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Hållbarhetsfrågan har blivit allt viktigare. Intresset för hållbarhet ökar och får större inverkan på människors val (Ottosson & 
Parment, 2016, s. 13). Dessvärre förekommer det att företag utnyttjar detta genom användning av vilseledande grön kommunikation, 
vilket äventyrar hållbarhetsrörelsens kraft på marknaden (TerraChoice, 2009). Den här rapporten lyfter begreppen hållbarhet och 
greenwashing. Syftet är att undersöka den visuella kommunikationen för veganska produkter och hur det budskapet speglar ett urval 
dokumenterade miljöstörningar. Detta i och med att allt fler svenskar väljer en vegansk kost av miljömässiga skäl (Novus, 2018). 

Rapporten fokuserar på att undersöka livsmedelsföretaget Oatly som utvecklar, producerar och marknadsför bland annat 
havrebaserade drycker. Oatly har under 2018 haft en total tillväxt på 65 %, samtidigt som företaget fått kritik gällande gällande deras 
faktiska klimatnytta (Sörbring, 2019). Rapporten undersöker Oatlys visuella kommunikation och dokumenterade miljöstörningar för 
att kartlägga differensen mellan dessa. För att besvara frågeställningarna gjordes semiotiska bildanalyser på delar av Oatlys 
kommunikation, samt en kvalitativ textanalys på deras hållbarhetsrapport från 2018.  

Resultatet i rapporten visar att Oatly genomgående kommunicerar hållbarhet, men att deras faktiska hållbarhetsarbete är bristande 
både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vidare framhåller företagets kommunikation noga sin avhållsamhet från djurriket, vilket 
faktiskt är kritiskt ur ett hållbarhetsperspektiv då det krockar med miljömålet om biologisk mångfald (Extrakt, 2019; Rundgrens, 
2019). Slutsatsen är att det förekommer en viss grad av greenwashing i Oatlys visuella kommunikation. 

Nyckelord: Oatly, visuell kommunikation, veganism, hållbarhet, greenwashing. 
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1. Inledning 
Rapporten behandlar veganska produkters gröna marknadsföring. Nedan presenteras en introduktion av ämnet som rapporten bygger 
på, till följd av dess problemformulering som leder fram till syfte och frågeställningar. Slutligen beskrivs begrepp som används, 
bakgrund och avgränsningar. 

1.1 Problemformulering 
Hållbarhetsfrågan har under de senaste decennierna blivit en allt viktigare fråga. Hållbar utveckling innefattar ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. Den svenska regeringens ambition är att dessa tre dimensioner av hållbar utveckling ska 
stödja varandra (Ottosson & Parment, 2016, s. 13). Intresset för hållbarhetsfrågor har stor påverkan på hur företag och organisationer 
med hållbarhetsanspråk hanterar sin marknadskommunikation (Ottosson & Parment, 2016, s. 9). Företag som lyckas med ett hållbart 
företagande, marknadsföring och marknadskommunikation kan skapa fördelar både för sina kunder, samhället och sig själva 
(Ottosson & Parment, 2016, s. 107-109).  

Begreppet greenwashing handlar om hur företag kommunicerar ett positivt miljöbudskap på ett vilseledande sätt (Forsberg, 2007, s. 
126). Hållbarheten kommuniceras då för företagets syfte och inte av en genuin övertygelse om ett mer hållbart samhälle, vilket 
riskerar att äventyra om både hållbarhetskommunikationens rykte och dess effekt (Ottosson & Parment, 2016, s. 107-109). 
Greenwashing hotar därmed omställningen från ohållbar till hållbar konsumtion och produktion (Ottosson & Parment, 2016, s. 
107-109). 

Hållbar konsumtion och produktion är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Globala målen, u.å-b). Hållbar konsumtion 
handlar om att visa omsorg för de konsekvenser ens köp får för ekonomin, miljön och sociala förhållanden (Sveriges Konsumenter, 
u.å). Det handlar om att tillgodose människans behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov 
(WCED, 1987, s. 22). Den hållbara konsumenten kan enkelt göra skillnad i sin vardag genom hållbara livsmedel- och dryckesval 
(Belz & Peattie, 2009, s .139-144). Här är veganism ett levnadssätt där man avstår från animaliska produkter av etiska, hållbara eller 
hälsosamma själ (Vegan Society, 2019). De senaste årens kartläggningar visar att allt fler svenskar väljer en vegansk kost (Novus, 
2018). Bland annat ökar försäljningen av havre- och växtbaserad dryck som tar marknadsandelar från den traditionella komjölken 
(Novus, 2018).  

Under 2018 hade livsmedelsföretaget Oatly en total tillväxt på 65 % med sitt havrebaserade sortiment (Oatly, u.å.-a). Trots att Oatly 
numera är ett multinationellt bolag beskriver det sig på sin hemsida som ”Swedish and independent” och förklarar att man inte vill 
vara ett gigantiskt livsmedelsföretag (Oatly, u.å-d). Vidare har företaget på senaste tiden fått kritik gällande bland annat deras 
marknadsföring, dess negativa påverkan på de svenska mjölkbönderna samt om deras klimatnytta (Sörbring, 2019). Lantbrukarna 
reagerar på Oatlys kommunikation som marknadsför havredrycken genom att trycka ner mjölken (Sörbring, 2019). 
Spannmålsodlarna lever nämligen i symbios med mjölkbönderna och båda behövs för att behålla öppna landskap. Dessutom 
argumenterar kritikerna att Oatly anklagar kunder som är flexitarianer, och väljer både havreprodukter och komjölksprodukter, för att 
göra fel och inte räcka till (Sörbring, 2019).  

Företaget kritiseras även för att använda palmolja i sina produkter (Oatly Forum, 2018). Produktionen av palmolja har konsekvenser 
för både människor och miljö och orsakar stora hälso- och människorättsproblem i länderna där den produceras. Produktionen 
skövlar regnskog vilket ger en förlust av unika och oersättliga naturvärden, och ofta används bekämpningsmedlet parakvat som är 
förbjudet inom EU eftersom det kan skada hälsan. Palmoljans certifiering RSPO ställer baskrav på industrin, men RSPO-certifierad 
olja är ändå inte hållbar (Naturskyddsföreningen, u.å-c) 

Här väckte det växande företaget Oatly och kritiken mot det ett intresse. De utomvetenskapliga artiklarna i massmedia om att 
företaget inte är så hållbart som man tror skapade en nyfikenhet. En nyfikenhet att undersöka om företagets utveckling är hållbar, 
eller om det använder sig av greenwashing. Diskussionen finns, men det saknas forskning i ämnet. Det budskap som Oatlys visuella 
kommunikation förmedlar behövs undersökas och jämföras med företagets faktiska miljöstörningar. Frågeställningen är viktig genom 
att den kan öka kunskapen och medvetenheten kring fenomenet greenwashing, och därmed kan påverka människors konsumtion i en 
hållbar riktning. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka den visuella kommunikationen för veganska produkter och hur det budskapet speglar ett urval 
dokumenterade miljöstörningar. 

1.3 Frågeställningar 
För att besvara syftet utgår arbetet från följande frågeställningar: 

• Vad säger en semiotiskt analys om budskapet på Oatlys visuella kommunikation? 
• Vilka dokumenterade orsakade miljöstörningar har Oatly? 
• Hur ser differensen ut mellan Oatlys budskap och företagets miljöstörningar?  
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1.4 Begreppsdefinition 
Greenwashing – Marknadskommunikation som kommunicerar ett positivt miljöbudskap genom att belysa enskilda miljövänliga 
insatser samtidigt som man utelämnar orsakade miljöstörningar (Forsberg, 2007, s. 126).  

Grön marknadsföring – Marknadsföring som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågan (Ottosson & Parment, 2016, s.10-11). 

Havredryck – Växtbaserad dryck som huvudsakligen består av mald havre uppblandat med vatten (Hedander, 2015). 

Hållbar utveckling – Utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra om kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina behov(WCED, 1987, s.22). Utveckling är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar (Voinov, 2008, s. 487-501). 

Marknadsföring – ”… den process genom vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer” 
(Kotler, Armstrong & Parment, 2013, s. 11).  

1.5 Bakgrund 
Företaget Oatly producerar havrebaserade livsmedel fria från mjölk, soja och mandlar (Oatly, u.å-b). De grundades på 90-talet av 
forskare vid Lunds Universitet efter upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla havre till flytande föda (Oatly, u.å-b). Företagets 
första produkt producerades 1996, havredrycken Solhavre för Ica, och 2001 lanseras Oatly som varumärke (Frick, 2017). Oatly-
varumärket finns i fler än 20 länder i Europa och Asien. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, produktions- och 
utvecklingsanläggning i Landskrona, men en del av produktionen sker även utomlands (Forum Oatly, 2019). På Oatlys hemsida kan 
man läsa om var produkternas ingredienser kommer ifrån, däribland flera länder med bristande demokrati och kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Flera av länderna finns med i världsfackets rättighetsindex för de sämst rankade länderna för arbetare såsom 
Kina, Thailand, Turkiet och Indien (ITUC, 2019). 

