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Sammandrag: 

Dagens konsumenter är allt mer miljö- och hälsomedvetna över de köpbeslut de tar. En 
produktgrupp som tangerar både miljö- och hälsoområdet är de växtbaserade 
mjölksubstituten. Dessa fungerar som alternativ till den traditionella komjölken. 
Produktkategorin har exploderat under de senaste åren tack vare ökad efterfrågan och 
konsumenternas krav. Media har lyft fram havrets positiva egenskaper. Utöver deras 
hälsorelaterade fördelar är växtbaserade produkter även att föredra i bekämpningen av 
klimatförändringen. Förpackningen har blivit en viktig del av marknadsföringen av en produkt 
och är därmed en viktig försäljningsyta inom livsmedelsbranschen. Trots detta har få studier 
gjorts om hur miljö- och hälsoargument på livsmedelsförpackningar används till företags 
fördel.  

Syftet med denna studie är att studera marknadsföringsargumentationen på 
havredrycksförpackningar. På vilket sätt använder företag hälso- och 
miljömarknadsföringspåståenden till sin fördel i sin förpackningskommunikation? Finns det 
skillnader i argumentationen mellan företag som har både traditionella mjölkprodukter och 
alternativa havreprodukter i sitt sortiment och företag som bara har produkter inom den nyare 
havredrycksindustrin? För att få en bättre bild av argumentationen studeras den även ur en 
marknadsföringsretorisk synvinkel. 

I denna studie har jag använt kvalitativ innehållsanalys som metod. Materialet som analyserats 
i denna studie är havredrycksförpackningar från tio företag, vars produkter fanns 
representerade i två stora hypermarketar i huvudstadsregionen vecka 45 och vecka 46 år 2019. 
De varumärken som valts till denna studie är Alpro, Fazer Yosa, Juustoportti, Kaslink Aito, 
Kotimaista, Oatly, Pirkka, Planti, Rainbow och Valio Oddlygood. 

Studiens resultat visade att alla havredrycksföretag använder liknande miljöpåståenden på 
sina havredrycksförpackningar. Juustoportti och Oatly skiljer sig ändå från de övriga, både vad 
gäller deras marknadsföringsretorik och miljöpåståenden. Däremot använder Alpro flest 
hälsopåståenden på sin förpackning, vilket ger företaget en tydlig konkurrensfördel. Den 
största skillnaden mellan de havredrycksföretag som också har produkter inom den 
traditionella mjölkindustrin och de företag som endast har produkter inom den nyare 
havredrycksindustrin är hur företagen kommunicerar att produkten är mjölk-/laktosfri.  
Nyckelord: Miljömarknadsföring, hälsomarknadsföring, hållbar utveckling, 
retorik, förpackningar, havredryck 
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1 INLEDNING 

Sedan 1970-talet har marknadsföring av gröna och hållbara värden varit ett viktigt 

forskningsområde inom akademin (Hartmann, Apaolaza Ibáñez and Forcada Sainz 

2005). Dagens konsumenter är allt mer miljömedvetna över de köpbeslut de tar (Berlin, 

Sonesson och Tillman, 2008), vilket leder till att företag måste hålla sig uppdaterade 

kring de olika samhälleliga miljödiskussioner som pågår i dagens media. Förutom 

miljömedvetenhet påverkas konsumentbeteendet i dagens samhälle enligt Szalonka, 

Światowy och Witek (2016) av en försämring av samhällshälsan, olika miljöskandaler 

och rädslan för olika samhällssjukdomar. Dessa forskare anser att konsumenters strävan 

efter en god hälsa och välbefinnande håller på att bli en drivkraft inom 

livsmedelsindustrin, som tack vare konsumenternas höga förväntningar 

på livsmedelsprodukter kännetecknas av innovativa lösningar (Szalonka, Światowy och 

Witek 2016). Också Christoph Vitzthum, koncernchef på Fazer, menar att 

livsmedelsindustrin blivit väldigt konsumentdriven under de senaste åren och 

konsumenternas intresse ligger i produkternas klimatpåverkan och funktionella 

hälsoegenskaper (Harald 2020).  

En produktgrupp som faller inom kategorin för innovation, både vad gäller miljö- och 

hälsoaspekter, är de växtbaserade mjölksubstituten. Dessa fungerar som alternativ till 

den traditionella komjölken och produktkategorin har exploderat under de senaste åren 

tack vare ökad efterfrågan och konsumenternas krav (Fuentes & Fuentes 2017). De 

växtbaserade dryckernas försäljning ökade under både 2017 och 2018 med nästan 50 % 

i K-gruppens matbutiker, då tillväxten legat på ca 10 % tidigare år. Inom de växtbaserade 

dryckernas produktgrupp är havredrycken den som växer snabbast. (Alkula 2018) Även 

inom S-kedjan har man märkt av havredryckernas popularitet. Försäljningen ökar så 

kraftigt att många av de populäraste havredryckernas hyllplatser stundom är tomma, 

eftersom tillverkarna inte kunnat förbereda sig på en så kraftig efterfrågan (Kallunki 

2018).  

Mänty (2019) skriver i Kauppalehti om havrets positiva hälsoeffekter och dess förmåga 

att lindra inflammation och sänka kolesterolvärden. Förutom för sina hälsorelaterade 

fördelar är växtbaserade produkter även att föredra för bekämpningen av 

klimatförändringen, eftersom de genererar mindre koldioxidutsläpp än t.ex. mjölk- och 

köttindustrin (Vuoden ilmastoteko, 2020). Veli Hietaniemi, forskare på 

Luonnonvarakeskus, kommenterar i Kauppalehti att havre även kommer att vara bland 

de växter som bäst kommer att överleva klimatförändringen (Mänty 2019). Sami 
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Koponen, forskare inom matkultur, hävdar till Yle att unga vuxna är 

havredrycksföretagens målgrupp och att marknadsföring av havredrycker är riktad till 

unga konsumenter som ännu inte har så etablerade konsumtionsvanor (Kallunki 2018). 

Havredryckstrenden är inte någon förbigående trend, utan havredrycken är här för att 

stanna, menar Koponen (Kallunki 2018).   

I Finland och Sverige har man studerat havrejätten Oatly, som tagit tydlig ställning mot 

komjölk och miljöföroreningar i sin marknadsföring och kommunikation. Fuentes och 

Fuentes (2017) har gjort en fallstudie om hur marknadsföring kan användas för att skapa 

en konkurrenskraftig marknad för veganska substitut. De har även studerat hur de 

alternativa egenskaper som veganska produkter har, används för att kommersialisera 

dessa produkter. Forskarna har också studerat vad som händer med dessa alternativa 

egenskaper när den veganska produkten kommersialiseras. I denna forskning studerade 

Fuentes och Fuentes (2017) Oatlys olika marknadsföringskanaler: online media, 

förpackningar och butikskampanjer. Cavinato (2018) har i sin tur gjort en 

magistersavhandling om dryckesindustrin i Sverige, där hon jämför det svenska 

mjölkindustriföretaget Arla med Oatly och om deras kommunikation inom sociala 

medier. Cavinato studerade hur dessa företag utformar sina produkter och sin 

marknadsföring för att uppfattas så miljövänliga som möjligt. Även Lauri (2018) har 

gjort en fallstudie om Oatlys förpackningsmarknadsföring. I avhandlingen studerar hon 

vilka retoriska medel Oatly använder för att kommunicera sin etiska ideologi och sälja 

sina produkter.  

Oatlys framgång inom förpackningsmarknadsföring och deras starka 

marknadsföringspåståenden om produkternas miljöeffekter, som de så tydligt använder 

till sin fördel på den allt mer växande marknaden för växtbaserade produkter, inspirerar 

till fortsatt forskning. Det intressanta i Oatlys fall är hur de genom skarpa 

marknadsföringsargument lyckats få slagkraft i sitt budskap. Detta väcker frågan hur och 

om andra företag inom samma bransch använder miljö- och 

hälsomarknadsföringspåståenden till sin fördel på förpackningarna. 

