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Sammandrag 
I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och 

branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly på 

eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly 

dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än 

komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders 

varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka detta genomfördes 

en kvalitativ studie med 18 konsumenter som representerat Oatlys lojala kunder: veganer, 

vegetarianer, laktosintoleranta och mjölkallergiker. Deras uppfattningar undersöktes utifrån 

teorier om Cause Related Marketing, negativ publicitet och självkongruens hos konsumenter. 

Majoriteten av respondenternas uppfattningar av Oatly har förbättrats efter tvisten, 

framförallt för att de ansåg att Oatly var i underläge och att de stod upp för en samhällsfråga. 

Studiens resultat tyder på att ett företag som upplevs vara en underdog kan undvika att ta 

skada från negativ publicitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Brand Image, Varumärke, Varumärkesassociationer, Cause Related Marketing, 

Negativ Publicitet, Underdog 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund..................................................................................................... 5 
1.2 Problemformulering.................................................................................... 7 
1.3 Syfte och frågeställning .............................................................................. 8 
1.4 Studiens disposition .................................................................................... 8 

2. Teoretiskt ramverk ........................................................................................... 9 
2.1 Brand Image................................................................................................ 9 
2.2 Cause Related Marketing.......................................................................... 10 
2.3 Negativ publicitet...................................................................................... 10 
2.4 Självkongruens ......................................................................................... 11 
2.5 Operationalisering av teori ....................................................................... 12 
2.6 Analysmodell ............................................................................................ 14 

3. Metod ............................................................................................................. 15 
3.1 Forskningsansats....................................................................................... 15 
3.2 Forskningsmetod....................................................................................... 15 
3.2 Forskningsurval ........................................................................................ 16 
3.3 Datainsamling ........................................................................................... 16 

3.3.1 Primärdata........................................................................................... 16 
3.3.2 Utformning av intervjuer .................................................................... 18 
3.3.3 Sekundärdata ...................................................................................... 19 

3.4 Bearbetning av data .................................................................................. 19 
3.5 Metoddiskussion ....................................................................................... 20 

3.5.1 Avgränsningar .................................................................................... 20 
3.5.2 Reliabilitet .......................................................................................... 20 
3.5.3 Validitet .............................................................................................. 21 

4. Resultat .......................................................................................................... 22 
4.1 Cause Related Marketing.......................................................................... 22 
4.2 Negativ publicitet...................................................................................... 22 
4.3 Självkongruens ......................................................................................... 23 
4.4 Brand Image.............................................................................................. 24 



5. Analys ............................................................................................................ 27 
5.1 Cause Related Marketing.......................................................................... 27 
5.2 Negativ publicitet...................................................................................... 28 
5.3 Självkongruens ......................................................................................... 28 
5.4 Brand Image.............................................................................................. 29 

6. Slutsats ........................................................................................................... 31 
7. Förslag till vidare forskning........................................................................... 33 
Referenser .......................................................................................................... 34 
Bilagor ............................................................................................................... 38 



5	   

1.Inledning 
Svenska konsumenter lägger allt större vikt vid produkters ursprung och påverkan på 

omgivningen (EU-kommissionen, 2014: 26). Utbudet av varor och tjänster har ökat kraftigt 

och konsumenter har, som följd, behövt anamma ett mer kritiskt perspektiv. Konsumenternas 

kritiska förhållningssätt avspeglas i såväl samhällsdebatter som marknadsföring, vars fokus 

har förflyttats till kundens behov och krav snarare än produkten i sig (Kennedy & Laczniak, 

2016). Ett aktuellt och omdiskuterat ämne är produktion av animaliska produkter som kött, 

mjölk och kläder gjorda av exempelvis päls och läder. Många försöker konsumera medvetet 

genom att handla ekologiskt eller till och med avstå animaliska produkter (EU-

kommissionen, 2014). 

 
Ur vågen av ökad medvetenhet har företag vuxit fram som arbetar med att uppfylla 

konsumenters krav på varor och tjänster. Ett sådant företag är Oatly AB som producerar 

havrebaserade substitut till animaliska mejeriprodukter. Några av Oatlys målgrupper är 

vegetarianer, veganer1, laktosintoleranta och mjölkallergiker (TT, 2014), vilka har blivit 

deras lojala kundsegment. I och med den ökade populariteten av denna typ av produkter har 

även en viss motreaktion uppstått. Ett exempel var när branschorganisationen Svensk Mjölk, 

2014, väckte talan mot Oatly eftersom deras marknadsföring ansågs vara vilseledande. 

 

1.1 Bakgrund 
Den 19 november 2015 fastställdes en dom mellan företaget Oatly och 

branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Oatly är ett svenskt 

livsmedelsföretag som producerar havrebaserade mejeriprodukter fria från mjölk- och 

sojaprotein (Marknadsdomstolen, 2015:18). Under 2015 omsatte Oatly cirka 360 miljoner 

kronor och de har idag runt 100 anställda (Andersson, 2016). Svensk Mjölk var en 

branschorganisation för svenska mjölkbönder och nära anknutna kooperativa organisationer, 

som sedan 2014 är upplöst till mindre intresseorganisationer. I Svensk Mjölk ingick 

majoriteten av svenska mjölkproducenter så som Arla Foods, Norrmejerier och 

Skånemejerier. Merparten av Svensk Mjölks arbete har tagits över av Lantbrukarnas 

Riksförbund och Växa Sverige (Marknadsdomstolen, 2015:18). 
 

                                                      
1 Veganer konsumerar inga animaliska produkter. Vegetarianer avstår i huvudsak kött men konsumerar ägg 
och mejeriprodukter. 
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Svensk Mjölk väckte talan mot Oatly i september 2014 på grund av marknadsföring som 

kommunicerats på deras förpackningar. Svensk Mjölk hävdad att budskapen bakom 

påståenden som "It’s like milk, but made for humans" och "No milk. No soy. No badness." var 

felaktiga och vilseledande (Marknadsföringsdomstolen, 2015:18, s. 1-2). I tvisten dömdes 

Oatly till förbud för dylika påståenden, grundat i Marknadsföringslagen som bland annat 

fastslår att en näringsidkare inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra 

framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller annans 

näringsverksamhet (SFS 2008:486, 10§). Vid marknadsföring av livsmedel ställs särskilt höga 

krav på trovärdighet eftersom det anses speciellt viktigt att mottagaren kan lita på uppgifter 

om produkters kvalitet (Marknadsdomstolen 2015:18, s. 42). Marknadsdomstolen fastslog att 

Oatlys marknadsföring bland annat gett intryck av att mjölkprodukter inte passade för 

människor och att havrebaserade livsmedel var ett klokare val än mjölkprodukter. Oatly 

dömdes att ersätta Svensk Mjölks rättegångskostnader på knappt 1,3 miljoner kronor samt att 

betala vite på 2 miljoner kronor vid ytterligare överträdelse (Ibid 2015:18, s. 3-4). Domen 

resulterade i publicitet och tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Resumé, 

Dagens Industri och Sydsvenskan rapporterade att Oatly förlorat tvisten. (Lucas, 2015: TT, 

2015: Thambert, 2015: Wrede, 2015). 

 
Svensk Mjölks stämning skulle kunna ses som en yttre påverkan på Oatlys varumärke. 

Tidigare forskning om hur företag och varumärken kan påverkas av yttre faktorer har främst 

fokuserat på kritiska händelser. Dean (2004) beskriver att en kris kan påverka konsumenters 

uppfattning av ett företag och att de bedömer krisen utifrån företagets uttalanden och 

respons. Vidare kan ett företags försämrade anseende leda till lägre lojalitet hos kunder och 

hota dess framgång (Argenti & Druckenmiller, 2004). När en konsument är lojal finns ett 

återupprepande behov av en produkt eller ett varumärke. Varumärkeslojalitet är definierat 

som när en konsument upprepar sitt köp oavsett påverkan från konkurrerande produkter 

(Reichheld & Sasser, 1990). Kerviler och Butori (2015) identifierar, i en studie om 

konsumentlojalitet, fyra kännetecken för lojala konsumenter. Ett kännetecken är att en lojal 

konsument har en egen vilja att uppsöka information om varumärke. 

 

Annan forskning har undersökt den direkta finansiella effekten av ett kritiskt event. Knittel 

och Stango (2014) undersökte hur Tiger Woods sponsorer påverkades efter att hans 

otrohetsaffär publicerats i media. De fann att sponsorernas sammanlagda marknadsvärde 

gick ned med två procent, 10-15 dagar efter att skandalen kommit till allmän kännedom. 
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1.2 Problemformulering 
Det råder delade meningar om hur företag påverkas av en konflikt. Tidigare forskning har 

främst undersökt huruvida konflikter leder till skada för företag och deras varumärken. Trots 

att talesättet “all publicitet är bra publicitet” är allmänt känt finns det endast ett fåtal 

vetenskapliga artiklar som undersökt dess kredibilitet. Ett exempel är en studie gjord av 

Berger, Sorensen & Rasmussen (2010) som redogör för att negativ publicitet kan vara positiv 

för mindre kända företag, tack vare ökad medvetenhet och kännedom hos konsumenter. 