Vidare ägs företaget bland annat av det kinesiskt bolaget China Resources (Oatly, u.å-b), vilket innebär att en del av företagets vinst 
går till den kinesiska staten. Kina är en enpartistat som garanterar allmän åsikts-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes-, 
demonstrations- och religionsfrihet, men samtliga friheter är inskränkta i varierande grad (Regeringen, 2019). Våld i hemmet är ett 
utbrett problem och levnadsförhållandena för migrantarbetarna missköts (Regeringen, 2019). Kinas ekonomiska utveckling under de 
senaste årtiondena har dock möjliggjort en förbättrad levnadsstandard för många invånare (Regeringen, 2019), men för att stödja den 
växande ekonomin är landets dominerande energikälla kol (IEA, 2019). Drygt hälften av världens kolkraft finns i Kina, och landet 
gör investeringar i kolkraft även i andra delar av världen (Climate Action Tracker, 2019). Kolkraften har stor negativ miljöpåverkan 
då dess utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider påverkar den globala uppvärmningen och ger upphov till försurning av 
skog och mark (Naturvårdsverket, 2019). 

Enligt Oatly är deras huvuduppgift med sina växtbaserade produkter att förbättra för både enskilda individer och planetens 
välbefinnande (Oatly, u.å-b). Det finns studier som slår fast att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan är att avstå kött och 
mejeriprodukter (Nemecek & Poore, 2019), och här har Oatly som kommunikatör hittat sitt nisch som alternativ till animaliska 
produkter (Frick, 2017). Å andra sidan finns det forskning som visar att målet om minskad konsumtion av kött och mejeri krockar 
med miljömålet om biologisk mångfald (Extrakt, 2019). Detta handlar dels om risken för igenväxning av ängs- och hagmark 
(Extrakt, 2019), och dels om att kravmärkt odling är beroende av gödsel som kommer från kreaturen (Konsumentforum Krav, 2015).  

Under 2015 stämdes företaget inför Marknadsdomstolen av branschorganisationen Svensk Mjölk efter att ha framställt mjölk som ett 
dåligt livsmedel, bland annat genom förpackningens slagord ”No milk. No Soy. No badness” (Törner, 2019). Oatly förlorade tvisten 
och har efter domen anpassat sin marknadsföring (Thambert, 2015). Vidare visar forskning att det inte finns något skäl att ställa 
havredrycken och komjölken mot varandra ur hållbarhetsperspektiv – det mest hållbara är att kombinera vegetabiliska och animaliska 
alternativ på ett klokt sätt (Rundgrens, 2019). Mjölkproduktionen är mer arealkrävande än havremjölksproduktionen samtidigt som 
kon orsakar utsläpp av den kraftiga växthusgasen metan – men om man tar hänsyn till mjölkens proteininnehåll är arealbehovet 
relativt måttligt och utsläppen från havredryck lika stort (Rundgrens, 2019). Mjölkens användande av veterinärmedicinska produkter 
kan utgöra ett miljöproblem och bidra till utveckling av antibiotikaresistens, samtidigt är mjölkproduktionen en mycket viktig 
inkomstkälla i lantbruket som genererar mer sysselsättning än havreodlingen (Rundgrens, 2019).  

1.6 Avgränsning 
Rapporten fokuserar på livsmedelsföretaget Oatlys visuella kommunikation och dokumenterade miljöstörningar. Undersökningen är 
avgränsad till att studera de visuella elementen på förpackningen av havredrycken, beskrivningen av drycken på hemsidan samt 
företagets senaste kampanj ”Spola mjölken”. De dokumenterade miljöstörningarna som studeras har sitt ursprung i företagets 
hållbarhetsrapport från 2018. Att studera hela företagets visuella kommunikation och dokumenterade miljöstörningar hade varit allt 
för omfattande. Urvalet fungerar därmed som ett stickprov av Oatly. 
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2. Teori och tidigare forskning 
Nedan följer teorier och tidigare forskning som hjälper att förstå, beskriva och förklara denna uppsats.  

2.1 Hållbarhet 
Hållbarhet handlar om att samhällets utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra om kommande generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov (WCED, 1987, s .22). Denna utvecklings skall vara både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar (Voinov, 
2008, s. 487-501). 

2.1.1 Ekonomisk hållbarhet 
Ett hållbar organisation har en strategi som är hållbar ur alla aspekter – allt från hur produkterna tas fram, produceras, marknadsförs, 
säljs och distribueras till i vilken mån produkterna och dess användning bidrar till ett hållbart samhälle (Ottosson & Parment, 2016, s. 
153). Hållbara företag hanterar den utveckling och förändring som marknaden och konsumenterna kräver (Ottosson & Parment, 
2016, s. 133-134), samtidigt som man verkar för minskad negativ påverkan på miljön, samhället och ekonomin (Porter & Kramer, 
2011, s. 62-67).   

Företag med hållbar kommunikation strävar efter att informera konsumenterna om hållbara varor och tjänster, påverka deras 
köpbeteende i en mer hållbar riktning och övertyga dem att köpa produkter från företag som är hållbara (Ottosson & Parment, 2016, 
s. 110). Här har hållbarhetscertifieringar och hållbarhetsmärkningar blivit en central del av företags marknadskommunikation, och 
genom att förse förpackningen med hållbarhetsrelaterade märkningar kan konsumenten övertygas om att köpa produkten (Hallå 
Konsument, 2017). 

Det finns tre typer av hållbarhetsanmärkningar på marknaden idag – tredjepartscertifieringar, varumärkets egna märken och 
kvantifierad information om produkten (Ottosson & Parment, 2016, s. 128-129). Produkter med tredjepartscertifieringar måste till 
skillnad från de andra märkningarna uppfylla specifika kriterier gällande exempelvis arbetsmiljö och livscykelpåverkan, barnarbete 
och användning av gifter (Ottosson & Parment, 2016, s. 128-129). Problemet med de andra två typerna av märkningar är 
konsumentens svårighet att tolka innebörden av informationen och bedöma om produkten är hållbar. 

2.1.2 Miljömässig hållbarhet 
Företag bör verka för att stärka miljöprestandan både idag och för framtiden (Hart, 2005, s.21-27). Kravet på hållbart företagande är 
att varje affärsbeslut ska väga in i hållbarhetsaspekten, att ens produkter har minde miljöpåverkan än andra jämförbara produkter och 
därmed reducerar efterfrågan på dessa, att man är miljövänligare än sina konkurrenter samt att man strävar efter att uppnå miljömål 
(Ottosson & Parment, 2016, s. 93). 

Sverige har offentliga styrmedel för att nå de nationella miljömål som riksdagen beslutat, samt klimat- och miljömålen från EU. 
Dessa strävar främst efter effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med 
mark, vatten och bebyggd miljö (Ottosson & Parment, 2016, s. 85). För att minska sin miljöbelastning kan företagen förbättra sina 
produktions- och distributionssystemen för att undvika utsläpp samt onödig resursanvändning (Ottosson & Parment, 2016, s. 68-69). 
Att ha en god miljöprestanda i dagsläget kan handla om att byta ut miljökrävande delar i produktionen, medan att ha en god 
prestanda för framtiden innebär att man utvecklar nya kunskaper och tekniker för att minska miljöpåverkan och skapa ett strategiskt 
förhållningssätt och policies för hållbarhet i framtiden (Ottosson & Parment, 2016, s. 68-69). 

Företag bör minimera produkternas totala miljöpåverkan under hela livscykeln (Ottosson & Parment, 2016, s. 68-69). Här är 
livscykelanalyser en metod för att analysera produkternas miljöprestanda. Analysen innefattar alla steg från från råvaruutvinning, 
tillverkning, distribution, användning, avfallshantering till produktens mellanled (Ottosson & Parment, 2016, s. 84-85).  Standarden 
ISO 1300 används för att nå enighet för att redovisa företagens hållbarhetsarbete och är den internationellt accepterande 
miljöstandarden (Ottosson & Parment, 2016, s. 83-84).

2.1.3 Social hållbarhet 
En hållbar organisation tar hänsyn till påverkan av det omkringliggande samhället genom att nå dagens kundbehov utan att ha en 
negativ påverkan på kommande relationers behov att tillfredsställa sina (Anderson, 2006). Socialt ansvarstagande är tydligast i 
områden som företagets miljöpåverkan, tillgång till goda leverantörer, kompetenta medarbetare, arbetssäkerhet, medarbetares hälsa, 
vattenanvändning och energianvändning (Porter & Kramer, 2011, s. 62-67). Vidare handlar socialt kapital om hur fenomen såsom 
normer, förtroende, regler och kontakter kan påverka hur väl ett samhälle kan organisera sig, vilket har en positiv inverkan på hur 
samhället bevarar och förvaltar naturresurser (Larsson m.fl, 2011, s. 24). 

För att visa på social hållbarhet används de internationella standarderna OHSAS 18001 och SA 8000, där OHSAS 18001 är en 
internationell standard för arbetsmiljö och arbetsmiljörisker medan SA 8000 fokuserar på arbetsförhållandena vid företaget och hos 
deras leverantörer (Ottosson & Parment, 2016, s. 83-84). Företag med hållbarhetsanspråk tar ansvar för hur anställda hos 
underleverantörer behandlas, även här måste hållbara relationer gälla (Ottosson & Parment, 2016, s. 98-99). Vidare används 
begreppet sweatshop för att beskriva förhållandena hos underleverantörer där arbetsmiljön anses var oacceptabel. Det kan handla om 
långa dagar, låga löner och bristande reglering (Ottosson & Parment, 2016, s. 98-99). 

Social hållbarhet handlar också om jämställdhet, alltså en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan könen (Globala 
målen, u.å-a). Jämställdhet mellan kvinnor och män både politiskt, ekonomiskt och socialt är inte bara en grundläggande mänsklig 
rättighet utan även avgörande för att samhället skall kunna utveckla sin fulla potential (Globala målen, u.å-a). 
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2.5 Greenwashing  
Enligt konsumentverket (2018) bör företag använda miljöpåståenden med försiktighet då dessa kan ha en otydlig innebörd och 
vilseleda konsumenten. Svårigheten att värdera miljöpåståendena innebär att det ställs höga krav på att företagen skall kunna bevisa 
det man påstår. (Konsumentverket, 2018). Dessa påståenden kan till exempel syfta på produktens innehåll, tillverkningssättet eller 
förpackningen och bestå av allt från text till symboler, grafiska bilder och varumärkesnamn. 