1.1 Problemområde 

Företagens marknadsföringskommunikation tar olika former och inom 

livsmedelsbranschen är just produktförpackningen en viktig gränsyta mellan 

detaljhandeln och konsumenten (Rundh 2009). Butkeviciene et al. (2008) och Ampuero 

och Vila (2006) menar att förpackningen har blivit en väsentlig del av marknadsföringen 
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av en produkt och är därmed en mycket viktig försäljningsyta. Forskning visar att 

förpackningen fångar konsumentens intresse och överför den önskade informationen 

om produkten, positionerar produkten i konsumentens medvetande och särskiljer samt 

identifierar produkten bland liknande/likadana produkter. Produktförpackningen är det 

sista marknadsföringselementet som når konsumenten. I vissa fall kan förpackningen 

även vara avgörande för konsumentens köpbeslut. (Butkeviciene et al. 2008, Ampuero 

och Vila 2006) På grund av detta är det ytterst viktigt för företag att kunna utnyttja denna 

marknadsföringskanal för att nå ut med information om produktens positiva egenskaper 

och påverka konsumentens köpbeslut. 

Fastän produktförpackningen konstaterats vara en viktig marknadsföringskanal inom 

livsmedelsbranschen, har få studier gjorts om hur miljö- eller hälsoargument kan 

användas till företagens fördel på livsmedelsförpackningarna. Klink, Langen, Hecht och 

Hartmann (2014) har forskat i vilken utsträckning miljöhållbarhet fungerar som ett 

försäljningsargument och vilka hållbarhetsområden som kommuniceras på 

fruktjuiceförpackningar. Studien visade att en fjärdedel av alla förpackningar som 

studerades använde sig av miljöhållbarhetspåståenden på förpackningarna. De flesta av 

dessa juicer var ekologiska. Författarna konstaterade att fruktjuicetillverkare kunde 

differentiera sig på den hårt konkurrerade marknaden genom att kommunicera 

hållbarhetsaspekter på förpackningarna, tack vare den ökade efterfrågan av hållbara 

produkter (Klink et al. 2014). Denna studie är speciellt intressant för denna avhandling, 

eftersom samma egenskaper kan ses inom de växtbaserade dryckernas marknad i 

Finland. De växtbaserade dryckernas marknad i Finland kan uppfattas som relativt hårt 

konkurrerad med tanke på hur många aktörer som finns inom den, fastän de 

växtbaserade dryckernas andel av hela mjölkförsäljningen är under 10 % (Maaseudun 

tulevaisuus 2017). Med tanke på att efterfrågan av hållbara produkter har ökat kan man 

därmed fråga sig ifall miljöhållbarhetsaspekter syns på havredrycksförpackningar och på 

vilket sätt.  

 

Havredrycker fungerar som ett substitut till mjölk och hör därmed till den alternativa 

livsmedelsbranschen. Inom den alternativa livsmedelsbranschen anser Beverland 

(2014) att svårigheten med att få konsumenten att förstå de miljömässiga fördelarna 

med växtbaserad kost ligger framförallt i marknadsföringskommunikation. Vidare 

menar Beverland (2014) att fokus allt som oftast brukar ligga på hur man marknadsför 

en lösning ur en antropocentrisk synvinkel, dvs. med människan som utgångspunkt 
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(svenska.se 2009), när man egentligen borde se på det från ett 

miljöhållbarhetsperspektiv.  

 

De flesta studier inom hälsomarknadsföring som tangerar produktförpackningars 

hälsopåståenden koncentrerar sig på konsumentens uppfattning om hälsopåståenden 

och vad hälsopåståenden på förpackningar kan leda till från ett konsumentperspektiv. 

Williams och Ghosh (2008) kom fram till i sin studie att konsumenter är intresserade av 

hälsopåståenden men skeptiska till deras tillförlitlighet. Forskare menar också att 

hälsopåståenden kan förbättra förståelsen för hälsosammare matval (Williams & Ghosh 

2008; Williams & Colyer 2009). Chrysochou och Grunert (2013) har studerat ifall 

hälsorelaterade argument på reklamaffischer om ost och yoghurt får kunder att uppfatta 

produkterna som hälsosamma och ifall dessa argument leder till köp. Studien visade 

bland annat att kunder uppfattar produkter med funktionella hälsopåståenden som 

hälsosamma, men baserar inte sina köpbeslut på dem. Bristen på studier om vilken nytta 

hälsopåståenden på förpackningarna har från ett företagsperspektiv, och hurudana 

hälsopåståenden företag använder på livsmedelsförpackningar för att påverka 

konsumenten, motiverar till att studera havredrycksförpackningars 

marknadsföringspåståenden även ur ett hälsoperspektiv.  

 

Retorikens knep har använts för att påverka människor ända sedan antiken. Enligt 

Aristoteles (i Barnes 1984) är retorik ”förmågan att, vad det än gäller, hitta det bästa 

sättet att övertyga”. Att övertyga är grunden till marknadsföring och därför är det 

motiverat att studera marknadsföringskommunikation ur ett retoriskt perspektiv. 

Studier inom marknadsföringsretorik har till stor del främst gjorts inom reklam. 

Huhmann och Albinsson (2012) menar att reklam med mer komplexa och längre texter 

kunde nyttja retoriska figurer för att motivera kunden att läsa reklamen, eftersom långa 

texter i reklam ofta uppfattas som negativa. Med tanke på att förpackningar har en 

begränsad marknadsföringsyta och de komplexa ämnen havredrycksföretagen 

kommunicera via dem, är det även skäl att studera havredrycksförpackningar och deras 

marknadsföringskommunikation ur ett retoriskt perspektiv.  

Vikten av förpackningsmarknadsföring i kombination med den växande 

havredrycksmarknaden inspirerar till att studera havredrycksmarknadsföring. Också de 

facto att miljö- och hälsoargument blir allt vanligare inom marknadsföringen resulterar 

i intresset att studera hur dessa argument används på förpackningarna inom 

havredrycksindustrin. Finns det skillnader i argumentationen mellan företag som både 
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har traditionella mjölkprodukter och alternativa havreprodukter och företag som bara 

har produkter inom den nyare havredrycksindustrin? Havredryckens hälsoegenskaper 

har aktivt kommunicerats i media tillsammans med information om 

havredrycksproduktionens låga miljöpåverkan i jämförelse med komjölk och därför 

kommer både miljö- och hälsomarknadsföring att studeras i denna avhandling. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera marknadsföringsargumentationen på 

havredrycksförpackningar. På vilket sätt använder företag hälso- och 

miljömarknadsföringspåståenden till sin fördel i sin förpackningskommunikation? 

Finns det skillnader i argumentationen mellan företag som har både traditionella 

mjölkprodukter och alternativa havreprodukter i sitt sortiment och företag som bara har 

produkter inom den nyare havredrycksindustrin? För att få en bättre bild av 

argumentationen studeras den även ur en marknadsföringsretorisk synvinkel. 

Forskningsfrågor:  

Vilka retoriska knep använder sig havredrycksföretagen av på sina förpackningar? 

Hurudana hälso- och miljöargument använder havredrycksföretagen på sina 

förpackningar och på vilket sätt använder de dessa till sin fördel? 

Vilka skillnader kan ses i marknadsföringspåståenden mellan företag som har både 

traditionella mjölkprodukter och alternativa havreprodukter och företag som endast 

har produkter inom den nyare havredrycksindustrin? 

1.3 Avgränsningar 

Inför denna avhandling har jag valt ut tio stycken havredrycksförpackningar. 

Förpackningarna representerar alla de företag som vecka 45 och vecka 46 år 2019 hade 

en havredryck i butikssortimenten i Prisma Kaari i Gamlas, Helsingfors och/eller i K-

Citymarket Sello, i Esbo. Butikerna valdes på basen av deras storlek. Detta för att få ett 

så brett empiriskt material av olika havredrycksföretag som möjligt. Detta var också 

orsaken till att jag tog med både S-gruppens och K-gruppens butiker i denna studie, 

eftersom dessa två dagligvarukedjor kan ha olika sortiment och representerar även de 

största aktörerna på marknaden.  