Huvudsakligen visar dock forskningen att negativ publicitet leder till negativa effekter för ett 

varumärke, till exempel försämrade ekonomiska resultat och ett försämrat anseende hos 

konsumenter (Biswas, Netemeyer & Pullig, 2006: Kim, Carvalho & Cooksey 2007: Reinstein 

& Snyder, 2005). 

 
Det essentiella vid valet att undersöka tvisten mellan Oatly och Svensk Mjölk var att Oatly 

växte i marknadsandelar under och efter stämningen. Deras försäljning ska under perioden 

september-november 2014, vid tidpunkten av stämningen, ha ökat med 37 % jämfört med 

samma period året innan. Innan Svensk Mjölk väckte talan, juni-augusti 2014, ökade 

försäljningen med ”bara” 18 % (Berg, 2014). Ur ett teoretiskt perspektiv kommer det därför 

att undersökas hur ett varumärke påverkas i samband med nederlag av tvister och vad 

konflikter kan leda till för ett lojalt kundsegment. Praktiskt ämnar uppsatsen att bidra till en 

ökad förståelse för hur företag, genom förebyggande arbete, kan hantera oväntad yttre 

påverkan. Det förebyggande arbetet avser profilering av varumärken och hur företag kan 

använda samhällsfrågor som marknadsföringsverktyg. 

 

En relevant aspekt av tvisten är att Oatlys intentioner med marknadsföringen inte är officiella. 

Möjligtvis avsåg de att kritisera och provocera i syfte att skapa en reaktion hos 

konkurrenterna, eller så var stämningen istället en oväntad konsekvens av marknadsföringen. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet av denna undersökning är att webb-

tvprogrammet SVT- Dold sände en kort dokumentär, den 22 mars 2016, om Oatlys 

ekologiska havreproduktion. Dokumentären handlade om att det finns slaktavfall, från bland 

annat kor, i den gödsel som används. SVT ifrågasatte Oatlys slogan ”Wow no cow!” medan 

Oatly menade att de inte försökt dölja något eftersom det inte fanns någon alternativ gödsel  
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för ekologisk produktion (Oatly, 2016). Studien undersöker inte huruvida det var Oatlys 

avsikt att provocera konkurrenterna eller om respondenterna tagit del av publiciteten kring 

slaktavfall. Det bör dock poängteras att ovanstående kan ha påverkat undersökningens 

resultat. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur lojala kunders uppfattningar av ett varumärke kan 

påverkas vid förlusten av en tvist utifrån begreppet brand image. Oatlys försäljningssiffror 

steg under och efter stämningen vilket inte går i linje med tidigare forskning som främst 

redogör att negativ publicitet leder till negativa effekter. Studien ämnar därmed bidra till detta 

teoretiska område. Syftet är även att bidra till praktisk relevans för företag, kring hur de kan 

förebygga skada mot sitt varumärke i liknande situationer. 

 

För att undersöka hur lojala konsumenters uppfattningar påverkas tittar vi närmre på tvisten 

mellan Oatly och Svensk Mjölk som fastställdes i Marknadsdomstolen i november 2015. De 

olika delsegmenten av lojala kunder kommer också att jämföras, för att undersöka om 

anledningen till varför man konsumerar Oatly avgör hur man påverkas. Forskningsfrågan är 

således: Hur har Oatlys lojala konsumenters uppfattning av varumärket förändrats i och med 

den rättsliga förlusten mot Svensk Mjölk? 

 

1.4 Studiens disposition 
Inledningsvis har forskningsfrågan presenterats utifrån problematisering samt tidigare 

forskning. Teorin inleds med definitioner av varumärken och brand image och följs av tre 

centrala delar: Cause Related Marketing, negativ publicitet och självkongruens hos 

konsumenter. Delarna utgör det teoretiska ramverket och ligger till grund för intervjufrågor 

och analys. Vidare presenteras den valda forskningsmetoden, dess utformning, för- och 

nackdelar samt avgränsningar. Det insamlade materialet presenteras och analyseras därefter 

utifrån teorin. Slutligen sammanfattas studien i en slutsats där resultat knyts an till 

forskningsfrågan samt med ett avsnitt som ger förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
2.1 Brand Image 
Ett varumärke är ett namn, en term, design, symbol eller andra kännetecken som identifierar 

en säljares produkt och skiljer den från andra produkter (American Marketing Association). 

Namn, logga, design med mera kan betecknas som varumärkets olika komponenter, vilka 

särskiljer produkter från varandra. Ett varumärke utgör på så vis mer än en produkt eftersom 

det kan skapa differentiering av produkter som uppfyller samma typ av behov (Keller 2013: 

30-31). Hur ett varumärke uppfattas av konsumenter kan beskrivas genom Kellers definition 

av uttrycket brand image. Ett företags brand image är konsumenters uppfattning av ett 

varumärke som reflekterar deras varumärkesassociationer. Varumärkesassociationer skapar 

länkar till konsumenters minne vilket, i sin tur, utgör dennes uppfattning av företagets brand 

image (Keller, 2013: 72). För att skapa en positiv brand image krävs en sammanlänkning av 

starka, gynnsamma och unika associationer till varumärket i konsumenters minne (Ibid, 

2013: 77). Två faktorer som påverkar associationer är relevansen för en specifik konsument 

samt hur ofta informationen uppfattas. Associationerna kan uppfattas olika beroende på vad 

en konsument vill uppnå med ett köp eller beslut (Ibid, 2013: 78). 

 

Även Aaker och Joachimsthaler (2000: 43) skriver om varumärkesassociationer. De beskriver 

begreppet brand identity som en samling associationer som företaget försöker skapa eller 

vidhålla. När varumärkets identitet skapas ska det hjälpa till att generera ett förhållande 

mellan varumärket och kunden som förstärker trovärdigheten för varumärket (Aaker & 

Joachimsthaler 2000: 43). En del av brand identity är varumärkets personlighet, det vill säga 

fenomenet att företag ger sina varumärken ”mänskliga” personlighetsdrag eller egenskaper 

(Keller, 2013: 115). Aaker och Joachimstahler (2000) beskrev företaget Virgin och dess 

personlighet. Enligt författarna var Virgin ett varumärke som tänjde på reglerna, hade en 

stundtals överdriven humor och var en underdog villig att ”attackera” marknadsdominanta 

företag (2000: 36). En underdog gestaltas som en aktör som bryr sig, förser branschen med 

innovation och erbjuder konsumenterna attraktiva alternativ, i kontrast till marknadsledarna 

som uppfattas som dryga, byråkratiska och ovilliga att lyssna till konsumenters behov (Aaker 

& Joachimstahler, 2000: 36).
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2.2 Cause Related Marketing 
Att skapa starka och unika associationer till ett varumärke är en utmaning för dagens 

marknadsförare men är nödvändigt för att bygga ett starkt varumärke (Keller, 2013: 116). 

Cause Related Marketing (CRM) kan definieras som ett strategiskt marknadsförings- och 

positioneringsverktyg som sammankopplar ett företag eller varumärke med ett relevant 

samhällsengagemang. Ett sådant samhällsengagemang är tänkt att medföra fördelar för 

företaget såväl som samhället (Pringle & Thompson, 1999). Ett CRM-program kan 

genomföras genom att företaget ingår ett partnerskap med, till exempel, en välgörenhet som 

är inriktad på företagets valda samhällsengagemang. Alternativt kan företaget direkt möta 

problemet med en egen kamp. Att ta sig an ett samhällsproblem som sitt eget genom något 

av alternativen kan generera förbättrade uppfattningar och associationer för konsumenter 

gentemot företaget eller varumärket (Pringle & Thompson, 1999: 3). Cone Ropers Cause 

Related Trend Report (1999) visade på att konsumenter har bättre uppfattningar om 

varumärken som driver någon typ av kamp.2 

 

2.3 Negativ publicitet 
Oavsett hur varumärken marknadsförs och hur de uppfattas av konsumenter kan de komma 

att påverkas av faktorer utanför företagens kontroll. En påföljande effekt kan vara en 

förändring av konsumenters uppfattning av varumärket (Argenti & Druckenmiller, 2004). En 

okontrollerbar faktor för Oatly var Svensk Mjölks stämningsansökan och den efterföljande 

mediala rapporteringen. 

 

Flertalet studier undersöker hur konsumenter påverkas av negativ publicitet riktat mot ett 

specifikt varumärke. Studierna konstaterar att företaget kan ta skada, både ryktesmässigt och 

ekonomiskt. (Reinstein & Snyder, 2005: Kim et al, 2007: Biswas et al, 2006). Även Berger et 

al (2010) skriver att negativ publicitet ofta leder till negativa effekter för företag. De 

argumenterar dock för att negativ publicitet kan leda till förbättrad försäljning i samband med 

ökad medvetenhet om produkten. De menar samtidigt att effekten av den negativa 

publiciteten kommer att vara direkt beroende av hur hög medvetenheten om varumärket är. 