Greenwashing handlar om att man framställer sig mer miljövänlig än vad man faktiskt är (Ottosson & Parment, 2016, s. 107). 
Forskning från TerraChoice (2010) visar att 95 % av alla produkter som påstås vara hållbara tummar på sanningen på något sätt. 
Deras senaste rapport belyser olika sätt som greenwashing kan förekomma. Det kan handla om att det påstås någonting som är sant 
men inte är relevant för konsumenten, att det hävdas något som inte går att bevisa eller helt enkelt att man ljuger om produktens 
faktiska egenskaper. Greenwashing kan också vara att man försöker få det att framstå som att man har någon typ av certifiering som 
egentligen inte existerar eller att man medvetet har ett otydligt budskap om hållbarheten som är svår att definiera och lätt kan 
missförstås. Att man fokuserar på en hållbar aspekt av produkten istället för produkten som helhet är också greenwashing. En del 
företag arbetar enbart med vissa områden av etik, moral, miljö, leverantörer, mänskliga rättigheter, riskbedömning och korruption och 
kallar det för hållbarhetsarbete (Bränström & Jakobsson, 2012).   

I TerraChoice (2009) tidigare rapport gällande ämnet tar man upp risker med förekomsten av greenwashing. Riskerna som nämns är 
att välmenande konsumenter blir vilseleda till köp och fördelen som kunde skapats för miljön går förlorad. Vidare blir 
konsumenterna mer skeptiska till alla hållbarhetsargument och tvivlar på om gröna köpbeslut har någon positiv påverkan vilket 
innebär att innovationen inom hållbarhetsfrågorna saktas ner och hållbarhetsrörelsen förlorar kraft på marknaden. 

När företag och organisationer skall marknadsföra sina erbjudanden är det Marknadsföringslagen (2008:486) som är den centrala 
regleringen, och för att tolka lagen finns ett speciellt avsnitt i EU-kommissionens vägledning till direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder. Enligt lagen skall miljöpåståenden i marknadsföring vara tydliga och entydiga, gå att verifiera, vara en 
helhetsbedömning av miljöeffekterna och får inte vilseleda konsumenten (EU-kommissionen, 2016, s. 107-122). 

2.6 Semiotik 
Vetenskapen är utvecklad av lingvister och språkforskare och utgår från att det existerar bildliga och språkliga koder (Eriksson & 
Göthlund, 2017, s. 43). Begreppet härstammar från grekiskans semaion som betyder just tecken (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 
40-42). Semiotiken intresserar sig för kommunikation och meningsskapande och bygger på tanken att vi som individer kan tyda 
bilder, texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av mening (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 40-42). De visuella uttrycken 
kan vara allt från linjer, färger, typsnitt till text. (Ekström & Larsson, 2010, s. 181). 

Att använda semiotiken som vetenskaplig ansats innebär att man tolkar bilders olika element som tecken för någonting. Bildens alla 
betydelsebärande delar identifieras och man analyserar dem var och en för sig och i relation till varandra. Slutligen tolkas deras 
innebörd i relation till bildens kontext. Man utforskar vad bilderna representerar och vilka värden dessa representationer uttrycker. 
Tolkningen sker på en denotativ och konnotativ nivå. Den denotativa nivån handlar om vad bilden föreställer medan den konnotativa 
nivån handlar om hur bilden tolkas (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 44). Bilden dolda budskap blir alltså nåbar genom analys 
(Eriksson & Göthlund, 2017, s. 43). 

Vidare kan semiotiken kan ge insikt i företags marknadsföring och produkters budskap (Emms, 2018). Analysen är applicerbar på all 
sorts kommunikation och kan visa hur de tecknen som materialet är uppbyggd av fungerar och påverkar vårt beteende. Den 
sammanfattar och berättar alltså vad som kommuniceras genom de visuella uttrycken. Analysen reder ut vad kommunikationen 
förmedlar och hur budskapet landar hos mottagaren.  
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3. Metod och material 
Nedan beskrivs metoderna som används för att besvara mina frågeställningar, materialen som används och det urval som gjorts. 
Metodens validitet och reliabilitet diskuteras även här, samt uppkomna metodproblem. 

3.1 Semiotisk bildanalys 
Den semiotiska bildanalysen bygger på semiotiken – vilket är vetskapen om tecken, deras egenskaper och funktioner (Nordström, 
2003, s.115), se mer under 2.6. Det är en kvalitativ metod som intresserar sig efter vilka kvaliteter eller egenskaper materialet har 
(Eriksson & Göthlund, 2017, s. 44). Metoden används för att dela upp bilder i koder och tecken för att analysera vad materialets 
innehåll representerar (Ekström & Larsson, 2010, s. 182). Kunskaperna man utvinner kan alltså hjälpa en att förstå materialet. 
Analyserna sker på två nivåer som behandlar olika aspekter av materialet – en denotativ och en konnotativ nivå (Eriksson & 
Göthlund, 2017, s. 44). 

De visuella uttryck som Oatly använder är mer än bara estetiska och expressiva uttryck, de är bärare av sociala, politiska och 
kulturella betydelser (Johannesson, 2001, s. 232). Genom att använda metoden kan man besvara vad Oatly kommunicerar och hur de 
tecknen som urvalet är uppbyggd av fungerar och påverkar vårt beteende (Emms, 2018). Metoden undersöker betydelsen av de 
visuella uttryck som företaget använder och kan därmed besvara frågeställningen ”Vad säger en semiotiskt analys om budskapet på 
Oatlys förpackningar?”.  

3.1.1 Material och urval 
Att studera det veganska företaget Oatly var ett strategiskt urval. Det finns en samhällelig diskussion om företaget men det saknas 
forskning i ämnet. Det finns alltså ett problemområde både inom- och utomvetenskapligt, och detta vetenskapliga problem behöver 
klargöras och förstås på ett djupare plan.  

Oatlys material som analyserades valdes ut genom ett strategiskt urval. Urvalet består enbart av tre fall av visuell kommunikation, 
detta i och med att ett mindre urval är arbetsmässigt genomförbart. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 158). 
Urvalet består av förpackningen till Oatlys havredryck, beskrivningen av drycken på företagets hemsida samt företagets senaste 
kampanj ”Spola mjölken” från september 2019, se bilaga 7.2. 

Att studien fokuserar på Oatlys havredryck beror på att det är företagets främsta och först lanserade produkt (Frick, 2017). Vidare 
valdes kampanjen ”Spola mjölken” ut för att den är mest aktuell i tiden, samt att den fått stor uppmärksamhet i media (Hällegårdh, 
2019). Kampanjen belyser komjölk, vilket är mejeriindustrins motsvarighet till havredryck. Urvalet av kampanjen består av en 
skärmdump från hemsidan till kampanjens startsida, se bilaga 7.1.2.3, eftersom det ger en bra överblick av kampanjen. En hemsidas 
startsida fungerar nämligen som ett första intryck för besökaren och skall ge god översikt över hemsidan (Heymo, 2019). Vidare är 
det intressant att analysera både fysiskt och digitalt material då det visar hur företaget kommunicerar på de olika plattformarna. 

Urvalet är hämtat den 11 december klockan 12.00-13.00. Den visuella kommunikationen kan ha ändrats sedan dess. Vidare utgår 
analysen enbart från de visuella elementen och typografin, inte textinnehåll eller copy på materialet.  

3.1.2 Undersökningsinstrument  
För att undersöka materialet skapades ett kodschema, se bilaga 7.1. Kodschemat utgår från teorier om semiotisk bildanalys som 
nämns ovan. Bilderna studerades genom kodschemat med både denotation och konnotation, för att möjliggöra analys tillsammans 
med teori och tidigare forskning. 

3.1.3 Genomförande 
Urvalet, se se bilaga 7.2, studerades med hjälp av det skapade kodschemat, se bilaga 7.1. Undersökningen av materialet skedde på en 
denotativ- och konnotativ nivå. 

3.1.3.1 Steg 1: Denotation

Först analyserades materialet på denotativ nivå. Den denotativa nivån är semiotikens betydelsenivå, tecknens bokstavliga innebörd 
(Nordström, 2003, s. 115). Denotationen handlar om att beskriva vad materialet föreställer. I det första steget identifierades alltså de 
grundläggande byggstenarna i bilden, bildens tecken. Här undersöktes materialets betydelsebärande element. De betydelsebärande 
elementen är allt från bilder, linjer, färger till typografi (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 22). Även bildens komposition, relationen 
mellan bild och text samt vart uppmärksamheten riktas studerades. Detta eftersom relationen mellan bildens form, färg, balans och 
komposition bildar ett uttryck. Uttrycket påverkar i sin tur hur vi uppfattar bildens innehåll, vilket kallas för gestaltningspsykologi 
(Eriksson & Göthlund, 2017, s. 23). 