Till denna studie har jag också valt att ta med endast en förpackning per företag. I 

butikerna jämförde jag havredrycksförpackningar från samma företag och kom fram till, 
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att en förpackning per företag räcker för att visa hur ett företag väljer att kommunicera 

sina miljöpåståenden genom förpackningen. I denna studie fokuserar jag också enbart 

på havredrycker på grund av dess stora efterfrågan på den finska marknaden och för att 

jag anser att havre är ur ett finländskt perspektiv intressantare att studera än t.ex. soja, 

kokos, mandel eller någon av de andra växtbaserade dryckerna. 

Utöver dessa avgränsningar har jag valt att inte studera näringsdeklarationen på 

förpackningarna eftersom dessa är strikt reglerade av Livsmedelsverket i Finland och 

faller således utanför studiens tillämpningsområde för marknadsföringspåståenden. I 

denna studie kommer heller inte förpackningarnas återvinningsmärken att tas i 

beaktande eftersom dessa märken inte direkt har att göra med produkten i sig, utan med 

förpackningstillverkarens certifieringar. Även priset påverkar kundens köpbeslut men 

jag har valt att inte beakta priset i analysen, utan enbart studerat förpackningarnas 

marknadsföringspåståenden. 

Bild 1 Bild på alla havredrycksförpackningar som analyserats i denna studie. Uppifrån vänster: 
Rainbow, Oatly, Juustoportti, Kaslink Aito, Fazer Yosa. Nerifrån vänster: Alpro, Valio Oddlygood, 
Kotimaista, Planti, Pirkka. 
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1.4 Avhandlingens upplägg 

Denna avhandling är uppbyggd på följande sätt. I det inledande första kapitlet går jag 

igenom bakgrunden till ämnet, studiens relevans ur en samhällelig synvinkel, samt för 

en problemdiskussion som leder till avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Jag 

presenterar även vilka avgränsningar som gjorts inför denna studie. 

I kapitel 2 diskuterar jag teorin baserat på tidigare forskningar. Ämnen som tas upp i 

teorin är marknadsföringsretorik, miljömarknadsföring och hälsomarknadsföring. 

Retoriken fungerar som en skild helhet. I teoridelen har jag försökt få med så mycket och 

så varierande information som möjligt om de olika områdena för att kunna använda 

informationen som en kategoriseringsram i förpackningsanalysen.  

I kapitel 3 går jag igenom metoden inför denna avhandling. Först introducerar jag kort 

val av ansats och val av metod, därefter förklarar jag vilken datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod som jag valt. För denna avhandling har innehållsanalys valts som 

metod, för att jag på ett så mångsidigt sätt som möjligt ska kunna analysera 

förpackningarna. I kapitel 3 har jag även byggt upp kategoriseringsramar som är 

baserade på teorin. I slutet av kapitel 3 går jag även kort igenom studiens tillförlitlighet. 

I kapitel 4 presenteras resultatet och analysen. Jag har valt att bygga upp analyskapitlet 

utgående från forskningsfrågorna, och kommer därmed att svara på forskningsfrågorna 

i tur och ordning för att sedan sammanfatta analysen i det sista kapitlet. 

I sista kapitlet, kapitel 5, för jag en diskussion samt gör en sammanfattning av 

avhandlingen. Här presenteras också vidare forskningsförslag samt hur företagsledare 

kan dra nytta av denna avhandling.  
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2 TEORI 

I detta kapitel beskrivs de tre teoriområden som denna avhandling är uppbyggd av, 

retorik, miljö och hälsa. I kapitlets retorikdel, 2.1, kommer jag att behandla retorikens 

byggstenar och deras betydelse för marknadsföringen. Retorikdelen fungerar som en 

skild helhet i kapitlet och är sammankopplad med den första forskningsfrågan. Vidare 

kommer jag att redogöra för vad miljö- och hälsomarknadsföring är. Detta är den andra 

delen av kapitlet. Miljömarknadsföringsdelen, 2.2, och hälsomarknadsföringsdelen, 2.3, 

är kopplade till den andra forskningsfrågan. I hälsomarknadsföringsavsnittet kommer 

jag även kort att diskutera alternativ mat och havredryck. I slutet av kapitlet, 2.4, finns 

en kort sammanfattning.  

2.1 Retorik och konsten att övertyga 

På grekiska betyder ordet retorik ”konsten att tala” (Hedlund & Johannesson 1993) och 

retorik används för att fånga läsarens eller åhörarens intresse genom att vädja till hens 

känslor för den sak man vill främja, både genom tal och skrift (Dahllöf 1999). Under 

antiken betraktades retoriken som en grundpelare för att styra samhället, eftersom det 

ansågs att de som styr över språket också har makten i samhället (Hedlund & 

Johannesson 1993). Carlsson & Koppfeldts (2008) definition passar bäst in på denna 

avhandling. Enligt dem är retorik “konsten att kommunicera övertygande, genom tal, 

skrift, bild, design, musik, arkitektur, symboler och andra uttrycksmedel” (Carlsson & 

Koppfeldt 2008). Retoriken är därför ett viktigt verktyg även inom marknadsföringen.  

 

Retorik handlar också om att skapa förtroende, förståelse och känslor för den sak man 

argumenterar för. Inom retoriken heter dessa tre etos, logos och patos, och ses som de 

tre ”övertalningsmetoderna”. (Holmgren Caicedo 2009) Etos är den karaktär, den 

positiva bilden, personligheten man vill förmedla genom sitt budskap för att vinna 

människors förtroende (Carlsson & Koppfeldt 2008; Hedlund & Johannesson 1993; 

Haraldsson 2007). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att man tror lättare på ett 

budskap om man tror på budbäraren. Men etos skall även passa in i situationen, eftersom 

allting handlar i slutändan om att skapa trovärdighet. Det är det som reklam och 

marknadsföring handlar om att både vinna och bevara förtroendet och trovärdigheten 

(Hedlund & Johannesson 1993). Logos betyder ”argument” eller ”tanke”. Det gäller att 

övertyga åhöraren/läsaren med hjälp av fakta, information och konkreta exempel, men 

också att få mottagaren av meddelandet att dra egna slutsatser och att tala till 

människors förstånd. Patos, o sin sida, väcker känslor. När man i etos försöker med hjälp 
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av personlighet och karaktär väcka känslor som t.ex. sympati, så försöker patos väcka 

känslor som leder till handling, dvs. känslor så som fruktan, hopp, rädsla och vrede. 

(Carlsson & Koppfeldt 2008) 

 

Retorik i sig själv är med andra ord inte helt simpelt och inom marknadsföringen måste 

man tänka på många aspekter för att kunna övertyga konsumenten. De centrala 

aspekterna är dock att övertyga genom strukturerade argument att språket är rent, 

lättförståeligt och anpassat till kundgruppen samt känsloväckande och 

förtroendeskapande. I följande avsnitt kommer jag att gå närmare in på dessa aspekter. 

 

2.1.1 Retorikens byggstenar 

Man delar ofta in retoriken i fem delar, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio 

(Hedlund & Johannesson 1993). Den första, inventio, är grunden till det man vill få sagt. 

Det är själva budskapet man vill lyfta fram eller få igenom med hjälp av argument. 

Dispositio, handlar om att ordna upp och strukturera argumenten så att de steg för steg 

leder till övertygelse. Den tredje delen, elocutio, är språkets del, och handlar om att 

anpassa språket till åhörarna så att argumenten väcker tankar, känslor och sinnen. Stilen 

skall passa både ämnet och åhörarna. (Hedlund & Johannesson 1993) Utöver detta anser 

Haraldsson (2007) att språket skall vara rent, klart och utsmyckat. Språket skall med 

andra ord vara korrekt och lättförståeligt, samtidigt som det gärna får ty sig till bildliga 

liknelser eller påhittiga vändningar.  