Enligt studien skadar negativ publicitet främst varumärken som har relativt hög medvetenhet 

hos konsumenter, medan den kan hjälpa mindre kända produkter genom att skapa ett högre 

medvetande kring dem. 

 
                                                      
2 I avsnittet 2.6 Operationalisering av teori tydliggörs hur Cause Related Marketing kopplas till Oatly 
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Ahluwalia, Burnkrant och Unnava (2000) undersöker hur konsumenter uppfattar negativ 

publicitet för ett varumärke som de tycker om och använder. De beskriver att graden av 

lojalitet för varumärket är avgörande för hur konsumenten kommer att uppfatta den negativa 

informationen. Konsumenter med låg lojalitet kommer lägga större vikt vid negativ snarare 

än positiv information medan konsumenter med hög lojalitet till varumärket kommer 

försvara varumärket mot negativ information. Ahluwalia et al (2000) beskriver att denna typ 

av motargumentation förmildrar den negativa publiciteten vilket minskar risken för att 

attityden gentemot varumärket försämras. Oavsett om konsumenter med låg eller hög lojalitet 

tycker om ett varumärke lika mycket kommer de med låg lojalitet att uppleva större 

förändringar i uppfattning och attityd i och med negativ information. Författarna hävdar att 

effekten på konsumenter med hög lojalitet är näst intill obefintligt och att detta bevisade hur 

avgörande lojalitet var för konsumenters reaktioner. 

 

Biswas, Pullig och Netemeyer (2006) beskriver att uppfattningen av ett varumärke, före 

negativ publicitet, är avgörande för effekten på konsumenter. De menar att en positiv 

uppfattning tenderar att ”isolera” varumärket från negativ publicitet och skydda det från 

negativa reaktioner. Studien visar även på att graden av övertygelse av den positiva 

uppfattningen är avgörande för hur stor effekten av negativ publicitet är. Uppfattningar med 

svaga övertygelser förändras mer är de med starka övertygelser. Vidare hävdar författarna att 

företag kan skydda sitt varumärke från att påverkas av negativ publicitet genom att tydligt 

positionera sig och skapa starka övertygelser i konsumenters uppfattningar. 

 

2.4 Självkongruens 
Då det finns olika grupper inom det lojala kundsegmentet kan det vara relevant att ta reda på 

vad som legat till grund för deras beslut att konsumera Oatly. Vid valet av ett varumärke 

undersöker konsumenten bland annat om varumärket stämmer överens med dennes egen 

personlighet och ställer både fysiska och icke-fysiska krav. Det fysiska kravet rör produktens 

egenskaper som kunden behöver få uppfyllda. Det icke-fysiska kravet handlar om hur 

konsumenten upplever att den egna och varumärkets personligheter stämmer överens. Detta 

är relevant för produktsegment där det finns många alternativ för att underlätta 

beslutsprocessen (Keller, 2013: 115). År 1999 beskrev Aaaker och Jennifer det icke-fysiska 

kravet genom termen självkongruens som tidigare endast nämnts inom psykologin. 

Självkongruens är ett fenomen som uppstår när konsumenter upplever att deras personlighet 
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stämmer överens med varumärkets. Ideal självkongruens speglar hur den konsumenten vill 

vara (den ideala personligheten) överensstämmer med varumärkets personlighet (Aaker & 

Jennifer 1999). 

 
En senare fördjupning av Aakers och Jennifers användning av termen självkongruens gjordes 

i ett försök att göra det praktiskt relevant. Malär, Krohmer, Hoyer, W.D. och Nyffenegger 

(2011) behandlar, genom en empirisk studie om självkongruens, konsumenter och deras 

inställningar till 186 varumärken. Studien gick ut på att undersöka konsumenternas ”faktiska 

jag” och deras ”idealjag” i förhållande till de olika varumärkena. Målet med studien var att 

undersöka hur konsumenter känner för varumärken som stämmer överens med något av sina 

jag, den ideala versionen eller den faktiska. Författarna kom fram till att kongruens mellan 

jagen och varumärkets personlighet kan bidra till högre nivåer av lojalitet. De beskrev att 

lojaliteten till varumärket ökade mer om det förekom en kongruens mellan varumärket och 

det faktiska jaget, jämfört med det ideala jaget (Malär et al, 2011). 

 

2.5 Operationalisering av teori 
För att undersöka hur konsumenters uppfattning om Oatly förändrats efter förlusten kommer 

studien att utgå från Kellers (2013) teori om brand image. Begreppet innebär att 

konsumenters uppfattning om ett varumärke bildas utifrån associationer. Undersökningen 

kommer därmed att fokusera på vilka typer av associationer Oatlys konsumenter får och 

känner när de tänker på Oatly och tvisten. Aaker och Joachimsthalers (2000) teori om att ett 

företag agerar som en underdog är möjligtvis relevant i studien. Detta är något som kommer 

tas i beaktning beroende på respondenternas uppfattning av företaget och konflikten. Teorin 

kan vara applicerbar på Oatly då de gav sig in på mejerimarknaden där det fanns stora, 

etablerade aktörer och intresseorganisationer som Arla och Svensk Mjölk. 

 

Cause Related Marketings inverkan på konsumenters uppfattning om Oatlys varumärke 

kommer även att undersökas. Oatly kan tänkas använda CRM i samband med deras kamp 

mot den etablerade mejeribranschen. I sin marknadsföring belyser Oatly en orättvisa i 

samhället genom att ifrågasätta djurvälfärden inom animalisk produktion. De har valt att 

fokusera marknadsföringen på att deras produkter är helt fria från animalier och att detta är 

någonting beaktningsvärt genom att använda uttryck så som “Wow no cow!”. Oatly fokuserar 

samtidigt på miljöaspekten och har i flertalet kampanjer jämfört mejeribranschens  
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miljöpåverkan med deras egen havreproduktion; siffror som tyder på att Oatly är ett mer 

miljövänligt alternativ (Figur 1). 

 

Figur 1, Källa: Oatly 
 
 
Ett antagande görs i uppsatsen om att publicitet kring ett förlorat domstolsfall kategoriseras 

som negativ snarare än positiv publicitet. Att förlora ett mål i domstol tyder på att en part har 

fel i sak då domstolar objektivt ska bedöma vad som är rätt och fel. Även att behöva betala 

motpartens rättegångskostnader är en förlust rent ekonomiskt. Då flertalet tidningar och 

nyhetsmedier rapporterade om att Oatly förlorade mot Svensk Mjölk är det intressant att 

undersöka hur publiciteten kan ha påverkat konsumenter. 

 
Vidare misstänks skälet till att en allergiker/intolerant respektive en vegetarian/vegan väljer 

att konsumera Oatly skilja sig. Veganer gör egna, medvetna val, ofta på grund av etiska 

värderingar (Bruers, 2015), medan allergiker kan ha varit tvungna att välja vissa produkter på 

grund av sin allergi. Teorin om idealjag och faktiska jag kan möjligtvis komma att hjälpa till 

att förklara eventuella skillnader mellan de två grupperna eftersom den beskriver hur 

kongruens mellan något av de egna jagen och varumärkets jag kan påverka 

varumärkesuppfattning. 
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2.6 Analysmodell 
I enlighet med studiens syfte kommer analysen att undersöka hur konsumenters uppfattningar 

om Oatlys brand image påverkats. Analysmodellen, figur 2, utgår från teorierna om Cause 

Related Marketing, negativ publicitet samt självkongruens för att utröna hur konsumenterna 

uppfattningar om Oatlys varumärke förändrats efter tvisten. 
 
 
 

Figur 2: Analysmodell 
 
 
Cause Related Marketing skulle kunna påverka brand image genom att skapa en positiv 

stigma kring företagets och deras samhällsnyttiga kamp. Genom att, som i Oatlys fall, driva 

försäljning av ett miljömedvetet och vegetabiliskt alternativ till animalisk mejeriproduktion 

skulle positiva associationer kunna skapas kring varumärket för konsumenter. 

 

Negativ publicitet kan kopplas till brand image eftersom en konsuments uppfattning om ett 

varumärke formas utifrån de associationer hen har (Keller, 2013: 72) och att associationerna 

kan påverkas av den publicitet konsumenten tar del av. Enligt presenterad forskning har 

negativ publicitet främst påverkat varumärken negativt vid negativ publicitet. 