På den denotativa nivån undersöktes även bildens genre och dess kontext. Genom att tydliggöra bildgenren som analyseras kan man 
nämligen sätta sig in i genrens språkbruk. Detta underlättar tolkningen och förståelsen för materialet. Vidare handlar kontext om 
sammanhang (Nordström, 2003, s. 115). Sändarkontext handlar om hur sändaren påverkar tolkningen av ett budskap medan 
mottagarkontext innebär att mottagaren tolkar tecken beroende på olika bakgrundsfaktorer såsom kunskap, utbildning och tidigare 
erfarenheter (Nordström, 2003, s. 115). 
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3.1.3.2 Steg 2: Konnotation

Därefter tolkades materialet på en konnotativ nivå. Den konnotativa nivån är vetenskapens associativa betydelsenivå och handlar om 
symboliska och känslomässiga innebörder (Nordström, 2003, s. 115). På den konnotativa nivån analyseras bildens tecken och koder 
utifrån betraktarens kulturella och sociala bakgrund (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 44). Här undersöktes hur materialets 
betydelsebärande element tolkades, vilka associationer materialet väckte samt vilket engagemang bilden skapade. Att undersöka 
materialet genom konnotation skapade en djupare förståelsen av materialets tecknen och bidrog till upptäckten av de visuella 
elementens underliggande budskap. 

3.2 Kvalitativ textanalys  
För att besvara frågeställningarna ”Vilka dokumenterade orsakade miljöstörningar har Oatly?” och ”Hur ser differensen ut mellan 
Oatlys budskap och företagets miljöstörningar?” gjordes en kvalitativ textanalys. Metoden valdes då den lämpar sig för att svara på 
frågor om vad, vilka, hur samt vilken sorts idéer som finns rådande i en viss kontext (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2012, s. 212). Dessa frågor kan dessutom kombineras med kausala frågor om idéernas effekter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012, s. 212). 
 
Mer preciserat gjordes en narrativ kvalitativ textanalys. Ett narrativ är ett metodiskt verktyg för att välja ut och sätta ihop olika fakta 
till en sammanhängande skildring – en berättelse med en början och ett slut (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 
222). Den narrativa analysen handlar om människans behov av att förstå sin omvärld (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2012, s. 221), och genom metoden utvanns en övergripande bild om Oatlys hållbarhetsarbete.  

3.2.1 Material och urval 
Materialet som valdes ut för den kvalitativa textanalysen var Oatlys hållbarhetsrapport från 2018 (Oatly, 2019). Rapporten valdes 
strategiskt då den omfattande beskriver företagets hållbarhetsprognos. Vidare är det intressant att undersöka Oatlys egna publicerade 
information i analysen och kritisera företagets övergripande kommunikation genom att enbart undersöka deras egna budskap. För att 
analysen inte skulle bli allt för omfattande behövde materialet begränsas. Urvalet består därmed av fyra relevanta kapitel – ”Hållbar 
tillväxt”, ”Resource Efficiency”, ”Super Suppliers” och ”Committed Coworkers”. Urvalet är optimalt då det tillsammans täcker in 
företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet.  

3.2.2 Undersökningsinstrument 
För att analysera diskursen i Oatlys hållbarhetsrapport 2018 ställdes frågor om sammanhanget och omständigheterna i texten. Dessa 
narrativa frågor utgör byggstenarna i undersökningens analysredskap. Under bilaga 7.2.1 finnes dessa preciserade frågor. 

3.2.3 Genomförande  
I början lästes hållbarhetsrapporten igenom för att bli bekant med textmaterialet. Urval gjordes. Därefter påbörjades det mer konkreta 
analysarbetet. I detta skede användes de specifikt utformade frågorna till texten, se punkt 7.1.2, för att finna det betydelsefulla i 
materialet. Textarbetet analyserades aktivt genom anteckningar och understrykningar i textmaterialet där olika färger användes för att 
koda vilken narrativ fråga det gällde. Tolkningen av det analyserade materialet handlade om att begripa och förstå innebörden i texten 
i förhållande till de frågorna som ställdes. Under punkt 4.2 redovisas tolkningen genom en sammanfattning av ursprungstexten. 

3.3 Problem
Hur man närmar sig ett material är delvis beroende av tillfällighet och de specifika omständigheterna, men också tidigare erfarenhet 
och kunskaper om liknande material (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 22). Det krävs att människor befinner sig i samma kontext för att 
man skall uppfatta fenomen på likande sätt (Eriksson & Göthlund, 2017, s. 22). Detta har varit den största utmaningen i 
undersökningen, att förhålla sig objektiv till materialet. De förkunskaper, tidigare erfarenheter och personliga åsikter som funnits om 
Oatly har varit svåra att undankomma – bilden av det hippa, moderna varumärket i framkant. Bilden av ett medvetet, hållbart företag 
med goda avsikter. Samtidigt skapade kritiken riktat mot företaget företaget en känsla av bedrägeri.  

Det var en utmaning att inte ta någons parti under studiens gång. För att undvika mottagarkontextens påverkan uppmärksammades de 
egna föreställningarna om fenomenet för att dessa inte skulle färga undersökningen. Att vara medveten om hur fenomenets kontext 
påverkar betydelser och tolkningar är en metodregel som kallas kontextualitet (Ekström och Larsson, 2010, s. 17). Vidare 
eftersträvades ett kritiskt förhållningssätt till de uppmärksammade föreställningarna. Studien strävar alltså efter öppenhet, vilket är 
ytterligare en metodregel (Ekström och Larsson, 2010, s. 17). För att hålla tolkningarna vetenskapliga användes även metodreglerna 
koherens, omfattning och intersubjektivitet, vilket beskrivs under punkt 3.4. 

Ytterligare en utmaning i undersökningen har varit släppa den egna hypotesen. Detta kallas tesdrivning och kan påverka empirins 
betydelse för slutsatsen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 23-24). För att undvika detta har den egna hypotesen 
övergetts när empirin talat ett tydligt språk. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Forskningsarbetet bör alltid sträva efter god validitet och hög reliabilitet. God validitet uppnås genom korrekta argument i 
undersökningen samtidigt som hög reliabilitet uppgås när forskningen går att lita på. En del forskare menar att kvalitativa studier inte 
kan diskutera validitet och reliabilitet (Bryman, 2008, s. 352). Begreppen sätter stort värde på mätning och mätinstrument, vilket inte 
är fokus i en kvalitativ studie. Man bör dock alltid kritiskt utvärdera sin genomförda studie och därmed används begreppen under 
följande rubrik, men vikten läggs inte på mätningen. 
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I kvalitativa studier som denna handlar validitet och reliabilitet om att kunna beskriva att data samlats in på ett systematiskt och 
pålitligt sätt. I studien eftersträvas god validitet genom utförlig redogörelse av arbetssättet för att beskriva hur resultatet vuxit fram 
under processen. För faktainsamling har empiriska undersökningar gjorts. Forskningen grundar sig på det empiriska materialet som 
samlats in genom de semiotiska bildanalyserna och den kvalitativa textanalysen. Vidare skedde undersökningarna på ett hederligt sätt 
utan fusk eller svar som gynnades på förhand. 

Hög validitet har även uppnåtts genom noggrann litteraturgenomgång och stort fokus på referenser och litteraturförteckning. Källorna 
som används uppfyller de källkritiska kraven som berör källans äkthet, oberoende och samtidighet. Äkthet innebär att källmaterialet 
är äkta (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 282) och oberoende syftar på möjligheterna att bekräfta källans 
berättelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 283). Kravet har uppnåtts genom användning av främst primära 
källor, samt källor som kommer från oberoende berättare – alltså källor som är opåverkade av yttre omständigheter. Sist men inte 
minst används samtidiga källor. Detta innebär att tiden mellan händelseförloppen och dess nedtecknande inte varit allt för långt vilket 
minskar risken minnesfel, efterrationaliseringar och efterhandskonstruktioner (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 
s.284). 

När det kommer till studiens språkbruk eftersträvas ett vetenskapligt språk. Studien använder ett tydlig språk med entydiga termer 
och väldefinierade begrepp. Studien strävar efter att hålla isär det teoretiska och operationella språket. Operationalisering betyder att 
man översätter något abstrakt, att göra det egentligen omätbara till något mätbart och konkret. Gällande distinktionen mellan den 
teoretiska och den operativa nivån formuleras problem, frågeställningar och slutsater på den teoretiska nivån medan 
undersökningarna skett på den operationella nivån. 

Validitetsproblemen ökar med avståndet mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. Detta kallas 
begreppsvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 57). Begreppen studien använder, såsom greenwashing och 
hållbarhet, är relativt komplicerade och svårdefinierade vilket gör validitetsproblemet mer påtagligt. För att göra problemet mindre 
allvarligt resonerades den mest lämpade operationaliseringen fram, vilket skapar resenomangsvaliditet (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 60-61). Studien kopierar nämligen operationaliseringar som mer etablerade forskare använt. 
Vidare innebär detta att studien är kumulativ, den bygger på tidigare forskning, vilket är ett krav för empirisk forskning (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.20-21). 

God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 
s. 57). Resultatvaliditet innebär att det varken finns några systematiska eller osystematiska fel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012, s. 57). Bristande reliabilitet orsakas främst genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den 
efterföljande databearbetningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 63-64). Eftersom undersökningen var 
kvalitativ är risken för slump- och slarvfel låg. Bristande validitet är dock allvarligare än bristande reliabilitet. Validitetsfel innebär att 
vi mäter fel verklighet, medan ett litet slavfel fortfarande ger en relativ god överensstämmelse med verkligheten (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 63-64). 

Vidare kan både validitet och reliabilitet delas in internt och externt. Intern validitet innebär att man drar välgrundade beskrivande 
eller förklarande slutsatser utifrån analysenheterna som studeras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 58). Att 
forskningen är beskrivande eller förklarande är ett krav för att forskningen skall vara empirisk (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012, s. 26-27). Studien uppfyller detta genom att förklara och kartlägga fenomenen greenwashing och hållbarhet. Den 
interna validiteten handlar även om att forskarens tolkningar stämmer överens med teorierna och begreppen som använts, att man 
undersökt det som är ämnat att undersöka (Bryman, 2002, s. 257). Studien uppfyller kravet genom ett välarbetat teoretiskt underlag 
som möjliggjort relevanta iakttagelser och besvarande av frågeställningarna. 