 

Den fjärde och femte delen är starkt ihopkopplad med det som retoriken till en början 

handlade om, nämligen konsten att tala. Hedlund och Johannesson (1993) menar att den 

fjärde delen, memoria, handlar om att memorera tal, så att man kan övertyga på ett mer 

medryckande och improviserande sätt. Sista delen, actio, handlar om röstens och 

kroppsspråkets betydelse när man håller tal. Hedlund och Johannesson (1993) anser att 

det är främst de tre första delarna, inventio, dispositio och elocutio, som är ihopkopplade 

med marknadsföring och därför är det dessa delar som tas upp mer ingående i denna 

avhandling. 

2.1.1.1 Inventio 

Med inventio menar man uppfinnandet eller upptäckandet av argument till budskapet. 

(Holmgren Caicedo 2009) Hedlund och Johannesson (1993) delar in inventio i tre delar: 

analys av budskapet, uppfinnandet av argument, och sist, val av argument. Författarna 
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menar att inom marknadsföring kan den första delen, analys av budskapet, även ses som 

en marknadsundersökning. Den andra delen, uppfinnande av argument, handlar om att 

komma på stöd till påståenden. Detta gör att påståendena blir starka argument (Hedlund 

& Johannesson 1993). Dessa argument skall bekräfta huvudtanken och kunna bemöta 

eventuella motargument (Haraldsson 2007). Holmgren Caicedo (2009) menar att det 

enligt retorikern Marcus Tullius Cicero (106-43 f.kr.) finns två sätt att finna argument: 

statis och topisk. Med statis menar man att genom att studera de ”ställen” i budskapet 

där det kan uppstå meningsskiljaktigheter, så kan förbereda sina motargument på frågor 

som handlar om fakta, definition och kvalité. Vidare menar Holmgren Caicedo (2009) 

att det topiska systemet att hitta argument handlar om att utveckla ett tankemönster.  

Enligt Hedlund och Johannesson (1993) handlar den tredje delen, val av argument, om 

att välja de starkaste argumenten för den rådande situationen. Argumenten skall både ta 

hänsyn till ”nyttan” men de skall också tilltala känslor. Inom reklam kan t.ex. en tjänst 

argumenteras för att vara nödvändig eller billig, men också ge lycka eller status. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att endast ”val av argument” syns på 

förpackningsmarknadsföring eftersom de andra delarna är förarbetet till argumenten.  

2.1.1.2 Dispositio 

Dispositio handlar om att disponera de argument man har för att ge en så klar och tydlig 

bild till åhöraren/läsaren som möjligt. En välgjord disposition övertygar mycket lättare 

och argumenten verkar mer självklara. (Hedlund & Johannesson 1993) Carlsson och 

Koppfeldt (2008) delar in dispositionen i fem delar, medan Hedlund och Johannesson 

(1993) skiljer den fjärde delen i två kategorier och delar därmed in modellen i sex delar. 

Hur man än väljer att dela upp modellen, så är innehållet det samma: exordium, 

narratio, propositio, probatio (eller argumentatio) refutatio (eller confutatio) och 

conclusio.  

 

Exordium, inledningen, handlar enligt Hedlund och Johannesson (1993) om att fånga 

och leda in uppmärksamheten till det man vill få sagt. Den skall antyda vad som kommer 

att sägas. Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att det inom marknadsföring kan ses 

t.ex. som en huvudbild och rubrik i en annons eller i en reklam. De menar att inledningen 

skall få läsaren att vilja ta del av vad reklamen har att säga. Med andra ord kan man se 

på exordium inom marknadsföring som den första kontakten konsumenten får när hen 

ser produkten eller tar del av tjänsten. Narratio är berättelsen eller bakgrunden till 

ämnet och handlar om att skapa förtroende för själva budskapet (Carlsson & Koppfeldt 

2008). I bakgrunden ger man mottagaren nödvändiga fakta, historia och/eller 
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nulägesrapport om budskapet (Haraldsson 2007) ur den synvinkel som passar 

avsändaren bäst (Carlsson & Koppfeldt 2008). Bakgrunden skall vara kort, saklig och 

klar och istället för att i detta skede försöka övertyga mottagaren om budskapet, så 

handlar det mera om att övertyga mottagaren om avsändarens ärlighet (Hedlund & 

Johannesson 1993). Sammanfattningsvis kan man se att dessa två delar leder in 

mottagaren till budskapet genom att först få hen att forma ett intresse för saken och 

sedan vinna ett förtroende inför den tredje delen. Propositio handlar om att lägga fram 

tesen efter att man byggt upp förtroendet och skapat en ”vi-känsla” med mottagarna 

(Hedlund & Johannesson 1993). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att denna del inte 

behöver skrivas eller sägas rakt ut, eftersom detta oftast är underförstått i 

marknadsföring.  

 

Probatio är i dispositionen den del där man lägger fram argumenten (Hedlund & 

Johannesson 1993). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att argumenten läggs fram 

för att inte mottagaren skall börja tvivla på budskapet, och därmed tappa intresset för 

saken. Många retoriker säger att man inte skall ha fler än tre argument, för annars kan 

avsändaren verka okoncentrerad och splittrad. Vidare menar författarna att visuell 

argumentation sker via bilder, design och typsnitt av text, och dessa samarbetar med de 

skrivna argumenten. Alla argument inom marknadsföring, både de visuella och de 

skrivna skall samverka för att förstärka budskapet och skapa positiva associationer till 

det. Man kan alltså dra slutsatsen att inom marknadsföring sker argumentationen inte 

enbart via texten, utan även via bilder, design, ljud och andra kommunikationssätt som 

anspelar på människans sinnen.  

 

Refutatio är enligt Hedlund & Johannesson (1993) en del av argumentationen och är ett 

sätt att bemöta kritik som ställs mot, eller kunde ställas mot själva budskapet och 

argumenten. Denna del är tillför att än en gång påvisa ärlighet, förtroende, eftersom det 

är ett sätt att inte hamna i en försvarslös position (Hedlund & Johannesson 1993). Den 

sista delen, conclusio, är en kort och koncists sammanfattning av de viktigaste 

argumenten och teserna (Hedlund & Johannesson 1993). Carlsson & Koppfeldt (2008) 

menar att detta även kan vara en sista känslomässig vädjan till publiken/mottagarna. 

Inom marknadsföring kan detta även vara en slogan eller en kort sammanfattning av 

budskapet tillsammans med varumärkets logo eller dylikt.  
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2.1.1.3 Elocutio 

Elocutio handlar om att ge budskapet en språklig dräkt (Holmgren Caicedo 2009). 

Hedlund och Johannesson (1993) menar att meddelandet, är det då i form av t.ex. en 

reklam eller ett tal, ska kännas kort, vare sig det är ett par meningar långt eller ett två 

timmars föredrag. Det ska vara lätt för mottagaren att ta in och därmed också klart och 

tydligt. Vidare menar Hedlund och Johannesson (1993) att språket inte får utesluta 

någon, utan skapa en känsla av förståelse, samtidigt som språket ändå måste hållas 

intressant genom att vara omväxlande. Språket måste också anpassas till publiken och 

ämnet i fråga. Men enbart dessa knep räcker inte för att fånga mottagarens intresse, utan 

språket måste ta hjälp av olika retoriska figurer. Inom retoriken syftar man med ”figurer” 

på olika sätt att uttrycka samma sak på (Hedlund & Johannesson 1993). Carlsson och 

Koppfeldt (2008) menar att figurer hjälper språket i budskapet att bli mer intressant och 

kraftfullt och får mottagaren att reagera på det som sägs. Ett sätt att göra detta på är t.ex. 

via ornament. Detta är t.ex. med ord som rimmar, rytmiska upprepningar och eller 

pauseringar. Andra sätt att smycka språket är med hjälp av t.ex. antiteser, jämförelser, 

exempel och ordspåk (Hedlund & Johannesson 1993). 