 

Eftersom att en konsuments lojalitet ökar vid upplevd kongruens mellan varumärkets 

personlighet och ens egen (Malär et al, 2011), skulle denna teori kunna hjälpa till att förklara 

en eventuell förbättrad brand image. Självkongruens kan förstärka positiva associationer och 

därmed företagets brand image om de intervjuade respondenterna identifierar något av sina 

jag med Oatlys personlighet. Studien ämnar inte undersöka vilken sorts självkongruens som 

är starkast utan snarare om den har en inverkan på ett företags brand image hos konsumenter. 
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3. Metod 
 
3.1 Forskningsansats 
En studies forskningsansats kan vara utformad på olika sätt, exempelvis deduktivt eller 

induktivt. En deduktiv ansats innebär att man antar en teoretisk position och prövar den 

genom att samla in data för att undersöka om verkligheten överensstämmer med teorin. Vid 

denna metod är det viktigt att frågeställningen grundas utifrån den valda teorin. Om man 

istället vill utveckla ett teoretiskt perspektiv kommer ansatsen att vara induktiv. Att använda 

en induktiv ansatsmetod innebär insamling av data för att skapa eller utveckla en teori. Det 

betyder inte att man bortser från den befintliga forskningen på området, men att man utifrån 

de resultat som uppkommer i undersökningen försöker utveckla den (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016: 74). Denna studie antog en induktiv forskningsansats då det råder brist på 

forskning kring det valda ämnesområdet. Befintlig forskning kunde hjälpa till att förklara 

olika resultat, men vi var öppna för alternativa förklaringar till varför konsumenter påverkats 

som de gjort, vilket inte skulle ha varit möjligt i samma utsträckning med en deduktiv ansats 

(Ibid 2016: 146). 

 

3.2 Forskningsmetod 
Studien har en kvalitativ utformning, vilket är lämpligt för att undersöka bakomliggande 

uppfattningar hos respondenter (Bryman & Bell, 2013: 390). En kvalitativ metod användes 

för att skapa en djupare förståelse för konsumenters associationer och uppfattningar kring 

varumärket. Eftersom studien även ämnade undersöka förhållandet mellan anledningen till 

konsumtion och påverkan på konsumenters uppfattning, motiverades en kvalitativ studie 

(Saunders et al, 2016: 163). För att skapa en så god förståelse som möjligt av respondenternas 

uppfattningar kring Oatlys varumärke genomfördes intervjuer, vilket var en lämplig metod 

för att samla djupgående och detaljerad information (Krishnaswamy & Satyaprasad, 2010: 

100). Mer specifikt var intervjuerna semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är en 

intervjuteknik som har ett öppet upplägg, vilket gör det möjligt att ställa följdfrågor till 

undersökningens respondenter. Ett öppet upplägg var viktigt för att få tillgång till 

konsumenternas åsikter, vilka var av intresse i studien. Intervjuformen tillät oss att undersöka 

en viss mån av kausalitet mellan tvisten och hur deras konsumenter reagerade på den 

(Saunders et al, 2016: 374-5). 
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Även andra former av metodinsamling, så som fokusgrupper, diskuterades. Med 

fokusgrupper hade det varit möjligt att inarbeta ett högre antal respondenter för att nå högre 

nivå av reliabilitet, vilket semistrukturerade intervjuer kan ha problem med att uppnå 

(Saunders et al, 2016: 382). Utöver detta kan fokusgrupper leda fram till diskussioner mellan 

respondenter med olika åsikter. Styrkan med individuella intervjuer, i jämförelse med 

gruppformat så som gruppintervjuer och fokusgrupper, är frånvaron av grupptryck och 

liknande påverkan (Ibid 2016: 402-3). Ytterligare en datainsamlingsmetod som hade kunnat 

vara lämplig är enkäter. Enkäter hade tillåtit studien att samla in mer information av fler 

respondenter och därmed kunna uppnå ett mer representativt resultat. Enkäter valdes bort för 

att de inte ger möjlighet till önskat djup på respondenternas svar. Samtidigt tillåter inte 

enkäter möjligheten med uppföljning av intressanta ämnen som uppkommer vid 

respondenternas ursprungliga svar (Ibid 2016: 423), vilket var viktigt för undersökningen. 

Med detta i åtanke var individuella, semistrukturerade intervjuer det bästa tillvägagångsättet 

för denna studie. 

 

3.2 Forskningsurval 
Då det uppstod skillnader mellan respondenterna fördes en diskussion om det lojala 

kundsegmentet skulle delas in i fyra grupper för att jämföras: vegetarianer, veganer, 

laktosintoleranta och mjölkallergiker. Skillnader uppstod dock inte mellan alla fyra grupper, 

utan framförallt mellan de som valt Oatly på grund av etiska skäl och de som var allergiska 

eller intoleranta. Detta gjorde att en uppdelning och jämförelse mellan dessa två grupper var 

mer lämplig. Grupperna kommer fortsättningsvis att benämnas som V-gruppen, för 

vegetarianer och veganer, samt LM-gruppen, för laktosintoleranta och mjölkallergiker. 

 

3.3 Datainsamling 
 
3.3.1 Primärdata 
För att hitta respondenter användes Facebook. Vi skrev annonser i ett flertal forum med namn 

som “Vegetarianer och veganer i Sverige” med upp emot 15 000 medlemmar där 

diskussioner kring en vegetarisk livsstil förs. För att finna laktosintoleranta gick vi en 

liknande väg via forum som heter “Laktosintoleranta”, med 300 medlemmar. För att försöka 

samla ihop tio personer gjorde vi även inlägg från våra privata Facebook-konton för att utlysa 

laktosintoleranta och mjölkallergiska Oatly-konsumenter. 
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Sammanlagt genomfördes 18 intervjuer. Vid semistrukturerade djupintervjuer 

rekommenderar Saunders et al (2016: 297) ett urval på 5-25 respondenter. Då studien 

undersökte konsumenters uppfattningar krävdes ett flertal intervjuer för att upptäcka mönster 

och skillnader. Det genomfördes därför tio intervjuer med konsumenter som titulerar sig som 

vegetarian eller vegan och åtta stycken som är laktosintoleranta eller mjölkallergiker. Målet 

var att även ha tio respondenter i LM-gruppen men vi fann bara åtta. Inom V-gruppen 

uppstod en empirisk mättnad efter ett fåtal intervjuer, då deras svar i stor utsträckning var 

likartade, medan uppfattningar hos intoleranta och allergiska var mer spridda. Empirisk 

mättnad innebär att svaren är samstämmiga och att åsikterna inte skiljer sig åt (Bryman & 

Bell, 2013). 
 
 

Tabell 1: Respondentlista 
 
 
Intervjuerna genomfördes främst på telefon och varade ungefär 20 minuter per intervju. Två 

faktiska möten med intervjuer har även genomförts. Det hade varit positivt för vår 

undersökning att genomföra fler intervjuer face-to-face för att minimera risken för 

missförstånd. Antalet intervjuer samt geografiska avstånd gjorde det dock svårt att 

genomföra. 16 av 18 intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand. Två av 

respondenternas svar antecknades under intervjun då de inte ville spelas in. 

 

3.3.2 Utformning av intervjuer 
I undersökningen var det viktigt att det fanns utrymme för följdfrågor och eventuella 

förändringar i formatet för att på bäst sätt förstå respondenternas resonemang. Öppna frågor 
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tillåter respondenter att ge uttömmande svar utan en ledande effekt, vilket var tillämpligt 

eftersom målet med studien var att undersöka konsumenternas åsikter och uppfattningar. Med 

hjälp av undersökande frågor kunde vi följa upp de öppna frågorna för att ta del av mer 

djupgående analytiska svar där vi funnit att respondenterna vidrört en relevant punkt för 

studien (Saunders 2016: 391-2). Varumärkesuppfattning, som låg till grund för att besvara 

vår frågeställning, kan besvaras på ett varierat sätt och rymmer plats för respondenters egen 

tolkning, vilket också gjorde att denna intervjuform var bäst lämpad (Ibid 2016: 374). 

 
För att fastställa grupptillhörighet ställdes frågor om kosthållning och allergier. Eftersom 

studien fokuserar på brand image behandlade flertalet frågor respondenternas associationer 

och hur de uppfattade Oatlys marknadsföring, varumärke och personlighet. Fortsättningsvis 

var deras åsikter om tvisten, hur de ansåg att Oatly hanterat den, med mera, relevant för att 

utforska hur de reagerat på den negativa publiciteten. Frågan "Anser du att Oatly bidrar till 

någon samhällsnytta? Om ja, vad och hur?" ställdes för att ta reda på om respondenterna 

uppfattade någon form av Cause Related Marketing. Vi ville även undersöka på om 

konsumenter upplevde Oatly som en underdog och om det kunde ha påverkat deras 

uppfattning om tvisten. Det var en utmaning att inte ställa en alltför ledande fråga för att 

utforska detta. För att få svar ställdes frågan “Hur tycker du att Svensk Mjölk och Oatly 

förhåller sig till varandra ur ett maktperspektiv?”. Vidare ställdes frågor om hur 

respondenterna konsumerar för att undersöka hur de ansåg att ideala konsumenter bör vara 

i förhållande till hur de själva konsumerar. Frågorna på detta område var exempelvis “Hur 

agerar en medveten konsument?”, “Anser du att konsumerar enligt dina ideal?” och “Finns 

det tillfällen där du inte konsumerar enligt dina ideal, och i sådant fall när och varför?”.3 

 
3.3.3 Sekundärdata 
Uppsala Universitetsbiblioteks databaser användes för att få en helhetsbild av tidigare 

forskning på området genom att studera vetenskapliga artiklar om varumärken, negativ 

publicitet med mera. Den insamlade informationen låg sedan till grund för studiens 

forskningsfråga, teori och analys. Bakgrundinformation om Oatly och Svensk Mjölk 

hämtades på deras hemsidor, i tidningsartiklar samt ur domen i Marknadsdomstolen. 