Extern validitet innebär möjligheten att generalisera de beskrivande och förklarande slutsatserna till en större och mer relevant 
population (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 58). Forskaren skall sträva efter att uttala sig om det allmängiltiga, 
inte om det unika eller specifika (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 27). Man uttalar sig alltså inte om 
enskildheter utan söker efter mönster, regelbundenhet och återkommande samband. Vissa kvalitativa forskare anser att detta inte kan 
appliceras på deras studier då målet med forskningen är att undersöka en specifik miljö eller händelse (Bryman, 2002, s. 257-258). 
Denna kvalitativa studie representerar inte populationen som helhet, men kan genom analytisk generalisering av resultatet till teorin 
lyfta fram allmängiltiga aspekter som kan säga något väsentligt om närliggande fall i populationen. Vidare sammanfattades 
undersökningens resultat för att finna kopplingar och mönster i urvalet. Tolkningarna som gjordes grundades i all information, de 
baseras inte på utvalt urval för att bekräfta en önskad tolkning. Samtidigt övertolkades inte materialet för att hitta tydligare mönster. 
Detta kallas koherens och är en metodregel för att hålla tolkningarna vetenskapliga (Ekström och Larsson, 2010, s. 17). 

Intern reliabilitet handlar om att forskarna som deltagit i undersökningen varit överens om hur materialet skall tolkas (Bryman, 2002, 
s. 257). Eftersom detta arbete genomförts av enbart en individ är tolkningen av materialet entydigt. Resultaten har dock diskuterats 
med utomstående personer för att utmana egna föreställningar och därmed uppnå största möjliga insikt. Det är nämligen 
ifrågasättandet av varandras resultat som driver forskningen framåt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 25-26). 
Vidare handlar extern reliabiliteten om att undersökningen går att upprepa av andra forskare och ge ett likvärdigt resultat (Bryman, 
2002, s. 257). Detta kallas intersubjektivitet och är ytterligare en metodregler för vetenskapliga tolkningar (Ekström och Larsson, 
2010, s .17). Undersökningen ger möjlighet till extern reliabilitet genom tydlig beskrivning av undersökningens genomförande där 
den höga transparensen möjliggör upprepning av studien. Under punkt 7.1.3 och 7.2.2 beskrivs dessutom exempel på hur analyserna 
gått till för att läsaren skall kunna undersöka hur slutsatserna dragits.  
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4. Resultat och analys 
Nedan beskrivs resultatet från de semiotiska bildanalyserna som gjordes för att besvara frågeställningen ”Vad säger en semiotiskt 
analys om budskapet på Oatlys förpackningar?”, samt den kvalitativa textanalysen som skall besvara frågeställningarna ”Vilka 
dokumenterade orsakade miljöstörningar har Oatly?” och ”Hur ser differensen ut mellan Oatlys budskap och företagets 
miljöstörningar?”. Materialet analyserades både på denotativ och konnotativ nivå.  

4.1 Resultat semiotisk bildanalys 
Nedan visas resultatet av den semiotiska bildanalysen uppdelat i urvalet som analyserats.  

4.1.1 Semiotisk bildanalys – Oatly havredryck förpackning  
De visuella elementen tar stort utrymme på förpackningen. Färgerna som finns med i materialet är ljusblå, svart och vit – varav den 
mest framträdande färgen är ljusblå. Vitt symboliserar renhet, oskuldsfullhet, fred, professionalism, ärlighet och andlighet medan 
svart symboliserar elegans, död, ondska, mystik och kraft (Obsid, u.å). Att blå är den mest framträdande färgen visar dock att dess 
symbolik har störst betydelse i materialet. Den blå färgen symboliserar ansvar, lugn, lojalitet, stabilitet, trovärdighet, auktoritet och 
visdom (Obsid, u.å). Med färgen förmedlar Oatly att dem är ett ansvarsfullt och trovärdigt företag med goda intentioner. 

Oatly tar återkommande avstånd från djurriket i sin visuella kommunikation och kommunicerar sin havredryck som ett hållbarare 
alternativ. På förpackningens framsida finns en illustration av en pil, riktad mot en illustration av ett dryckesglas. På pilen finns 
texten ”Havredryck”. Samspelet mellan de visuella elementet och texten symboliserar att man ska dricka havredryck. På framsidan 
finns även en illustration av en pratbubbla med texten ”Climate footprint 0.28 KG co2e/kg”. Pratbubblan symboliserar att det är ett 
påstående. Här vill företaget kommunicera att man tar hänsyn till klimatet och har ett lågt klimatavtryck, men miljöpåståendet är 
svårtolkat för konsumenten. Ovanför påståendet finns texten ”No milk . No soy. No … eh… whatever.” skriven i 
skrivmaskinstypsnitt. Skrivmaskinstypsnittet ger en gammeldags känsla och signalerar att företaget är etablerat, att man kan lita på 
dem. Förutom att texten aktivt opponerar mot animalier kommunicerar den självsäkerhet. Innan företaget ändrade sin marknadsföring 
på grund av stämningen var ursprungstexten nämligen ”No milk. No soy. No badness”. 

Företagets logotyp är skriven med feta versaler som ser aningen naggade ut. Den slitna stilen på typografin signalerar ett budskap om 
lantbruk, närproduktion och småskalighet vilket skapar en personlig och intim känsla. Logotypen innehåller en illustration av ett träd 
som symboliserar natur, hållbarhet och miljö. Utropstecknet i logotypen signalerar självsäkerhet och viljan att ta plats. Det faktum att 
företagets logotyp väcker mycket uppmärksamhet ger ett kaxigt uttryck – man tror på det egna företaget och dess värderingar. Över 
logotypen finns texten ”The original” som förmedlar att Oatlys havredryck är en ursprungsvara. Företaget framstås som kunniga och 
erfarna vilket förstärker känslan av trygghet.  

Företagets kommunikation signalerar att man är mer än bara ett varumärke, Oatly är en identitet. På ena sidan av förpackningen finns 
en illustration av en hand som pekar mot åskådaren. Ovanför illustrationen står texten ”You are one of us now.”. Den här texten är, 
tillsammans med logotypen, framstående i materialet. Samspelet mellan det visuella elementet och texten kan tolkas som ett försök 
till att forma en subkultur som konsumenten blir en del av med sitt veganska ställningstagande. Den subkultur som Oatly kan sägas 
erbjuda blir därmed ett alternativ till den identitetssökande konsumenten, och genom konsumtion av företagets produkter tar man 
ställning och sticker ut. 

På andra sidan förpackningen finns texten ”Hey food industry, show us your numbers.” skriven med digitala bokstäver. Dessa 
digitala bokstäver associeras till en digital klocka eller väckarklocka. Detta kommunicerar att det är på tiden att livsmedelsindustrin 
tar hänsyn till planeten och är transparenta om sitt hållbarhetsarbete. Texten i sig har ett kaxigt uttryck, vilket förmedlar en 
självsäkerhet gällande de egna hållbarhetssiffrorna. Här framställer sig Oatly som förebilderna inom hållbarhetsarbetet.  

På förpackningens baksida med produktinformation finns texten ”The boring (but very important side)”. Texten kommunicerar att 
man lägger stor vikt vid produktens innehåll och dess påverkan. På baksidan finns också märkningarna Tetrapack och FSC som visar 
att förpackningen är lätt att återvinna och består av kartong från ansvarsfulla källor. På ovansidan av förpackningen finns texten 
”Wow, no cow!” som även den speglar företagets stolthet att tillhöra den veganska rörelsen. 

4.1.2 Semiotisk bildanalys – Oatly havredryck hemsida 
Även havredryckens produktbeskrivning på hemsidan består av färgerna ljusblå, svart och vit – varav ljusblå är den mest 
framträdande färgen. De visuella tar däremot upp förhållandevis liten del av materialet jämfört med copytexten. På mitten av sidan 
finns ett fotografi av förpackningen som analyseras under 4.1.1 omringat av textinnehåll. Den text som väcker störst uppmärksamhet 
är ”Havredryck”. Tillsammans kommunicerar detta att produkten och dess innehåll är sidans fokus. 

Genom den visuella kommunikation på hemsidan positionerar sig Oatly genomgående som ett företag med hållbarhetsanspråk. 
Texterna ”Det allra bästa” och "Det kanske lite mindre bra” kommunicerar transparens, att företaget är öppna med både deras 
positiva och negativa hållbarhetspåverkan, vilket skapar förtroende för företaget. Även texten ”Var kommer det ifrån?” som följs av 
produkternas ursprung och texten ”Klimatavtryck” visar på öppenhet och kommunicerar att företaget har hållbarheten i åtanke. 
Texterna är skrivna med ett illustrerande typsnitt i handskriven stil, vilket skapar en personlig känsla. 
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4.1.3 Semiotisk bildanalys – Oatly kampanj ”Spola mjölken” 
Även kampanjen ”Spola mjölken” använder färgerna ljusblå, svart och vit – varav ljusblå är den mest framträdande färgen. De 
visuella elementen tar upp mest plats på startsidan, drygt 2/3 av utrymmet. Den mest framträdande texten är ”Var sak har sin tid”. 
Texten är skriven i en sanserif, vilket ger en omodern känsla. Detta kommunicerar att tiderna förändras och att företaget erbjuder ett 
modernare alternativ till mjölk. Att mjölken är förlegad är ett genomgående fokus på hemsidan. I mitten av sidan finns en illustration 
av en flaska det droppar vätska ifrån som det står ”Spola mjölken” på. Illustrationen i samspel med texten kommunicerar även den att 
man inte borde dricka mjölk. 