Tabellen på följande sida (tabell 1) bygger på information från Carlsson och Koppfeldt 

(2008) och är till för att tydligt visa de retoriska figurerna som använts flitigt inom 

marknadsföringen. Dessa figurer kan antingen vara i form av text eller bild.  
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Tabell 1  Retoriska figurer (bygger på Carlsson & Koppfeldt 2008) 

Ord Förklaring 

Antites Bygger på kontraster och motsatser som fångar mottagarens uppmärksamhet. 

(Hedlund & Johannesson 1993) Kontrasterna kan synas både i bilder och i 

orden som använts. Exempel på detta kan vara t.ex. fattig-rik och snabb-

långsam. 

Paradox Liknande som antites, handlar om två motstridiga aspekter. Ex. ”Ju mer man 

ger, desto mera får man”.  

Allitteration Ord som är nära varandra och börjar på samma bokstav. 

Exklamation Ett utrop som fångar uppmärksamheten. 

Allusion Att anspela på något som är känt bland många eller bara vissa ”speciella” 

personer. Skapar en ömsesidig förståelse mellan sändaren och mottagaren. 

Honnörsord Ord med pondus och som alltid känns ”rätt”. T.ex. Demokrati, valfrihet, 

rättvisa, ansvar, frihet.  

Hyperbol En medveten överdrift. 

Retorisk fråga En fråga som inte kräver något svar, sändaren svarar själv på frågan i talet, 

reklamen, annonsen etc. 

Litotes En medveten underdrift. 

Opinion En allmän åsikt eller uppfattning som sändaren utgår från. Kan även vara 

ogrundad. 

Tretal Rytmisk uppräkning.  

Trop Skapar en ”vändning” i budskapet genom att byta ut en tanke mot en ny 

tankebild för att berika argumentationen eller påståendet. De vanligaste 

troperna är metaforen och metonymin.  

Metafor Metaforen är en lek med verkligheten, och att det är att ta en sak och överföra 

den till ett annat område. Man kan också kalla metaforen för en liknelse. 

(Hedlund & Johannesson 1993) Man utnyttjar likheten av två ting. 

Metonymi Saker som ”hör ihop” fast än det är två skilda saker. När det sker tillräckligt 

med upprepningar, så ser man den större helheten, fast än man bara ser den 

ena eller den andra ”saken”. 
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2.2 Marknadsföring ur ett miljöperspektiv 

Redan år 1995 skrev Peattie att marknadsföringen bidrar till miljökrisen på grund av 

dess centrala roll som drivkraft i den ohållbara konsumtionshetsen. Även Rudawska 

(2019) och Kamiński (2016) menar att marknadsföring har setts som en orsak till dagens 

miljöproblem, eftersom marknadsföring förespråkar konsumtion och en ohållbar 

livsstil.  En hållbar marknadsföring erkänner att jordens reproduktionsförmåga inte har 

ökat under de senaste åren, utan snarare stabiliserats eller minskat. Trots att 

marknadsföring ofta ses som boven i dramat kan marknadsföring också vara lösningen 

på problemet, eftersom den hjälper till att ta fram nya, mer hållbara produkter, företag, 

livsstilar, idéer och värden (Peattie 1995). Marknadsföring i en hållbar ekonomi har 

ansvaret för att samhällets konsumtionskultur och livsstil ändrar till att stöda hållbarhet 

(Kamiński, 2016). Man kan alltså säga att marknadsföring har egenskaperna att ändra 

dagens konsumtionshets och göra konsumtionen hållbar.  

2.2.1 Lagstiftningen om miljöpåståenden 

Miljöfrågor har mer och mer börjat intressera konsumenter och företag har börjat aktivt 

använda miljöpåståenden på förpackningar och i sin marknadsföring. Enligt finska 

konsumentskyddslagen är miljöpåståenden på produkter så kallade faktapåståenden 

vars riktighet ska gå att mäta och man måste kunna tillförlitligt bevisa att dessa stämmer 

(Suomen markkinointiliitto ry, MARK, 2018). Med mätbarhet måste man alltså kunna 

bevisa om fakta stämmer eller inte stämmer. Konkurrens- och konsumentverket, KKV 

(2014), menar att ett påstående måste ”basera sig på opartiska och pålitliga utredningar, 

undersökningar, statistik, test, mätningar eller dylikt.” Vidare skriver KKV, att 

miljöpåståenden kan användas inom marknadsföring om företaget garanterar att 

produkten har något som är värt att berätta ur ett miljöperspektiv.  

Ett annat exempel på hur lagstiftningen begränsar miljöpåståenden är kravet att bedöma 

dem utgående från andra produkter i samma produktgrupp. Att skriva att något är t.ex. 

”fosfatfritt” är inte relevant om det på marknaden inte finns likadana produkter som 

innehåller fosfat. Även generaliserande ordval, så som ”miljövänlig”, måste företag vara 

försiktiga med att använda. Sådana påståendet måste gälla hela produktens livscykel i 

relation till resten av produkterna i samma produktgrupp. (Konkurrens- och 

konsumentverket 2014) MARK (2018) poängterar även att man inte får marknadsföra 

miljöpåståenden på ett sätt som gör att konsumenten får fel uppfattning om produktens 

helhetseffekt på miljön.  
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2.2.2 Hållbarhet som konkurrensfördel och marknadsföringsstrategi 

Dagens företag genomgår dynamiska förändringar, bland annat på grund av 

utvecklingen av ny teknologi och den ökade konkurrensen som råder i dagens samhälle. 

Också ökad miljöförorening, den globala uppvärmningen och intressenternas ökade 

inflytande på företagen är orsaker till förändringarna. (Rudawska, 2019) Musgrove, Choi 

och Chris Cox (2018) menar att miljömarknadsföring blir allt viktigare eftersom 

samhället blir allt mer mån om att bevara miljön och skydda miljön från 

miljöföroreningar. Även olika bestämmelser och reglement blir strängare och 

intressenterna sätter mer press på företagen att bli mer miljövänliga. Musgrove et al.  

(2018) anser att för att företag skall kunna klara sig i denna ständigt ändrande 

samhällsmiljö och för att de ska kunna skapa en konkurrensfördel, så måste de kunna 

anpassa sig till dessa omständigheter men också ändra på sättet de mäter framgång. 

Internet och sociala medier har gjort att dagens konsumenter är väl informerade och 

mindre toleranta. Företag måste förstå att finansiell framgång är starkt ihopkopplat med 

företagens relationer till intressenterna, men också med deras relation till samhället och 

miljön (Rudawska, 2019).  

Hållbarhetsengagemang borde finnas med även i medelstora och mindre företags 

marknadsföringsstrategier (Rudawska, 2019). Rudawska menar att det finns ett allmänt 

antagande att införandet av hållbar marknadsföring endast gäller större företag eftersom 

det sätts mera social press på dem, men även små och medelstora företag borde införa 

hållbar marknadsföring, fastän marknadsföringsstrategierna kan se annorlunda ut för 

dem.  

Musgrove et al. (2018) menar att gröna marknadsföringspåståenden måste 

kommuniceras till noga utvalda kundgrupper och Mathers och Blanco (2013) påpekar 

att ett tydligt, övertygande meddelande är centralt för en effektiv kommunikation när 

det kommer till att kommunicera så kallade gröna värden eller gröna initiativ. Rudawska 

(2019) framför att företag som marknadsför sina miljövärden till konsumenter måste 

fokusera på produktens fördelar i relation till miljöpåståendena, eftersom konsumenter 

ofta tar känslomässiga beslut. Också Leonidou, L., Leonidou, C., Palihawadana  och 

Hultman (2010) menar att miljöpåståenden är alla sådana påståenden som riktar sig till 

de intressenter som är på något sätt oroliga eller berörda av ämnet. Miljöpåståenden 

inkluderar på ett eller annat sätt ekologiska, hållbara och/eller miljövänliga 

meddelanden. Vidare menar författarna att dessa påståenden inte behöver vara direkta, 

utan kan också vara indirekta meddelanden som kopplar ihop produkten med 
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miljöpåståendet. Ett exempel på detta kunde vara påståenden som lyfter fram att 

produkten är inhemsk eller gjord i Finland. Detta säger inget direkt om produktens 

miljöpåverkan men upplevs trots det ofta som ett miljöpåstående (Konsumentverket 

2017). Konsumenter föredrar korta konsista meddelanden som går rakt på sak 

(Rudawska 2019).  