Informationen låg dock inte till grund för undersökningen utan ämnade endast bidra till 

förståelse av parterna och tvisten. 

 
 
                                                      
3 Se bilaga 1 
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3.4 Bearbetning av data 
Inhämtad data analyserades genom en narrativ analys. En narrativ analys är en berättande 

process där insamlingen och analysen av kvalitativ data som med hjälp av omarbetning 

undviker fragmentering av den insamlade informationen (Saunders et al, 2016: 575). Då 

frågorna gav möjlighet till långa och detaljerade svar behövdes en omformatering av 

intervjumaterialet för att skapa en mer lättförstådd analys (Ibid, 2016: 575). Vi ansåg att det 

kunde gynna läsaren att få en återberättad version av metodinsamlingen då formatet på 

intervjuerna skiljde sig mellan respondenterna. 

 
Det fanns ingen uppfattning av vilken variabel som skulle ha mest påverkan innan 

undersökningen gjordes. Det visade sig däremot att respondenterna talade mycket om ämnen 

som kan kopplas till teorier kring Cause Related Marketing och underdogfenomenet. 

Gällande självkongruens visade det sig vara svårare än väntat att erhålla information som 

kunde kopplas till teorierna från respondenterna. Detta kan vara på grund av att ämnet 

härstammar från psykologin och kräver en djupare förståelse av ämnet än vad som kunde 

uppnås genom denna studie.  

 

3.5 Metoddiskussion 
 
3.5.1 Avgränsningar 
För att undersökningen skulle vara relevant krävdes det att respondenterna var medvetna om 

tvisten mellan Oatly och Svensk Mjölk. På grund av detta avgränsades studiens respondenter 

till lojala kunder, vilka i större grad, i jämförelse med den generella konsumenten, är 

intresserade och uppsöker aktivt information om varumärket (Kerviler & Butori, 2015). 

Fokus på det lojala kundsegmentet betyder i Oatlys fall konsumenter som är intresserade av 

en helvegetabilisk kost samt de med laktos- eller mjölkallergier. Det skulle även ha varit 

intressant att studera konsumenter som inte titulerar sig som någon av ovan nämnda grupper 

och studera hur gemene mans uppfattning om Oatly påverkats av tvisten. Omfattningen av 

uppsatsen gjorde dock att en avgränsning av konsumenter var oundviklig. 

 

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet ifrågasätter huruvida studiens resultat skulle uppnås vid genomförande av en 

liknande studie (Bryman & Bell 2013: 62-63). Att aktivt ansluta sig till ett forum så som 

“Vegetarianer och veganer i Sverige” tyder på ett intresse av att lära sig mer och ta del av 
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diskussioner och/eller få tips. Detta innebär att de respondenter vi fann ur dessa grupper till 

stor del var insatta och involverade i frågor som rör vegetarianism och veganism. Det finns 

med stor sannolikhet Oatly-konsumenter, som är vegetarianer och veganer, som inte är med i 

sådana typer av forum och som på så vis inte blir representerade i vår studie. Möjligtvis har 

de konsumenterna inte lika starka känslor och uppfattningar kring Oatly eftersom de inte i 

lika stor utsträckning var intresserade av diskussioner kring ämnet. Det är dock många som 

övergår till en vegetabilisk kost på grund av åsikten att animalisk produktion inte är etiskt 

försvarbar (Bruers, 2015). De flesta som har en sådan uppfattning lär till stor del dela åsikten 

om Oatly eftersom de aktiv marknadsför sig emot industrin av animaliska produkter. 

 

Uppfattningarna hos respondenterna i V-gruppen var snarlika vilket tyder på att vi uppnådde 

en empirisk mättnad. Vi tror därmed att resultatet skulle kunna spegla populationen. Då vi 

hade större problem att finna laktosintoleranta och mjölkallergiska Oatly-konsumenter fann 

vi inte bara respondenter på forum utan även via vänner och bekanta på Facebook. 

 

Uppfattningarna hos LM-gruppen i studien var mer spridda i jämförelse med V-gruppen, 

vilket också tyder på att det finns flera olika typer av åsikter inom denna grupp. Studien kan på 

så vis ha misslyckats att täcka in vissa åsikter hos dessa konsumenter. Målet var att nå en så 

stor och spridd grupp laktosintoleranta och mjölkallergiker som möjligt, men det finns skäl att 

anta att detta segment inte är representativt för hela populationen. 

 

Det bör tas i beaktning att vi fann samtliga respondenter på Facebook. En svaghet med 

urvalet är på så vis att deras åsikter möjligtvis inte överensstämmer med de lojala Oatly- 

konsumenterna som inte är aktiva på sociala medier. Åldrarna på respondenterna var mellan 

18-52, men de flesta var 20-30 år gamla, vilket kan ha medfört en risk att vi missat åsikter 

hos yngre och äldre i populationen. 

 

3.5.3 Validitet 
Validitet definieras som till vilken grad studien lyckas mäta det den avser att mäta (Bryman 

& Bell 2013: 63-64). Genom semistrukturerade intervjuer, med många öppna frågor som 

uppmanat respondenterna att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, tror vi att 

studien kan uppnå en hög nivå av validitet. Via undersökande frågor finns det möjlighet att 

angripa frågeställningen från flera vinklar (Saunders et al, 2016: 392). Vi anser att 

undersökningen kunde besvara forskningsfrågan. 
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Eftersom veganer och vegetarianer ofta konsumerar Oatly på grund av etiska värderingar 

skulle denna grupp kunna kategoriseras som engagerade konsumenter. De gör medvetna val 

och konsumerar de produkter som möter kvalifikationer för vad de anser vara etiskt, i detta 

fall produkter utan animalier. Allergiker och intoleranta å andra sidan konsumerar produkten 

eftersom de är känsliga eller inte tål exempelvis mjölk, och har inte i samma utsträckning 

gjort ett medvetet, etiskt val. Studien behöver därav inte vara generaliserbar för alla svenska 

konsumenter, och alla olika typer av produkter. Studien strävar istället mot att vara tillämpbar 

för de produkter som väljs på grund av etiska värderingar och/eller allergier. Framförallt 

strävar den att kunna tillämpas på liknande fall vid tvister och konflikter där den ena parten 

uppfattas som mindre och svagare i relation till den andra. 
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4. Resultat 
Sex vegetarianer, fyra veganer, sex laktosintoleranta och två mjölkallergiker intervjuades. De 

var bosatta i olika delar av landet och var i åldrarna 18-52 år. Vegetarianerna och veganerna 

som tillfrågades hade uteslutande valt sin kost på grund etiska värderingar eller av miljöskäl 

snarare än av hälsoskäl. De laktosintoleranta och mjölkallergiska hade valt sin kosthållning 

på grund av allergin/intoleransen och inte av etiska skäl. 

 

4.1 Cause Related Marketing 
Utgångsfrågan som behandlade Cause Related Marketing var “Anser du att Oatly bidrar till 

någon samhällsnytta? Om ja, vad och hur?”. Samtliga vegetarianer och veganer ansåg att 

Oatly bidrar till samhällsnytta genom att de uppmanar till att inte konsumera animaliska 

produkter. Sju av dessa tio beskrev att det var positivt både ur etisk- och miljösynpunkt. Till 

exempel uttryckte respondent V2 att: “Alla sätt att få ned den vedervärdiga mjölkindustrin 

tycker jag är av godo. Sedan är det bra att det är närproducerat, gjort på råvaror från 

svenska åkrar, vilket inte är fallet med soja.” Uppfattningen om samhällsnytta hos LM- 

gruppen skiljde sig från V-gruppen. Även om respondenter ur denna grupp ansåg att Oatly 

bidrog till samhällsnytta var det snarare på grund av att de förser konsumenter med laktosfria 

alternativ. LM1 sade: “Ja, jag tycker att de bidrar till samhällsnytta på det viset att jag inte 

tycker att folk ska dricka och äta mjölkprodukter. Jag tror inte att någon mår bra av det.” 

För intoleranta och allergiker låg samhällsnyttan i att erbjuda bra, laktosfria produkter medan 

vegetarianer och veganers fokus låg på den etiska problematiken i att äta animaliska 

produkter samt ur miljösynpunkt. 