Längst ner på sidan finns resterande visuella element som tillsammans kommunicerar att företaget är välutbildat och vill dela med sig 
av sina hållbarhetskunskaper. Dessa element består av ett fotografi av en bok som det står ”För och mot boken, ett 
diskussionsunderlag om mjölk” på, en illustration av ett moln med texten "Gissa utsläppen – spela klimatspelet!” samt en pratbubbla 
med texten ”-75 %” på. Den sistnämnda texten är skriven med vit krita på griffeltavla, vilket associeras till skola och utbildning. 
Vidare symboliserar molnet natur och miljö. Längst ner på sidan finns även ett fotografi av en människa som bär en tröja med trycket 
”Spola mjölken”. Detta kommunicerar subkulturen som Oatlys konsumenter blir en del av, den veganska identiteten. 

4.1.4 Sammanfattning bildanalyser 
För att summera de tre semiotiska bildanalyserna kan man konstatera att hållbarheten är ett genomgående budskap på Oatlys visuella 
kommunikation. Det veganska budskapet kommuniceras som en grundläggande värdering för företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Företaget framhåller noggrant sin avhållsamhet från djurriket och anspelar implicit på de risker som kan finns med att äta animaliska 
produkter.  

4.2 Resultat kvalitativ textanalys  
Oatlys hållbarhetsrapport från 2018 visar sämre siffror än tidigare år, vilket grundar sig i företagets tillväxt. Under 2018 ökade 
nämligen Oatly sin omsättning med 65 % och för att möta konsumenternas efterfrågan krävdes en utökad resursanvändning. Att 
företagets utbyggnad av den egna produktionen gick inte tillräckligt snabbt innebar en ökad andel produktionssamarbeten. Totalt 
producerades 60 % av de färdiga produkterna i den egna anläggningen i Landskrona och resterande hos samarbetspartners utspridda 
runt omkring i världen. Denna produktionslösning var den främsta orsaken till de försämrade hållbarhetssiffrorna eftersom det 
innebar ökade transporter.  

Transporternas klimatpåverkan ökade från 72,8 g co2e per producerad liter år 2017 till 99,3 g co2e år 2018. Här saknas ett mer 
specifikt förhållande på hur dessa siffror skall tolkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Företagets tillväxt innebar även en ökning av 
tjänsteresor. Under 2018 genererade dessa tjänsteresor 1220 ton växthusgaser, vilket var en ökning med 32 % jämfört med 2017. 
Oatly uttrycker att detta varit oundvikligt ”…det har krävts ett ökat resande för personal för att starta upp nya samarbeten och 
introducera medarbetare på nya kontor runt om i världen”.  Företaget självt anser nämligen att tillväxten på lång sikt kan bidra till ett 
mer hållbart livsmedelssystem genom en ökad tillgänglighet och konsumtion av växtbaserade livsmedel – ett enklare skifte till en 
växtbaserad kost.  

Vid framställningen av produkter användes totalt 87 % förnybar energi under 2018, en minskning från 2017 då 95 % av energin kom 
från förnybara källor. Förklaringen till detta är att Oatlys egna produktionsanläggning använder förnybar energi, men inte deras 
samarbetspartners. Trots att livscykelanalyser visar att de externa produktpartnernas energianvändning har stor påverkan på 
företagets hållbarhet beskriver företaget att ”…för att vara helt ärliga har vi inte valt bort någon på grund av detta”. Det är framförallt 
företagets samarbetspartners i Tyskland, England och USA som har förbättringspotential gällande användandet av förnybar energi. 

Företagets förpackningar är pappersbaserade, med undantag för plastbägarna till iMat Fraiche, påMackan och vissa Havregurt. 
Användningen av plast belastar miljön både när det gäller användning av fossila råvaror och nedskräpning (Wiktorsson, u.å). Oatlys 
förklaring till att plasten som används inte är bionedbrytbar är att det hade orsakat problem såsom industriell kompostering och 
svårigheter att återanvända plasten. I och med att företaget inte förklarar varför detta är problematiskt saknar argumenten relevans. 
Dessa uppgifter kanske utlämnas då svaret missgynnar synen på företagets hållbarhetsarbete. 

Företagets klimatpåverkan från ingredienser ökat från 161 g per producerad liter år 2017 till 195 g co2e år 2018. Man beskriver att 
”Vi har framförallt fått mer bakgrundsdata för oljorna vi använder, vilket har gjort att de utsläppssiffror vi använder för beräkningar 
har höjts”. Citatet kan tolkas som att företagets mätningar varit felaktiga, vilket påverkar förtroendet gentemot företaget. De 
ingredienser som rapporten fokuserar på är havren och rapsoljan. Företaget beskriver att 56 % av havren har Natur Plus certifiering 
och att 14 % av havren är KRAV-märkt. KRAV-märkningen är en legitim märkning, medan Natur Plus märkningen är missledande. 
Märkningen är nämligen Lantmännens, Oatlys leverantör av havre, egen märkning. 

Vidare beskriver rapporten att företagets produkter innehåller palmolja, en olja som är omdebatterad ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Palmolja har nämligen stora konsekvenser för både människor och miljö och orsakar hälso- och människorättsproblem i länderna där 
den produceras (Naturskyddsföreningen, u.å-c). Företaget beskriver inte anledningen till varför produkterna innehåller palmolja men 
nämner att användningen minskat från 140 ton till 50 ton från år 2017 till 2018. Man beskriver att palmoljan är RSPO certifierad, 
men det finns ingen information om vad detta innebär i praktiken. Valet att utelämna resterande innehåll kan handla om att dessa inte 
är lika hållbara . Hållbarhetsanalysen beskriver inte hur förhållandena ser ut hos underleverantörer beträffande innehåll i produkter, 
vilket skulle kunna bero på att hållbarheten är bristande där.  
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Gällande arbetsförhållandena i Sverige skedde 14 olyckor i Landskronafabriken under 2018. Oatlys förklaring till olyckorna är ” …
ett högt arbetstempo, som i kombination med snabba organisationsförändringar kan öka risken för brister i säkerhetsintroduktionen, 
vilket i sin tur ökar risken för olyckor i fabriken.”. Här har alltså tillväxten haft en negativ påverkan på arbetarnas förhållanden, den 
sociala hållbarheten. När det kommer till jämställdheten var de svenska 290 anställda under 2018 fördelade på 143 kvinnor och 147 
män. Enbart 33 % av kvinnorna hade personalansvar, och inga kvinnor fanns med i styrelsen. Oatly förklarar att det är en utmaning 
att hitta kandidater av båda kön. Företaget beskriver att det arbetar med att kartlägga löner och roller i Sverige men inte på de globala 
kontoren än. 

4.2.1 Sammanfattning textanalys 
Sammanfattningsvis har Oatlys tillväxt haft en negativ påverkan på deras hållbarhetsarbete under 2018. Tillväxten har påverkat både 
den miljömässiga och sociala hållbarheten negativt, och det är tydligt att hållbarheten inte är en del av företagets alla 
beslutsprocesser. Klimatet har tagit stryk av den ökade resursanvändningen och produktionssamarbeten med ökade transporter som 
följd. Den sociala hållbarheten har främst påverkats genom samarbetspartners och underleverantörer från länder med bristande 
arbetsförhållanden, men också genom arbetsolyckor i den egna fabriken som berott på allt för högt arbetstempo för att klara av 
tillväxten. Vidare behöver jämställdheten förbättras rejält för att vara hållbar. Det finns även utvecklingsmöjligheter när det kommer 
till företagets användning av plast och palmolja. 

4.3 Analys 
Oatly beskriver sig som ”Swedish and independent” och förklarar att man inte vill vara ett gigantiskt livsmedelsföretag (Oatly, u.å-d). 
Resultatet av den semiotiska bildanalysen visar att företaget med sin visuella design positionerar sig som lantligt, lokalt och 
småskaligt. Men som studien redan nämnt är Oatly är ett multinationellt bolag som finns i fler än 20 länder i Europa och Asien. 
Enligt Ottosson och Parments teori om ekonomisk hållbarhet (2016) har Oatlys tillväxt inte varit hållbar. Hållbara företag hanterar 
den utveckling och förändring som marknaden och konsumenterna kräver (Ottosson & Parment, 2016, s. 133-134) samtidigt som 
man verkar för minskad negativ påverkan på miljön, samhället och ekonomin (Porter & Kramer, 2011, s. 62-67). Resultatet från 
textanalysen tyder på att företaget har bristande hållbarhet på alla områden. Vidare visar analysen tydligt att hållbarheten inte varit en 
del av företagets alla beslutprocesser. Kravet om att varje affärsbeslut ska vägas in i hållbarhetsaspekten för att det skall räknas som 
hållbart företagande (Ottosson & Parment, 2016, s. 93) uppfylls alltså inte. 