För att bli ett framgångsrikt hållbarhetsorienterat företag måste företag ha en 

heltäckande syn på hållbar marknadsföring, istället för att endast se på operationella 

uppgifter såsom att minska avfall eller minska på användningen av något material 

(Rudawska, 2019). Petersen och Brockhaus (2017) påstår däremot att hållbarhet nås 

genom att konsumenten ändrar sitt beteende. Vidare menar Peterson och Brockhaus att 

för att företag ska bli mer miljövänliga så måste de också göra produkter som är mer 

miljövänliga än vad som för tillfället ses som normen. Det hjälper inte att företagen 

endast ändrar sina produkter till mer hållbara, utan informationen måste nå ut till 

konsumenten för att göra skillnad, men hållbarheten måste också finnas i företagets 

grundvärde för att göra skillnad (Rudawska 2019).  

Lash och Wellington (2007) anser att företag kan få en konkurrensfördel genom att 

fastställa ett företags koldioxidavtryck, eftersom det visar tydligt för investerare, 

konsumenter och anställda att företaget är medveten om att klimatförändringen är ett 

avgörande problem i den värld vi lever i idag. Utöver detta menar Mathers och Blanco 

(2013) att mäta koldioxidutsläppen även är enkelt att kommunicera ut till konsumenter 

och andra intressegrupper. Författarna påpekar också att andra bra sätt att mäta 

miljövänlighet är genom att mäta minskning av vatten, avfall eller energiförbrukning. 

Dessa måste dock vara tydligt definierade av organisationen och kopplade till företagets 

mål för att vara effektiva inom marknadsföringskommunikationen.  

Det finns två olika modeller för företagen att ta efter när det kommer till miljömässig 

hållbarhet, 1) samtyckesmodellen och 2) strategiska modellen (Miles & Covin 2000). 

Den första modellen föreslår att företaget endast ska göra det som krävs: följa lagar och 

förordningar samt god företagsetik. Den andra modellen menar att man maximerar 

intressenternas avkastning och når en hållbar konkurrensfördel genom att tillämpa en 

miljöstrategi. Vidare påstår Miles och Covin (2000) att företag som marknadsför 

produkter som konkurrerar främst genom priset tenderar att ta den första modellen om 

samtycke, medan företag som marknadsför produkter som på något annat sätt försöker 

sticka ut tenderar att ta den strategiska modellen. Private label-produkter konkurrerar 

ofta med pris (Nielsen 2014).  
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Miles och Covin menar också att företag som gör goda miljömässiga beslut når en 

konkurrensfördel, vilket leder till ökad marknadsföringsprestation och finansiell 

prestation. Också Rudawska (2019) påpekar att hållbarhet som ett grundvärde för 

företag ger lönsamhet och finansiella resultat. Vidare menar Rudawska att ansvarfulla 

värdekedjor kan förbättra ryktet och skapa en konkurrensfördel på lång sikt. Man kan 

alltså påstå att genom att företag har en marknadsföringsstrategi som i grunden 

förespråkar hållbarhet, jämfört med att man endast gör det som krävs enligt lagar och 

reglement, så når man en större konkurrensfördel samt ett bättre rykte i konsumentens 

ögon.  

När man kommunicerar sina hållbarhetsmål är det viktigt att demonstrera hur 

prestationen ger mätbara förändringar, eftersom detta leder till att företagets 

trovärdighet från en miljövänlighetssynvinkel ökar (Mathers & Blanco, 2013). Till 

exempel visar en studie gjord av Hartmann et al. (2005) att varumärken med en väl 

implementerad miljövänlig positioneringsstrategi kan ge en mer gynnsam uppfattning 

av varumärket. Denna uppfattning ger stöd till företagets miljömarknadsföring.  

2.2.3 Kategorisering av miljöpåståenden 

Det finns olika typer av marknadsföringspåståenden och de kan kategoriseras på olika 

sätt. Musgrove et al. (2018) menar att man kan kategorisera 

miljömarknadsföringspåståenden i sökattribut, erfarenhetsattribut och 

trovärdighetsattribut. Sökattribut är de som konsumenten kan evaluera före köp av 

produkt. Erfarenhetsattribut är de som konsumenten kan evaluera efter att produkten 

blivit köpt och använd. Trovärdighetattribut i sin tur är de påståenden som konsumenten 

varken kan evaluera förnuftigt före eller efter köp av produkt, på grund av att 

konsumenten inte har expertisen och tekniken att evaluera om påståendet stämmer. 

Författarna menar att miljöpåståenden oftast faller inom ramen för 

trovärdighetsattribut, eftersom det ofta är svårt för konsumenten att konkret evaluera 

om miljöpåståendet stämmer eller inte. Av denna orsak är konsumenter oftast skeptiska 

till gröna marknadsföringspåståenden eftersom påståenden oftast är ganska vaga och 

oklara. Det är också svårt för konsumenten att förstå och evaluera dem utan den 

vetenskapliga/tekniska kunskapen (Musgrove et al. 2018).    

Musgrove et al. (2018) anser att man också kan dela in gröna 

marknadsföringspåståenden i materiella och immateriella påståenden. De materiella 

påståendena är sådana som anses på riktigt göra skillnad för miljön, medan de 
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immateriella påståendena är sådana som inte gör någon konkret skillnad inom ett 

företags miljöbeteende. Ford et al. (1990) påstår att de materiella påståendena är mer 

objektiva medan de immateriella påståendena är mer subjektiva. Det är lättare för 

konsumenter att evaluera de objektiva påståendena och därför är de också mindre 

skeptiska till dem. Oavsett hur man kategoriserar miljömarknadsföringspåståenden, så 

kan man konstatera att det är svårt för konsumenten att evaluera påståenden som inte 

är ihopkopplade direkt med produkten och att miljöpåståenden ofta är just sådana, 

eftersom konsumenten inte egentligen kan veta om något är t.ex. ”biologiskt 

nedbrytbart”.  

2.2.4 Förpackningsdesign ur ett miljöperspektiv 

En konsuments attityd till en produkt påverkas positivt av 

miljömarknadsföringspåståenden. Till och med grön färg på förpackningar uppfattas 

som positivt. Dessa påståenden påverkar inte bara konsumentens attityd till produkten, 

utan även konsumentens köpbeslut. (Onel och Ozcans 2018; Kahraman och Kazançoğlu 

2019) I en studie gjord av Polonsky, Bailey, Baker, Basche, Jepson och Neath (1998) har 

man forskat i marknadsföringspåståenden på maskindiskmedelsförpackningar och 

studerat ifall påståendena är vilseledande eller inte. Studien visar att miljö- och 

vetenskapliga attribut (t.ex. påståenden som ”biologiskt nedbrytbar”) samt generella 

miljöpåståenden (så som “miljövänligt”) används oftare på förpackningarna än konkreta 

uppmaningar, så som t.ex. “rädda regnskogarna”. Detta kan enligt Polonsky et al. (1998) 

bero på att företag vill ge konsumenten sådant som de tror att konsumenten upplever 

som kvalitativ information. Sådana här verbala påståenden påverkar konsumentens 

uppfattning om produktens miljöpåverkan och kan vara effektiva säljattribut.  