 

4.2 Negativ publicitet 
Nästan alla respondenter fick vetskap om tvisten online. Endast två respondenter uppgav att 

de hört talas om tvisten genom familj eller vänner. Majoritetsuppfattningen var att 

stämningen var ett misstag av Svensk Mjölk. “Svensk Mjölk har gjort bort sig. Det var dumt 

av Svensk Mjölk att ge sig på dem [Oatly]. Det är David mot Goliat och de mindre företagen 

kommer alltid ut som vinnare. Svensk mjölk har inte haft något att tjäna på att ta dem till 

domstol.” - LM6. Det var endast en respondent som var av en annan uppfattning. Hen ansåg 

att Oatly hade varit fel ute i sin marknadsföring från början och ansåg att den 

“smutskastningen” de hade genomfört mot komjölk var onödig. 
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När respondenterna blev tillfrågade om deras konsumtion förändrats svarade merparten av 

dem att den inte hade gjort det. I LM-gruppen hade en respondent, samma som ansåg att 

Oatly gjort fel, dragit ned på sin konsumtion av Oatly. Hos resten av gruppen var 

konsumtionen oförändrad. I V-gruppen var det ungefär hälften som hade ökat sin konsumtion 

och resten förblev oförändrade. “Jag köper deras varor nästan bara för att jag har en rebell 

inom mig som måste göra det. F*n jag tar en extra matlagningsgrädde trots att jag 

egentligen inte behöver det och hoppas att en j*vla bonde ser mig” - V9. 

 

Oatlys hantering av krisen upplevdes positiv av samtliga vegetariska och veganska 

respondenter. I LM-gruppen var uppfattningarna blandade. Fyra hade ingen uppfattning av 

Oatlys hantering överhuvudtaget och det var än en gång den enskilde laktosintoleranta 

respondenten, LM2, som vidhöll att Oatly gjort fel från början. Resten av respondenterna, 

oavsett grupptillhörighet, ansåg att det var ett genomslag för Oatly rent medialt. V1 uttryckte 

sig på följande sätt: “Jag skulle säga att de hanterade det på ett sätt som för dom har varit 

otroligt bra. Dels tycker att det var lyckat för att jag vill ju att folk ska dricka mer växtmjölk, 

jag tycker att det är lyckat att de för upp det på den mediala dagordningen. Det är också 

imponerande att de kan få en så tråkigt sak som ett företag som stämmer ett annat företag till 

en reklamdetalj”. LM6 sade: “De [Oatly] klädde på sig offerkoftan. Resultatet har i efterhand 

i alla fall blivit att hela diskussionen kring stämningen hanterats bra av Oatly”. 

 

4.3 Självkongruens 
När respondenterna blev tillfrågade om sina personligheter som konsumenter var det stor 

spridning i hur de beskrev sig själva. Frågan var på individnivå och svaren mellan såväl 

individer som grupperna skilde sig åt. När de blev tillfrågade om hur en medveten konsument 

är, var svaren också personliga och skilda. V7 uttryckte sig på följande sätt:“En medveten 

konsument är någon som tar hänsyn till helheten om hur produkten är framställd. Jag tycker 

att det är svårt att hitta produkter som är bra som helhet.” LM3 menade att: “En medveten 

konsument tänker på att göra världen till en bättre plats. Kanske köpa rättvisemärkt och 

ekologiskt.” 

 
Vid frågan om de själva ansåg sig vara en medveten konsument svarade samtliga 

respondenter ja utifrån sin egen beskrivning om hur en ideal konsument bör vara. I 

kombination med detta tillfrågades respondenterna om de någon gång frångick 

deras ideal. Många svarade att de gjorde det och här skiljde det sig mellan 
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grupperna. V-gruppen bröt i huvudsak sin ideala konsumtion, om överhuvudtaget, 

när de blev bortbjudna hos andra och “tvingades” äta sådant som de själva aldrig 

skulle köpa. Vilka dessa produkter var fanns det en viss spridning i men i 

huvudsak mejeriprodukter samt varor som inte var ekologiska. V8 beskrev hur hen 

konsumerade utanför sina ideal på följande vis “Ja, det är främst när jag handlar i 

grupp med andra människor. När jag ska äta tillsammans med andra eller när jag 

är i sällskap med andra som inte delar samma värderingar eller ambitioner. Då 

kan jag låta det gå före.” Inom LM-gruppen bröt alla ibland sina ideal medan det 

var tre respondenter inom V-gruppen som uppgav att de aldrig avvek från sina 

ideal. 

 
 
I LM-gruppen var respondenterna mer splittrade angående anledningarna till att de frångick 

sina ideal. LM2 menade följande ”Ibland kanske man vill köpa från något annat märke. Man 

har hört att det inte går rätt till exempel på Oatly, eller Svensk Mjölk, Arla eller Valio. Trots 

det fortsätter jag ibland att konsumera produkterna och ibland känner jag att man kanske 

inte alltid har så mycket till val.” Intervjuerna med respondenterna inom V-gruppen var mer 

specifika när de talade om sina ideal. Samtliga var överens om att konsumtionen av 

animaliska produkter helst skulle vara icke-existerande och gruppen hade därmed en 

gemensam idealbild, vilket LM-gruppen saknade. 

 

4.4 Brand Image 
Många upplevde Oatly som ett uppnosigt eller upproriskt företag som inte är rädda för att 

utmana de större aktörerna. De flesta hade en positiv inställning till deras “rebelliska” 

approach. Respondent V5 svarade till exempel “Underhållande, roligt och aggressivt” på 

hur hen uppfattade Oatlys marknadsföring. De få åsikter som skilde sig från resten kom från 

LM-gruppen som tyckte att marknadsföringen, trots att den var väldigt utmärkande, kunde 

uppfattas som uteslutande. LM2 sade: “Jag tycker inte att man behöver kriga mot varandra 

utan man köper väl det man vill ha ändå, utan att man behöver marknadsföra sig aggressivt. 

Jag dricker laktosfria produkter samtidigt som jag konsumerar Oatly så det ena utesluter inte 

det andra. Jag tycker det hela är väldigt larvigt att hålla på att kriga mot varandra på det 

sättet.” 
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Beskrivningarna av Oatlys personlighetsdrag var i stort överensstämmande mellan 

respondenterna. Exempel på uttalanden var: “Självdistans med humor”, “Hipp och trendig”, 

“God personlighet, miljövänlig”, “Rolig och progressiv”, “Omtänksam och 

hänsynstagande” och “Smart, medveten, lite knäpp och rolig” . Det var två respondenter som 

stod ut i uppfattningarna om Oatlys personlighet. LM2 ansåg att de uppvisade en 

dubbelmoral och V1 ansåg att de var manipulativa genom att försöka ställa sig in hos 

veganer. 

 

Produkternas förpackningar var något som nämndes av samtliga respondenter när de beskrev 

Oatlys marknadsföring och/eller varumärke. “Roliga förpackningar med roliga texter, mycket 

självdistans och de tar inte sig själva på så stort allvar” sade V2. De här associationerna 

delades av båda grupper och respondenterna var överens om att dessa var egenskaper som 

hjälpte till att utmärka Oatly från deras konkurrenter. Respondenter ur båda grupper 

framhävde även produktkvalitet som något de associerade med Oatly. LM-gruppen var dock 

mer benägen att nämna detta som en av de huvudsakliga egenskaperna hos Oatly medan 

några respondenter ur V-gruppen inte nämnde det alls. 

 

I frågan om hur Svensk Mjölk och Oatly förhöll sig till varandra ur ett maktperspektiv var 

respondenterna i stort överens. De uttryckte alla på ett eller annat sätt att Svensk Mjölk hade 

mer resurser. V10 sade: “Svensk Mjölk har för mycket makt, det är för ingrott i samhället. 

Jämfört med Oatly som har en väldigt liten urvalsgrupp av människor.” LM7 uttryckte: “Jag 

tror absolut att Svensk Mjölk har mer makt eftersom de består av företag som tillsammans i 

princip har monopol på marknaden.” Det var tre respondenter som höll med om att Svensk 

Mjölk hade mer makt men som också uttryckte att det låg i Oatlys intresse att framställas på 

det viset. V1 uttryckte: “Jag uppfattar det som att Oatly gärna vill måla upp sig som David, 

mot Goliat. (...) Jag tror absolut att de är en underdog så till vida att de är mycket mindre. 

Men jag tror också att det ligger mycket i deras intresse att framstå som en underdog. Det må 

vara sant men det är också självförstärkt”. Respondent LM5 var inne på samma spår och 

sade: “Svensk Mjölk har mer makt och det är väl deras storhet som möjligen blir till fördel 

för Oatly när det kommer till hur kunderna uppfattar tvisten i media. Det är lättare att känna 

sympati för ‘småföretag’.” 
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Få respondenter upplevde att varumärket hade förändrats under tiden som de konsumerat 

Oatlys produkter. Många upplevde däremot att Oatly hade växt men behållit samma riktning i 

marknadsföringen. LM4 svarade följande på frågan om hen uppfattat en förändring i Oatlys 

varumärke: “Nej. Bara att de har blivit mer populära. Många i min umgängeskrets har börjat 

konsumerat Oatly, mest för att det är godare och för att det känns nyttigare.” 