Resultatet av bildanalyserna visar däremot att hållbarheten är ett genomgående budskap i företagets visuella kommunikation där det 
veganska budskapet kommuniceras som en hållbar aspekt och en grundläggande värdering. Företaget har hittat sin nisch som 
motståndare till animaliska produkter och framhåller noggrant sin avhållsamhet från djurriket. Företagets argument haltar då 
forskning visar att denna avhållsamhet mot kött och mejeri krockar med miljömålet om biologisk mångfald (Extrakt, 2019) och att 
det mest hållbara är att kombinera vegetabiliska och animaliska alternativ på ett klokt sätt (Rundgrens, 2019). Precis som 
lantbrukarna hävdar lever spannmålsodlarna och mjölkbönderna i symbios med varandra och båda behövs för att behålla öppna 
landskap. Som tidigare forskning visar finns det för- och nackdelar med båda komjölk och havredryck ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Rundgrens, 2019). Att havredrycken är mer klimatvänlig på vissa punkter är sant, men att enbart fokusera på en hållbar aspekt 
istället för helheten är enligt teorin om greenwashing missvisande (Forsberg, 2007, s. 126; Ottosson & Parment, 2016, s. 107; 
TerraChoice, 2010). Att Oatly kommunicerar sin havredryck som ett klimatvänligt alternativ till komjölken tyder därmed på 
greenwashing.  

Textanalysen visar att Oatly går emot Sveriges offentliga styrmedel som strävar efter att nå de nationella miljömål som riksdagen 
beslutat och klimat- och miljömålen från EU framförallt när det gäller effektivare transporter och giftfria och resurssnåla kretslopp. 
Detta i och med att företagets tillväxt inte har varit miljömässigt hållbar. Resultatet från textanalysen visar nämligen att tillväxten 
inneburit mer resursanvändning och produktionssamarbeten med ökade transporter som följd. Vidare beskriver analysen att företaget 
använder palmolja i produkter. Palmoljan har stora konsekvenser för både människor och miljö och orsakar hälso- och 
människorättsproblem i länderna där den produceras (Naturskyddsföreningen, u.å-c). Produktionen skövlar regnskog vilket ger en 
förlust av unika och oersättliga naturvärden och använder det kemiska bekämpningsmedlet parakvat som är förbjudet inom EU 
eftersom det kan skada hälsan (Naturskyddsföreningen, u.å-c). Att palmoljan som Oatly använder är RSPO-certifierad har ingen 
betydande roll för klimatet då märkningen enbart ställer baskrav på industrin – den räknas fortfarande inte som hållbar 
(Naturskyddsföreningen, u.å-c). 

Vidare visar analysen att företaget använder plast i förpackningar, vilket belastar miljön både när det gäller användning av fossila 
råvaror och nedskräpning (Wiktorsson, u.å). Ett mer hållbart alternativ hade varit att byta ut plasten till en bionedbrytbar plast som 
bidrar till ett biologiskt kretslopp där använda material blir till biogas eller biomassa (Wiktorsson, u.å). Avslutningsvis tyder analysen 
på att Oatly inte är certifierade enligt ISO 1300 som teorin om miljömässig hållbarhet är den internationellt accepterade 
miljöstandarden (Ottosson & Parment, 2016, s. 83-84). 

Att företaget låter det statsägda bolaget China Resources stå som delägare tyder även det på bristande hållbarhet både socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. Detta innebär nämligen att en del av företagets vinst går till den kinesiska staten. Den sociala 
hållbarheten i landet är otillräcklig med bristande demokrati och mänskliga rättighet (ITUC, 2019; Regeringen, 2019). Landets 
ekonomi växer, men utvecklingen är inte hållbar. För att möjliggöra tillväxten använder landet nämligen kol som dominerande 
energikälla (IEA, 2019). Kolkraften innebär en bristande miljömässig hållbarhet då dess utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och 
kväveoxider påverkar den globala uppvärmningen och ger upphov till försurning av skog och mark (Naturvårdsverket, 2019). 

I enlighet med teorin om social hållbarhet handlar socialt ansvarstagande bland annat om tillgång till goda leverantörer samt god 
arbetssäkerhet och hälsa för medarbetare (Porter & Kramer, 2011, s. 62-67).  Genom teorin kan vi konstatera att Oatlys hållbarhet är 
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bristande på samtliga punkter. I överenskommelse med teorin skall företag ta ansvar för hur anställda hos underleverantörer 
behandlas men Oatly säkerställer inte hållbara sociala förhållanden hos underleverantörerna. Företagets samarbeten innefattar länder 
som toppar världsfackets rättighetsindex för de sämst rankade för arbetare såsom Kina, Thailand, Turkiet och Indien. Att textanalysen 
dessutom visar att Oatly lägger störst fokus på att kommunicera hållbara ingredienser tyder på greenwashing. Såsom TerraChoice 
(2010) teori om greenwashing beskriver skapar detta ett otydligt och felaktigt budskap om hållbarheten.  

Vidare tyder textanalysen även på att hållbarheten är bristande i Sverige. Anställda i Sverige har drabbats av företagets utveckling då 
arbetsolyckorna som skett berott på ett allt för högt arbetstempo för att klara av tillväxten. Textanalysen visar också att företagets 
jämställdhet brister i Sverige då ledningsgruppen enbart består av män. Med stöd av teorin om social hållbarhet är jämställdhet inte 
bara är en grundläggande mänsklig rättighet, utan även avgörande för att samhället skall kunna utveckla sin fulla potential (Globala 
målen, u.å-a). Det är alltså en förutsättning för hållbar utveckling. Vidare visar undersökningarna som gjorts att företaget inte är 
certifierade med de internationella standarderna OHSAS 18001 och SA 8000 som visar på social hållbarhet (Ottosson & Parment, 
2016, s. 83-84). 

Enligt teorin om ekonomisk hållbarhet finns det tre typer av hållbarhetsmärkningar på marknaden idag – tredjepartscertifieringar, 
varumärkets egna märken och kvantifierad information om produkten (Ottosson & Parment, 2016, s. 128-129). De semiotiska 
bildanalyserna visar att företaget använder två tredjepartscertifieringar –Tetrapak och FSC. Övriga märkningar företaget använder är 
inte tredjepartscertifieringar och behöver därmed inte uppfylla några specifika kriterier (Ottosson & Parment, 2016, s. 128-129). De 
egna märkena som används är Lantmännens egen märkning Natur Plus samt den kvantifierade information om produkten ”Climate 
footprint 0.28 KG co2e/kg”. Problemet med dessa märkningar är konsumentens svårighet att tolka innebörden av informationen och 
bedöma produktens hållbarhet. I enlighet med teorin om greenwashing tyder dessa märkningar på att företaget använder sig av 
greenwashing. 
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5. Slutsats och slutdiskussion 
Under följande stycke presenteras studiens rapportens slutsats följt av en slutdiskussion.  

5.1 Slutsats 
Syftet med studien rapporten var att undersöka den visuella kommunikationen för veganska produkter och studera hur det budskapet 
speglar ett urval dokumenterade miljöstörningar. För att undersöka detta formulerades tre frågeställningar. För att besvara 
frågeställningen ”Vad säger en semiotiskt analys om budskapet på Oatlys visuella kommunikation?” gjordes semiotiska bildanalyser 
på ett urval ur Oatlys visuella kommunikation. För att besvara frågeställningarna ”Vilka dokumenterade orsakade miljöstörningar har 
Oatly?” och ”Hur ser differensen ut mellan Oatlys budskap och företagets miljöstörningar?” gjordes en kvalitativ textanalys på ett 
urval ur Oatlys hållbarhetsrapport från 2018. 

Slutsatsen är att det förekommer en viss grad av greenwashing i Oatlys visuella kommunikation. Företaget kommunicerar ett positivt 
miljöbudskap genom att belysa enskilda miljövänliga insatser samtidigt som man utelämnar orsakade miljöstörningar. Istället för att 
kommunicera företagets hållbarhet som helhet fokuserar man på hållbara aspekterna av innehåll i dess produkter. Företaget 
framställer sig helt enkelt mer mer miljövänliga än vad det faktiskt är. 

Oatly beskriver sig som ”Swedish and independent”, att man inte vill vara ett gigantiskt livsmedelsföretag (Oatly, u.å-d), samtidigt 
som resultatet från undersökningen visar att företaget positionerar sig som lokalt och småskaligt. Det multinationella bolaget ökade 
under 2018 dock sin omsättning med 65 % (Oatly, u.å.-a) – en tillväxt som enligt resultatet från undersökningen inte visat sig vara 
hållbar. Detta strider mot företagets visuella kommunikation då företaget starkt signalerar ett budskap om hållbarhet. Att Oatly inte 
väger in hållbarheten i alla affärsbeslut tyder likaså på att Oatly inte är ett helt hållbart företag. Som tidigare nämnts skall ett hållbart 
företag ha en strategi som är hållbar ur alla aspekter, (Ottosson & Parment, 2016, s. 153), där varje beslut vägs in i 
hållbarhetsaspekten (Ottosson & Parment, 2016, s. 93). 

Slutsatsen är därmed att företagets hållbarhet brister både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För det första har deras tillväxt inte 
varit ekonomisk hållbar, då miljön och samhället har fått betala priset för företagets hantering av den utveckling som marknaden 
krävt. Miljömässigt har tillväxten inneburit större resursanvändning och fler produktionssamarbeten med ökade transporter i följd. 
Dessutom är det kinesiskt statsstyrda företaget China Resources delägare i bolaget, och därmed stöttar Oatly Kinas användning av 
kolkraft. Vidare tar Oatly inte ansvar för användningen av förnybar energi på produktionsanläggningarna utomlands. Även det 
faktum att företaget använder palmolja och plast i produktionen tyder på bristande hållbarhet. Globalt brister den sociala hållbarheten 
på flera punkter. Resultatet från studien visar att företaget inte tar ansvar för hur underleverantörer behandlas då det importerar 
ingredienser från länder med bristande demokrati och mänskliga rättigheter, länder som visat sig vara sämst rankade för arbetare. 
Socialt har tillväxten i Sverige lett till arbetsolyckor för att klara av den ökade omsättningens tempo. Samtidigt är den sociala 
hållbarheten extremt bristande när det kommer till jämställdheten i ledningen.  