Enligt Kahraman & Kazançoğlu (2019) upplever konsumenter grön färg (som en 

dominant färg i marknadsföringen/förpackningen) som övertygande för att en produkt 

är naturlig/ekologisk. Petersen och Brockhaus (2017) säger också att miljöpåståenden 

ofta kommuniceras genom att antingen göra produkten grön eller använda grön färg i 

förpackningen. Andra alternativ som kommunicerar hållbarhet och miljövänlighet är 

jordnära färger eller genom att använda naturliga förpackningsmaterial (Petersen & 

Brockhaus, 2017). Även påståenden som ”100% naturlig” eller ”innehåller naturliga 

ingredienser” samt bilder av grönsaker och frukter uppfattas som gröna element och ger 

positiva associationer om företaget till konsumenten (Kahraman & Kazançoğlu 2019).  

Gröna attribut, både i färg och i form av naturnära bilder upplevs av företag som effektiva 

sätt att kommunicera företagets hållbarhetsengagemang till konsumenterna.  
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I en studie gjord av Wang, Krishna och McFerran (2017) menar man att konsumenter 

uppfattar dyra hotell som grönare jämfört med lågprishotell. Man kan också se en tydlig 

koppling mellan konsumentens uppfattning om hotellets miljövänlighet och hur hotellet 

visar och antyder att de gör saker på ett miljövänligt sätt. Däremot anses hotell som har 

en högre prisnivå mindre miljövänliga om de ber kunden att göra gröna val som generar 

till lägre kostnader för hotellet (t.ex. släcka lampan i hotellet). Vidare anser författarna 

att man inte kan se någon skillnad i kundupplevelsen av ett hotells miljövänlighet på 

lågprishotell som ber om kunders miljögärningar (släcka lampan). (Wang et al., 2017) 

Kunder upplever alltså hotell som synligt spenderar pengar på miljöaspekter som 

miljövänligare när det kommer till de dyrare hotellen, bara de inte ber kunden om en 

miljögärning. Likadana iakttagelser har gjorts i en annan studie, där testpersonerna 

upplevde kända varumärkens marknadsföringspåståenden som mer trovärdiga. 

Testpersonerna påstod sig även vara villiga att betala mera för produkter som upplevs 

som naturliga medan produkter som är billiga inte upplevdes som lika tillförlitliga. 

(Kahraman & Kazançoğlu 2019)  

2.2.5 Vilseledande miljömarknadsföring 

Företag som inför en fullständig hållbarhetsstrategi sänder ett starkt meddelande till 

sina intressenter om att de inser både riskerna och betydelsen av att göra något åt dagens 

sociala utmaningar och miljöutmaningar (Rudawska, 2019). Musgrove et al. (2018) 

menar dock att resultatet av företagens hållbarhetsinitiativ inte alltid tas emot positivt 

av konsumenterna. En orsak till detta är att företagens initiativ och gröna 

marknadsföringspåståenden inte alltid är trovärdiga, utan kan snarare vara 

vilseledande. Detta kallas även för greenwashing.  

I studien gjord av Musgrove et al. (2018) visar att 77% av konsumenterna är färdiga att 

bojkotta ett företag för dess vilseledande miljöargument och 44% är färdigt skeptiska till 

miljöargument redan före de ens stött på dem. Författarna menar att konsumenterna 

blivit allt mer skeptiska till miljömarknadsföring i reklam och på förpackningar för att 

företag mer och mer börjat marknadsföra sina ”gröna” värden på dem.  Forskare anser 

också att ett högt pris kan anses vara missvisande ur ett miljöperspektiv eftersom kunden 

kan uppfatta en produkt som har ett högt pris som mer miljövänlig än en likadan 

konkurrerande produkt med ett lägre pris (Kahraman & Kazançoğlu 2019). Polonsky et 

al. (1998) menar att marknadsföringspåståenden på förpackningar om produkters 

miljöpåverkan betraktas som missvisande också på grund av att den enskilda 

konsumenten omöjligen kan veta vilka produkter som på riktigt är miljömässigt bättre 
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och därmed kan konsumenten inte minska sin egen miljöpåverkan genom användning 

av någon viss produkt. På grund av att konsumenterna blir mer och mer skeptiska mot 

företags marknadsföring så kommer även de firmor som på riktigt försöker minska på 

sin miljöpåverkan att förlora sin konkurrensfördel (Polonsky et al. 1998).  

Det är med andra ord inte helt riskfritt att lyfta fram företagets hållbarhetsstrategier och 

andra miljöargument i sin marknadsföring, eftersom det lätt uppfattas av konsumenten 

som vilseledande marknadsföring, och kan då leda till att konsumenterna får en negativ 

bild av ett företag istället för en positiv bild. Att det blivit snarare en regel än ett undantag 

att marknadsföra sitt miljöengagemang kan även bidra till att företag och konsumenter 

till slut inte längre ser det som en fördel att vara miljövänlig. 

2.3 Marknadsföring ur ett hälsoperspektiv 

Närings- och hälsopåståenden på t.ex. förpackningar, i reklam, presentationer etc. för 

livsmedel regleras i hela EU av Europarlamentet och Europarådets förordning (EG) nr 

1924/2006. Denna förordning om närings- och hälsopåståenden definierar de 

förutsättningar och spelregler för vilka och hurudana påståenden som får finnas på och 

om livsmedelsprodukter i alla EU-länder. Enligt Livsmedelsverket i Finland är hälso- 

och näringspåståenden sådana påståenden som anger, låter förstå eller antyder att ett 

livsmedel har särskilda egenskaper. Påståendena är inte obligatoriska enligt 

lagstiftningen och kan vara både texter, bilder, grafik eller symboler. Ett hälso- eller 

näringspåstående på en förpackning kan också vara ett varumärke, ett märkesnamn eller 

ett fantasinamn. (Ruokavirasto u.å. b) 

Skillnaden på näringspåståenden och hälsopåståenden är att näringspåståenden påstår 

att en produkt har särskilda fördelaktiga egenskaper som t.ex. ”innehåller kalcium” 

medan hälsopåståenden är sådana som påpekar ett samband mellan ett livsmedel och 

hälsa, t.ex. ”Kalcium är essentiellt för bentillväxten hos barn”. Näringspåståenden 

antyder att livsmedlet har vissa gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av den 

energi (kalorivärde) det ger/inte ger, alternativt den energi det ger minskad eller ökad 

grad av. Näringspåståenden kan också vara de näringsämnen produkten innehåller/inte 

innehåller, alternativt innehåller i mindre eller större utsträckning. Hälsopåståenden på 

förpackningar, i framsättning av produkter samt i marknadsföringen av 

produkter/livsmedel (radio, tv, tidning, bloggar, sociala medier, meddelande i köpcenter 

etc.) måste vara vetenskapligt bevisad. Påståenden får inte användas före de är 

godkända. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, utvärderar inte bara 
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påståendens vetenskapliga riktighet, utan också val av ord och uttryck. (Ruokavirasto 

u.å. b)  

Det finns också hälsorelaterade påståenden som inte ses som näringspåståenden. Detta 

är sådan information som t.ex. krävs på annat håll i lagstiftningen, så som angivningen 

av fetthalten på ostar eller korvar. Inte heller påståenden om ingredienser som använts 

eller inte använts vid framställningen av livsmedlet anses vara näringspåståenden. Dessa 

kan vara t.ex. osötad, sötad med fruktos, mjölkfri, tillsatsfri, laktosfri, glutenfri etc. Om 

ett företag väljer att skriva ut ”laktosfri” som ett marknadsföringspåstående så måste 

mängden finnas med i produktens näringstabellen. ”Glutenfri” får heller inte användas 

om såna produkter där egenskapen inte skiljer sig från andra liknande produkter. T.ex. 

får man inte påstå att ägg, mjölk, kött etc. är glutenfritt. (Ruokavirasto 2019) 

Tabellen på följande sida (tabell 2) är en sammanfattning av Livsmedelsverkets 

information om hälsopåståenden och är till för att lättare kunna ge en heltäckande 

överblick av de olika hälsopåståendena. 
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Tabell 2 Sammanfattning av närings- och hälsopåståenden (Ruokavirasto u.å. b) 

Näringspåståenden 

 Påståenden om livsmedlets 

näringsvärde. 