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att tvisten bidragit till en förbättrad bild av 

företaget. “Bara positivt. De står för hållbarhetsutveckling inom livsmedelsindustrin”. -V5. 

“Min uppfattning har förbättrats. Jag är stolt över att dricka Oatly då jag känner att det är 

ett märke som står för det dom gör.” - V6. Två ur LM-gruppen samt en ur V-gruppen 

uttryckte att tvisten inte påverkat deras uppfattning om Oatly överhuvudtaget och en 

respondent, LM2, sade att det bidragit till en något mer negativ bild. Några respondenter 

fokuserade på Svensk Mjölk och att den förbättrade bilden av Oatly till stor del berodde på en 

försämrad bild av Svensk Mjölk. På frågan om konsumentens uppfattning av Oatly påverkats 

av tvisten svarade LM5: “Kanske något starkare uppfattning då jag tycker att Svensk Mjölk 

gör samma sak som Oatly med deras ‘mjölk - naturens egen sportdryck - som dessutom är 

mer missvisande.’” V4 var inne på samma spår: “Jag tror inte att den [uppfattningen] har 

påverkats så mycket men jag har nog börjat känna starkare för Oatly och mindre för 

mejeribranschen. Jag har tappat lite respekt för den.” 
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5. Analys 
Resultatet visar att samtliga respondenter i undersökningen uppfattade att Oatly bidrar till 

samhällsnytta, även om det fanns skillnader i vad samhällsnyttan var. Gällande den negativa 

publiciteten låg stort fokus på att Svensk Mjölk hade gjort bort sig och att Oatly hanterat 

tvisten på ett bra och roligt sätt. De personliga konsumentidealen följdes inte av majoriteten 

av respondenterna, förutom av tre ur V-gruppen som uppgav att de aldrig frångick sina ideal. 

Uppfattningen om Oatlys varumärke var i stort positivt och många nämnde att deras 

förpackningar stack ut. Samtliga var överens om att Oatly var den svagare parten i konflikten 

och 14 av 18 respondenter uppgav att de fått en förbättrad bild av Oatly i och med tvisten. 
 
 
 

Figur 2: Analysmodell 
 
 
 
5.1 Cause Related Marketing 
Beträffande Oatlys eventuella samhällsengagemang uppstod skillnader i åsikterna mellan de 

två grupperna, även om de båda vidhöll att Oatly bidrar positivt till samhället. Pringle och 

Thompsons teori (1999) om att ett företag som tar sig an ett samhällsproblem kan uppfattas 

bättre stämmer överens med vår studie. De generella skillnaderna mellan grupperna låg i vad 

de ansåg vara samhällsengagemang: att inte stödja industrin av animaliska produkter, 

miljöpåverkan eller att erbjuda ett bra alternativ för intoleranta och allergiska, vilket är 

naturligt med tanke på respektive grupps anledning till varför de konsumerar Oatlys 

produkter. 

 

Även respondenternas svar på andra frågor kan kopplas till Oatlys eventuella 

samhällsengagemang. I frågan om hur de trodde att deras uppfattning om Oatly påverkats i 
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och med tvisten svarade majoriteten att den påverkats till det positiva. Flera av dem nämnde 

den förbättrade uppfattningen i samband med att de ansåg att Oatly har ställt upp för “den här 

frågan”. Detta tyder på att Pringle och Thompsons teori (1999) stämmer väl överens med vår 

studie. 

 

5.2 Negativ publicitet 
Resultatet kring negativ publicitet tyder på att konsumenternas uppfattningar om Oatly 

påverkats på ett sätt som till största del går emot tidigare forskning. Studier gjorda av forskare 

som Reinstein och Snyder (2005) och Kim et al (2007) visar att negativ publicitet skulle 

skada företaget både ekonomiskt och ryktesmässigt. Detta stämmer inte överens med 

resultatet av studien då 17 av 18 respondenter upplevt stämningen som positiv för Oatly. 

Undersökningen har visat att lojala konsumenter kan påverkas av negativ publicitet, något 

som även motsäger Ahluiwalias et al (2000) forskning. De hävdar av att effekten på 

konsumenter med hög lojalitet är nästintill obefintligt vilket inte var fallet då hälften 

respondenterna motbevisade med en ökad konsumtion jämfört med innan tvisten. Bergers et 

al teori (2010) om att negativ publicitet skapar högre medvetande kan inte förklara den 

förbättrade bilden då respondenterna inte belyste någon ökning av medvetande kring 

produkterna. Det finns således ingen teori om negativ publicitet som kan förklara varför 

nästan alla respondenters uppfattningar förbättrats. 

 

Majoriteten av respondenterna uppfattade tvisten som en positiv händelse för Oatly och tog 

deras parti över Svensk Mjölks. Flertalet respondenter ansåg även att Oatly hanterat 

publiciteten på ett bra sätt och att de lyckades omvandla incidenten till något roligt och 

underhållande, vilket skulle kunna ses som nya, bättre associationer. Därav skulle det kunna 

påstås att publiciteten bidragit till en förbättrad brand image, trots att den i sig kan definieras 

som negativ. 

 
 
5.3 Självkongruens 
Respondenternas anledningar till valet av Oatlys produkter, framför andra liknande 

produkter, var olika från person till person. Det gick inte att generalisera anledningarna till 

produktvalet och koppla dem till en specifik grupp. Däremot går det att jämföra 

respondenternas personligheter med hur de uppfattade Oatlys personlighet. I V-gruppen 

uppfattade samtliga respondenter Oatly som ett djurvänligt alternativt till mejeriprodukter 

med en personlighet som bidrog till samhällsnytta. V-gruppens huvudideal var att ha en 
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konsumtion fri från animaliska produkter. Det skulle i så fall innebära att en ideal 

självkongruens uppnås för respondenterna i V-gruppen. Respondenternas lojalitet inom V- 

gruppen skulle kunna förklaras av Malärs et al (2011) forskning. Det författarna visade 

var att en kongruens mellan sin egen och varumärkets personlighet oavsett om det var 

faktiskt eller idealt, ökade lojaliteten. Dessutom menade Malär et al (2011) att en faktisk 

självkongruens bidrar till en högre grad av lojalitet än ideal självkongruens vilket inte 

speglades i denna studie då inga generellt definierbara skillnader kunde bestämmas mellan 

de tre som inte gick mot sina ideal och de som gjorde det. 

 

Hos LM-gruppen gick det inte att hitta någon uttalad kongruens mellan respondenterna och 

Oatly. Till skillnad från V-gruppen nämndes inte etiska värderingar i valet av att konsumera 

vegetabiliskt eller valet av just Oatly. Om självkongruensen har påverkat respondenternas 

associationer och brand image är svårt att utröna. Studien har inte lyckats särskilja de 

skillnader mellan de som inte upplever kongruens i jämförelse med de som gör det. Detta 

betyder inte nödvändigtvis att självkongruensen inte har en effekt men den kan i vårt resultat 

ha en mindre förklarande effekt jämfört med andra teorier. 

 

5.4 Brand Image 
Att skapa ett tydligt varumärke verkar Oatly ha lyckats med då samtliga respondenter 

nämnde liknande associationer så som nytänkande, godhjärtad, miljövänlig och rolig. Även 

deras förpackningar var utmärkande. Enligt Keller (2013) är det sådana typer av associationer 

som utgör konsumentens brand image. För att skapa en positiv brand image krävs en 

sammanlänkning av starka, gynnsamma och unika associationer till varumärket i 

konsumenters minne (Keller, 2013: 77). Även det verkar Oatly ha lyckats med eftersom flera 

respondenter ur gruppen vegetarianer och veganer ansåg att företaget är de enda som ställer 

upp för den här frågan, vilket på så vis skulle kunna ses som en slags unik association. 

 

Keller beskrev även att en faktor som påverkar associationer är hur relevanta de är för en 

specifik konsument (2013: 78), vilket kan förklara de skillnader som uppstått mellan de två 

grupperna. Eftersom vegetarianer och veganer har valt att konsumera Oatly på grund av 
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etiska värderingar är det möjligt att företaget är mer relevant för dem, i jämförelse med de i 

LM-gruppen. Dessutom fann vi våra respondenter i en Facebook-grupp där sådana 

diskussioner förs, vilket tyder på att den här typen av frågor är relevanta för just vårt urval. 

Det kan självklart vara viktigt för laktosintoleranta och mjölkallergiker att hålla sig 

uppdaterade om produkter de konsumerar, men i och med att det inte är ett etiskt 

ställningstagande kan det vara mindre relevant. 

 

Kaxigheten, uppnosigheten och den rebelliska sidan som Oatlys kärnsegment av konsumenter 

verkar uppleva kan kopplas till vad Aaker och Joachimstaaler (2000) uppfattade att Virgin 

hade för personlighetsdrag när de slog sig in på flygbolagsmarknaden. För att å klarhet om 

det som Aaker och Joachimstaaler beskrev som en underdogpersonlighet behövdes 

respondenternas uppfattning kring förhållandet mellan Svensk Mjölk och Oatly redas ut. 

