatly AB, 2018a. The power of Swedish oats. [online] Tillgänglig: 

<http://www.oatly.com/mjolkeniskolan-pressrelease/> [Hämtad 11 Apr. 2018]. 

Oatly AB, 2018b. The power of Swedish oats. [online] Tillgänglig: 

<http://www.oatly.com/jobs/techincal-project-manager/> [Hämtad 3 May 2018]. 

Pahlberg, C. & Bengtson, A., 2013. Marknadsföring: så mycket mer än reklam. 1. uppl. ed. 

Lund: Studentlitteratur. 

Percy, L. & Rossiter, J., 1992. A model of brand awareness and brand attitude advertising 

strategies. Psychology and Marketing, 9(4), s.263–274. 

Reichert, T., Heckler, S. & Jackson, S., 2001. The Effects of Sexual Social Marketing 

Appeals on Cognitive Processing and Persuasion. Journal of Advertising, 30(1), s.13–27. 

Resume, 2018. Forsman & Bodenfors: ”Konstig och missvisande". [online] Tillgänglig: 

<https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/03/06/forsman--bodenfors-klart-det-blir-

missvisande/> [Hämtad 18 May 2018]. 

Schiffman, L. & Wisenblit, J., 2015. Consumer behavior. Eleventh edition ed. Boston: 

Pearson. 

Severn, J., Belch, G. & Belch, M., 1990. The Effects of Sexual and Non-Sexual Advertising 

Appeals and Information Level on Cognitive Processing and Communication Effectiveness. 

Journal of Advertising, 19(1), s.14–22. 

Shavitt, S., 1990. The role of attitude objects in attitude functions. Journal of Experimental 

Social Psychology, 26(2), s.124–148.  

Vargo, S. & Lusch, R., 2008. From goods to service(s): Divergences and convergences of 

logics. Industrial Marketing Management, 37(3), s.254–259. 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. [online] Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

<http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf> [Hämtad 2 May 2018]. 

Vézina, R. & Paul, O., 1997. Provocation in advertising: A conceptualization and an 

empirical assessment. International Journal of Research in Marketing, 14(2), s.177–192. 



          
 

33 
 

Waller, D., Fam, K. & Erdogan, B., 2005. Advertising of controversial products:a cross-

cultural study. Journal of Consumer Marketing, 22(1), s.6-13. 

  



          
 

34 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär fokusgrupper 
 

1. Reklam generellt + provokativ marknadsföring 

a. Vad är reklam för er, vad upplever ni att reklam fyller för funktion? Diskutera 

reklam i allmänhet. 

b. Berätta om en reklam ni sett från Oatly. 

c. Visa bilder (1, 2 och 3). Vad tänker ni när ni ser de här reklamerna? Vad 

upplever ni att reklamen har för incitament?  

2. Värde 

a. Vad anser ni att Oatly säljer, vad är värdet i produkterna?  

b. Visa klipp 1. Vad visar deras reklamer att de säljer, vilket värde förmedlas?  

3. Uppfattningar 

a. Visa bild 4. Vad tycker ni och tänker om den här reklamen? 

b. Visa bild 5. Vad tycker ni och tänker om den här reklamen? 

c. Visa bild 6. Vad tycker ni och tänker om den här reklamen? 

4. Trovärdighet  

a. De reklamer vi har visat, speglar de verkligheten?  

b. Visa klipp 2. Vad tycker ni? Tar ni till er informationen i reklamen? Ser ni 

Oatly som en pålitlig aktör (inom ämnet)?  

5. Varumärket 

a. Varumärket Oatly. Med tanke på allt ni har diskuterat idag, och era tidigare 

erfarenheter, vad är varumärket Oatly? 

b. Hur framställer Oatlys reklam varumärket?  



          
 

35 
 

Bilaga 2: Stimulusmaterial 
Bild 1 

 
 

Bild 2 

 
 

Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 5 

 
Bild 6 

 
 

Klipp 1: At School 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2G7fbmdtVk 

Klipp 2: Sunday Drive 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeB7-9xxCS4  
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Bilaga 3: Introduktionsbrev fokusgrupper 
Hej och välkomna!  

 

Vi tänkte börja med att förklara upplägget och vad det är som kommer att ske. Vi kommer att 

läsa innantill, för att säkerställa att vi inte missar något och att alla grupper får samma 

information.  

 

Under den kommande timmen kommer ni att diskutera olika teman. Det är viktigt att ni är 

medvetna om att det är er diskussion som är det intressanta, och att det är ni som är drivande 

även om vi såklart kommer att flika in med frågor för att hjälpa diskussionen framåt. Men 

fokus ligger alltså på en diskussion mellan er, utan vårt deltagande. Viktigt är också att 

nämna att det inte finns några rätt och fel svar, utan vi är här för att lära oss av det ni säger 

och därför är alla synpunkter välkomna och vi uppmuntrar er att inte hålla tillbaka! Syftet 

med studien är att undersöka hur konsumenters attityd till Oatlys provokativa 

reklamkampanjer påverkar attityden gentemot varumärket, och därför kommer ni i största 

utsträckning att diskutera Oatlys reklam. Vårt mål är alltså att få en förståelse för ert 

förhållningssätt och era tankar om Oatlys reklamkampanjer. 

 

Vi vill även fråga om alla är okej med att vi spelar in? Vi använder oss av namn här idag och 

i transkriberingen, men i själva uppsatsen kommer ni alla att få fiktiva namn och vi lovar att 

behandla den information vi får av er konfidentiellt.  

 

Idag är det Sara/Annika som kommer att hjälpa er med att föra diskussionen medan 

Sara/Annika kommer att vara mer av en observatör och föra anteckningar under 

diskussionens gång. Vi vill poängtera att det  är viktigt att ni talar högt och tydligt då det 

underlättar för oss i vår transkribering. En annan sak som ni gärna kan tänka på är att undvika 

att prata i mun på varandra.  

 

Har ni några funderingar innan vi startar eller känns allt tydligt för er?  

 