Ytterligare en slutsats är att Oatly genomgående kommunicerar det veganska budskapet ur ett hållbarhetsperspektiv och noga 
framhåller sin avhållsamhet från djurriket. Havredrycken kommuniceras som ett hållbart alternativ till komjölken, men som tidigare 
forskning visar finns det ingen anledning att ställa dessa mot varandra ur ett hållbarhetsperspektiv. Som tidigare nämnts lever 
spannmålsodlarna och mjölkbönderna i symbios med varandra och båda behövs för biologisk mångfald (Extrakt, 2019; Rundgrens, 
2019). Detta blir därmed en form av vilseledande grön kommunikation, greenwashing. 

Denna uppsats har samhällsintresse i och med att allt fler svenskar väljer en vegansk kost (Novus, 2018). Genom att uppmärksamma  
marknadsföring som kan handla om greenwashing av veganska produkter kan rapporten påverka både människors liv och samhället i 
stort. Som tidigare nämnts är risken med greenwashing att fördelar som kunde skapats för miljön går förlorad och att konsumenterna 
blir mer skeptiska till hållbarhetsargument vilket leder till att hållbarhetsrörelsen förlorar kraft på marknaden (TerraChoice, 2009). 
Kunskapen studien utvinner är viktig för att människor som faktiskt vill konsumera hållbart inte blir lurade och vilseledda till köp. 
Rapportens resultat är därmed relevant  generellt ur hållbarhetsaspekt men för bredare kunskap inom området behövs ytterligare 
undersökningar och forskning. 

5.2 Slutdiskussion 
Att det finns många aspekter av hållbarhet har komplicerat undersökningen. Kanske hade det varit enklare att inrikta sig på en hållbar 
aspekt, eller fokusera på en av Oatlys dokumenterade miljöstörningar. Samtidigt hade en sådan studie blivit mer nischad, och talat 
mindre om det generella. För att istället öka generaliseringen hade man kunnat bredda studien och undersöka andra veganska 
produkters kommunikation och miljöstörningar. Det hade varit av värde för att kunna jämföra företagen och finna mer generella 
mönster och samband mellan dessa. Genom att ta fram en sorts mall som värderar företagens hållbarhetsarbete och eventuella 
användning av greenwashing hade även avståndet mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikatorn minskat och det 
hade blivit enklare att kartlägga begreppen, vilket i sin tur hade minskat validitetsproblemet. 

Avslutningsvis tror jag och hoppas att desto fler som forskar inom området kommer bidra till att fenomenen hållbarhet och 
greenwashing uppmärksammas och att vi rör oss mot en mer medveten och hållbar konsumtion.  
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https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/oatly-om-domen-det-ar-en-forlust-for-manskligheten/
https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/det-skulle-kravas-for-att-stoppa-oatlys-spola-mjolken/
https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/det-skulle-kravas-for-att-stoppa-oatlys-spola-mjolken/
https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism
https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism
https://www.ri.se/sv/berattelser/biologiskt-nedbrytbara-material-en-del-av-losningen-pa-plastproblemet
https://www.ri.se/sv/berattelser/biologiskt-nedbrytbara-material-en-del-av-losningen-pa-plastproblemet


7. Bilagor 
Nedan presenteras bilagor som använts för att genomföra studien. 

7.1 Bilagor semiotisk bildanalys 
Följande bilagor behandlar den semiotiska bildanalysen, se 3.1. 

7.1.1 Kodschema 
Denotativa frågor 
1a. Vilka visuella element innehåller materialet? 
2a. Vilken text innehåller materialet?  
3a. Hur ser typografin ut?  
4a. Vilken text är mest framträdande? 
5a. Vilka färger finns med i bilden? 
6a. Vilken färg är den mest framträdande?  
7a. Hur samspelar de visuella elementen och texten? 

Konnotativa frågor 
1b. Vad förmedlar de visuella elementen i materialet? 
2b. Vad förmedlar texten i materialet?  
3b. Vad förmedlas genom utseendet på typografin?  
4b. Vad förmedlas när den texten får mest uppmärksamhet? 
5b. Vad förmedlar färgerna i bilden? 
6b. Vad förmedlar när den färgen får mest uppmärksamhet? 
7b. Vad förmedlar samspelet mellan de visuella elementen och texten? 

7.1.2 Bilder  
Följande bilder analyserades.  

7.1.2.1 Oatly havredryck förpackning
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Figur 1. Havredryck förpackning (Sundqvist, 2019).



 

7.1.2.2 Oatly havredryck hemsida


7.1.2.3 Oatly kampanj ”Spola mjölken”
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Figur 2. Produktinformation havredryck (Oatly, 2019).

Figur 3. Bild från hemsidan till kampanjen ”Spola mjölken” (Spola mjölken, u.å)



7.2 Exempel på semiotisk bildanalys  
Nedan är ett exempel på hur den semiotiska bildanalysen gick till. Exemplet är analysen av havredryckens förpackning, se 4.1.1. A 
står för dem denotativa frågorna och B för dem konnotativa frågorna som finnes under bilaga 7.1.1. 

7.2 Bilagor kvalitativ textanalys 
Följande bilagor behandlar den kvalitativa textsanalysen, se 3.2. 

7.2.1 Narrativa frågor 
Vilka är huvudpersonerna?  
Vilka omnämns inte? 
Vilka huvudteman finns det i narrativet?  
Vilken fakta omnämns inte som skulle kunna ingått i narrativet? 
Vad beskrivs som orsaker till händelseförloppen i narrativet? 
Vilka tidpunkter lyfts fram? 

7.2.2 Exempel på kvalitativ textanalys 
Nedan visas hur ett textanalysen genomfördes genom ett exempel från ett stycke i analysen. 

”Gällande arbetsförhållandena i Sverige skedde 14 olyckor i Landskronafabriken under 2018. Oatlys förklaring till olyckorna är ” …
ett högt arbetstempo, som i kombination med snabba organisationsförändringar kan öka risken för brister i säkerhetsintroduktionen, 
vilket i sin tur ökar risken för olyckor i fabriken.”. Här har alltså tillväxten haft en negativ påverkan på arbetarnas förhållanden, den 
sociala hållbarheten. När det kommer till jämställdheten var de svenska 290 anställda under 2018 fördelade på 143 kvinnor och 147 
män. Enbart 33 % av kvinnorna hade personalansvar, och inga kvinnor fanns med i styrelsen. Oatly förklarar att det är en utmaning 
för dem att hitta kandidater av båda kön och att dem undermedvetet anställer människor som liknar dem själv. Företaget beskriver att 
dem arbetar med att kartlägga löner och roller i Sverige, men inte på de globala kontoren än.”
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A B

1 Pil, dryckesglas, pratbubbla,  pekande 
hand, märken, logotyp, träd.

Pil = riktning, dryckesglas = drickbart, pratbubbla = påstående,  pekande hand 
= utvald, märken = Tetra (lätt att återvinna) och FSC (kartong från ansvarsfulla 
källor), träd (natur, hållbarhet, miljö).

2  ”Wow, no cow!”, ”Havredryck”, ”No milk. 
No Soy. No … eh… whatever.”, ”Climate 
footprint 0.28 KG CO2E/KG”, ”Hey food 
industry, show us your numbers.”, ”The 
boring (but very important side), ”The 
original”, ”You are one of us now”.

”Wow, no cow!” = avstånd animalier, ”Havredryck” = Produkten, ”No milk. No 
Soy. No … eh… whatever.” = statement, ”Climate footprint 0.28 KG CO2E/KG” 
= inget värde men hållbar agenda, ”HEY FOOD INDUSTRY, SHOW US YOUR 
NUMBERS.” = öppenhet och transparens, ”THE BORING (but very important 
side) - produktinnehåll och näringsvärde viktigt, ”You are one of us now” = 
identitet. 

3 Lekfull, skrivmaskin, digitalklocka, 
handskriven. Logotyp feta serifer och 
utropstecken. 

Skrivmaskin och digitalklocka = etablerat, tidsanda. Slitet = lantligt, hållbart, 
närproducerat. Feta serifer och utropstecken = självsäkerhet. Handritat = 
personligt.  

4 Oatly (logotyp), ”You are one of us now.” Logotyp – självsäkerhet. ”You are one of us now” – sammanhållning med 
företaget, produkten. 

5 Ljusblå, svart, vit. Vitt = renhet, oskuldsfullhet, fred, professionalism, ärlighet och andlighet. Svart 
= elegans, död, ondska, mystik och kraft.  Blått = ansvar, lugn, lojalitet, 
stabilitet, trovärdighet, auktoritet och visdom

6 Ljusblå. Färgens symbolik är viktigast.

7 Pekande hand + ”You are one of us now” + 
digitalklocka. Dryckesglas + Pil + 
”Havredryck”. Pratbubbla + ”Climate 
footprint 0.28 KG CO2E/KG”. Logotyp + 
träd + ”The original”.

Pekande hand + ”You are one of us now” + digitalklocka = konsumtion ger en 
identitet som ligger i tiden. Dryckesglas + Pil + ”Havredryck” = man ska dricka 
havredryck. Pratbubbla + ”Climate footprint 0.28 KG CO2E/KG” = information 
om hur produktens klimatavtryck. Logotyp + träd + ”The original” = självsäkert 
företag med fokus på hållbarhet som producerar den äkta varan, originalet. 
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