Respondenterna upplevde att maktfördelningen var skev åt Svensk Mjölks håll som försatte 

Oatly i en underdogposition som de kunde känna sympati med, i enlighet med Aaker och 

Joachimstaalers teori (2000). 

 
Nästan alla respondenter var eniga om att konflikten mellan Svensk Mjölk och Oatly bidragit 

till en, för dem, förbättrad uppfattning av Oatly. Teorierna om negativ publicitet kunde inte 

hjälpa oss att förklara detta resultat. Det som möjligtvis skulle kunna förklara deras upplevda 

förändring är Pringle och Thompsons (1999) teori  om Cause Related Marketing. 

Respondenternas svar tyder på detta då de uttrycker att deras uppfattning förbättrats eftersom 

att Oatly visat engagemang för "den här samhällsfrågan." Även Aaker och Joachimstahlers 

teori om underdogperspektivet skulle kunna hjälpa till att förklara de förändrade 

uppfattningarna eftersom att några respondenter nämnde deras förbättrade bild av Oatly i 

samband med en försämrad bild av Svensk Mjölk. 

 

Att respondenterna i V-gruppen valt en kosthållning utan animalier utifrån ett etiskt 

perspektiv skulle kunna betyda att Oatlys försök till förändring av mejeri-industrin överväger 

eventuella tvister och skandaler för dem. På så vis är resultatet om en förbättrad bild av Oatly 

hos V-gruppen inte helt oväntat. Ahluwalias et al (2000) teori om att en positiv uppfattning 

av ett varumärke leder till förmildrad reaktion på negativ publicitet går i linje med resultatet. 
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6. Slutsats 
Inom Cause Related Marketing stämde studien överens med Pringles och Thompsons (1999) 

teori om att företags samhällsengagemang kan leda till en förbättrad bild av varumärket. 

Gällande negativ publicitet upplevdes en förbättrad bild av Oatly i och med publiciteten från 

tvisten, vilket går emot befintlig forskning. Studien lyckades inte utröna självkongruensens 

påverkan på konsumentens uppfattningar men motsade inte heller de befintliga teorierna. 

Respondenterna ansåg huvudsakligen att tvisten förbättrade deras uppfattningar. Detta var till 

stor del på grund av maktfördelningen mellan parterna där Oatly ansågs vara en kaxig och 

uppnosig underdog. 

 
Denna uppsats har ämnat besvara frågan: Hur har Oatlys lojala konsumenters uppfattning av 

varumärket förändrats i och med den rättsliga förlusten mot Svensk Mjölk? Undersökningen 

tyder på att Oatly inte tagit någon uppenbar skada med bättre finansiella resultat samt att 17 

av 18 respondenter upplevt stämningen som positiv för Oatly. De förbättrade finansiella 

resultaten behöver inte endast bero på tvisten, men de tyder på generellt en förbättrad bild och 

ökad popularitet av Oatly. Majoriteten av respondenterna, som ska utgöra en spegling av 

Oatlys lojala kundsegment, uppgav att de fått en förbättrad bild av varumärket i och med 

tvisten. Det fanns ett flertal faktorer till denna förbättring. Respondenterna upplevde att Oatly 

var i underläge gentemot Svensk Mjölk och mejeribranschen, vilket gjorde det lättare att 

känna sympati med dem. Många fokuserade även på att Oatly bidrar till kampen om ett 

förbättrat samhälle. Dessutom verkade deras "roliga" konflikthantering haft en inverkan på att 

tvisten bidragit till en förbättrad bild av varumärket. 

 

Underdogfenomenet var djupt rotat hos respondenterna och framhävdes i deras svar. Genom 

detta skulle en mer generell slutsats kunna dras - ett företag som upplevs vara i ett underläge 

i jämförelse med sin motpart kan undvika skada från negativ publicitet. Studien kan inte ge 

indikationer på om underdogfenomenet upphäver negativ publicitet i andra branscher eller 

om det finns en gräns för hur mycket negativ publicitet en underdogposition kan motverka. 

Utöver detta har inga konkreta definitioner på hur storleksförhållandet mellan aktörer bör 

vara för att den ena ska uppfattas som underdog. Det är möjligt att det är en fråga om en 

subjektiv, upplevd storleksskillnad hos konsumenten som avgör en underdogsdefinition. Det 

kan vara så att Oatly haft vetskap om att marknadsföringen provocerade deras konkurrenter 

och att de medvetet intog en underdogposition. Studien tyder i vilket fall på att det är lättare 

för en konsument att stötta parten som uppfattas som David, snarare än Goliat.  
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Studiens praktiska bidrag till företag som vill minimera eventuella effekter av 

okontrollerbara faktorer är att anamma en kamp inom ramarna för Cause Related Marketing. 

Undersökningen har visat att ett samhällsengagemang kan vara viktigt för konsumenter och 

kan även minimera effekterna av negativ publicitet.
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7. Förslag till vidare forskning 
Det finns ett antal begräsningar i studien som skulle vara intressanta att undersöka i framtida 

forskning. En begränsning är att de generella uppfattningarna om Oatlys varumärke inte 

undersökts, utan endast förändringen hos de lojala kunderna. Praktiska svårigheter har inte 

tillåtit oss att kunna identifiera konsumenter som inte är lojala för att se hur en mer flyktig 

konsumtion påverkas av situationer liknande den som Oatly befunnit sig i. För Oatly själva 

och för andra företag som hamnar i liknande situationer skulle det vara av större relevans att 

veta vad händer med uppfattningarna om varumärket generellt, och inte bara hos de som 

redan konsumerar produkterna. I kombination med att studera den generella konsumenten 

skulle det vara intressant med en mer djupgående studie av Bergers et al teori (2010) om att 

negativ publicitet skapar ett högre medvetande om företaget i fråga. 

 
Då studien tyder på att parten som uppfattas som en underdog kan undvika att ta skada vid 

konflikter skulle det vara mycket intressant med vidare forskning på detta område. Liknande 

fall av tvister, gärna i andra branscher, skulle då kunna studeras. En studie skulle kunna 

tänkas undersöka huruvida det finns faktiska krav som behövs uppfyllas av företaget för att få 

en underdogstämpel eller om det är en subjektiv tolkning av konsumenter. 

 

En begränsning med studien är att det möjligtvis kan finnas andra förklaringar och teorier om 

varför uppfattningarna förändrats som de gjort. Det skulle till exempel kunna gälla olika 

personliga förutsättningar eller personlighetsdrag hos respondenterna, under vilka 

omständigheter man hörde talas om den aktuella incidenten, till vilken grad de är insatta i 

konflikten eller dylikt. Detta skulle vara intressant för att utveckla en mer generell kunskap 

om effekterna av negativ publicitet. 

 

Vidare forskning skulle också kunna undersöka hur negativ publicitet, CRM och 

självkongruens hos konsumenter förhåller sig till varandra när det kommer till att påverka en 

konsuments brand image. Vi har inte undersökt samband mellan de olika variablerna utan 

bara deras koppling till brand image. I framtida forskning skulle sambandet dem emellan 

kunna undersökas och sättas i relation till varandra. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Teori    Intervjufråga 

Om respondent………………1. Hur gammal är du? 

    2. Var bor du? 

    3. Vad titulerar du dig som rent kostmässigt? 

    4. Har du några allergier? 

    5. Om vegetarian/vegan på fråga 3 eller ja på fråga 4, varför/hur länge? 

Om koppling till Oatly………6. När började du konsumera Oatly? 

    7. Varför började du konsumera just Oatly? Fanns det andra alternativ? 

Brand Image………….……...8. Hur anser du att Oatly marknadsför sig? 

    9. Beskriv Oatly med tre ord. 

    10. Om Oatly skulle ha en ”personlighet”, hur skulle du beskriva dess 

           personlighetsdrag? 

    11. Anser du att Oatlys varumärke har förändrats sedan du började 

          konsumera deras produkter? Om ja, hur? 

    12. Hur anser du att svensk Mjölk och Oatly förhåller sig till varandra 

          ur ett maktperspektiv? 

Negativ publicitet……………13. Hur hörde du talas om tvisten mellan Oatly och Svensk Mjölk? 

    14. Vad är din uppfattning om tvisten? 

    15. Anser du att publiciteten kring tvisten var positiv eller negativ för 

          Oatlys del? 

    16. Har din konsumtion förändrats sedan utfallet av tvisten? 

    17. Hur anser du att Oatly hanterade tvisten? 

    18. Har din uppfattning om Oatly påverkats av tvisten? Om ja, hur? 

CRM………………………….19. Anser du att Oatly bidrar till någon samhällsnytta? Om ja, vad? 

Självkongruens………………20. Hur konsumerar en medveten konsument? 

    21. Hur skulle du beskriva din egen personlighet som konsument? 

    22. Finns det tillfällen då du inte konsumerar enligt dina ideal? Om ja, 

          när och varför? 

    23. Är Oatly en produkt du skulle stötta offentligt?  

 
 

 