 Energi, näringsämne eller annat ämne. 

 Påståenden om ingredienser, som 
använts alternativt inte använts vid 
framställning av livsmedlet eller som 
beskriver ingrediensernas egenskaper 
tolkas inte som näringspåståenden.  

 Sammanfattningsvis: 
den energi som livsmedlet -> 
ger, ger i minskad eller ökad grad 
eller inte ger.  
Alternativt de näringsämnen eller andra 
ämnen som livsmedlet ->  
innehåller, innehåller i mindre 
eller större omfattning eller inte 
innehåller 

Exempel 

 Kalciumkälla 

 Innehåller kalcium. 

 Innehåller rikligt med kalcium. 

 Glutenfri, laktosfri, osötad etc är inte 

näringspåståenden. 

Funktionella hälsopåståenden 

 Påståenden om livsmedlets 

hälsofördelar. 

 Påståenden om t.ex. tillväxt, utveckling, 

kroppens och organens funktion, 

psykologiska funktioner, beteende, 

bantning, viktkontroll etc. 

Exempel 

 Kalcium är viktigt för att benstommen 

skall hållas normal. 

 Kalcium förebygger musklernas normala 

funktion. 

Hälsopåståenden som syftar till barns 

hälsa och utveckling 

 Rubriken säger sig självt. Detta är 

hälsopåståenden som syftar till barns 

hälsa och utveckling. 

Exempel 

 Kalcium är essentiellt för normal 

bentillväxt hos barn. 

Hälsopåståenden som syftar på att 

minska riskfaktorerna för sjukdomar 

 Detta är hälsopåståenden som syftar till 

att minska riskfaktorer för sjukdomar. 

Exempel 

 Kalcium hjälper till att reducera orsaken 

till minskning av benmassans 

mineralinnehåll hos kvinnor efter 

menopaus. Lågt benmineralinnehåll är 

en riskfaktor för osteoporotiska frakturer. 

Medicinska påståenden, förbjudet att 

använda 

 Man får inte påstå att livsmedel 

förebygger, vårdar eller läker 

sjukdomar. 

Exempel 

 Kalcium minskar risken för osteoporos. 

 Kalcium läker skador orsakade av 

osteoporos. 

 Kalcium vårdar osteoporos. 

 Kalcium förebygger osteoporos. 
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Utöver de bestämda närings- och hälsopåståenden som finns på förpackningar kan det 

enligt Livsmedelsverket (Ruokavirasto 2019) också förekomma andra påståenden och 

ord som syftar till näring eller hälsa1:  

 naturens, naturell, naturlig, naturprodukt (luonnon, luonnollinen, 

luonnontuote) 

 äkta, det rätta (aito, oikea) 

 ren (puhdas) 

 fräsch (tuore, fresh) 

 original, traditionell (alkuperäinen, perinteinen) 

 av finaste kvalité, premium (hienointa laatua) 

 

Liksom närings- och hälsopåståenden, så får inte heller dessa ovannämnda påståenden 

ge fel bild till konsumenten. Dessa påståenden ger lätt en bild av livsmedlets egenskaper, 

sammansättning, mängd, hållbarhet, ursprung etc. Livsmedelsföretag får heller inte 

påstå saker på förpackningarna som produkten inte har eller saker som inte skiljer sig 

från andra liknande produkter. Tanken är att påståenden ska ge tydlig information som 

konsumenten ska kunna basera sitt beslut på. Påståenden som används på 

livsmedelsförpackningar måste ha en tydlig förklaring på varför de använts just på den 

produkten. Valet av påståenden måste med andra ord vara motiverat. (Ruokavirasto 

2019) 

 

2.3.1 Förpackningsdesign ur ett hälsoperspektiv 

Det finns specifika begränsningar när det kommer till bilder och märken som får 

användas på livsmedelsförpackningar. Bilderna och symbolerna måste ge en bild av vad 

som finns inne i förpackningen. De får inte föreställa sådana ingredienser eller livsmedel 

som inte finns i produkten ifall det inte finns ett förtydligande till bilden. Ett sådant här 

förtydligande kunde vara t.ex. texten ”serveringsförslag”. Även sådana aspekter och 

egenskaper som är i en väsentlig roll för livsmedlets natur får framhävas. Ett exempel på 

detta kan vara användningen av bär. Förpackningar får inte ha bilder på bär ifall maten 

inte innehåller den naturliga produkter. Aromer som är härledda från bär räknas alltså 

inte till detta. (Ruokavirasto 2019)  

 

                                                 
1 De finska översättningarna finns med eftersom vissa förpackningar som analyserats i denna avhandling 

har använt sig av dessa finska ord. 
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Företag måste också vara försiktiga med att använda symboler vars funktion kan 

upplevas som oklar för konsumenten. Ett hjärta uppfattas allt som oftast ha koppling till 

hjärthälsa/hälsa och kan för konsumenten kännas lösryckt ifall det inte finns någon 

förklaring. Med andra ord måste det finnas en förklaring till en hjärtsymbol, och den 

förklaringen måste vara ett godkänt närings- eller hälsopåstående. Även bilder kan 

uppfattas enligt förordningen som påståenden. (Ruokavirasto 2019) Hjärtmärket 

”Bättre val” på en förpackning berättar att produkten i fråga är ett näringsmässigt bättre 

val i sin egen produktgrupp. Livsmedelstillverkarna måste ansöka om rätten att få 

använda märket av en opartisk specialistgrupp och kriterierna för märket är mycket 

strikta. (Sydänmerkki u.å.) Enligt livsmedelsverket är ”Bättre val” -hjärtmärket ett 

näringspåstående (Ruokavirasto 2019). 

 

Ett annat märke som ofta förekommer på livsmedel i Finland är ”Gott från Finland” -

märket. Märket berättar om att livsmedlet är tillverkat i Finland av finska råvaror och är 

frivilligt att använda. Kriterierna för märket är att produkten måste innehålla minst 75% 

finska råvaror. En produkt med bara en ingrediens måste vara 100% finsk. Märket ägs 

och administreras av Matinformation rf. De företag som använder märket är medlemmar 

i föreningen. (Hyvää Suomesta u.å.) 

 

2.3.2 Vilseledande hälsomarknadsföring 

Peloza och Montford (2015) hävdar att människan använder sig av olika genvägar i sitt 

beteende- och tankemönster för att göra livet så lätt för sig som möjligt. Ett 

beteendemönster inom vilket man använder sig av dessa genvägar är t.ex. när man ska 

välja vad man ska äta. En person kan t.ex. välja ett äpple som mellanmål, eftersom hen 

anser det vara nyttigt och behöver därmed inte fundera på ifall det är ett bra eller dåligt 

alternativ. Forskarna menar att dessa mentala genvägar är det som man kallar för health 

halo-effekten (på svenska översatt ungefär till hälsohaloeffekten) och det som företag 

utnyttjar när de marknadsför produkter. En studie gjord av Williams (2005) visade att 

konsumenter inte ser någon skillnad på hälso-, närings- och medicinska påståenden, 

utan påståenden är alla lika värda på förpackningarna. Han menade också att 

konsumenter inte gillar långa komplexa påståenden, utan hälsopåståenden ska vara 

korta och konsista, helst på framsidan av paketet.  

Peloza och Montford (2015) anser att health halo-effekten gör att konsumenten 

uppskattar hur hälsosam en produkt är utgående från ett närings- eller hälsopåstående, 

som t.ex. ”låg fetthalt”. Det är inte bara produkter i sig själv som konsumenter bedömer 
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utgående från health halo-effekten, utan också företag. McDonald’s anses ofta vara en 

snabbmatsrestaurang som erbjuder onyttig mat, medan Subway, som säljer sitt koncept 

genom att de använder färska grönsaker, anses vara ett nyttigt (eller mindre onyttigt) 

alternativ (Peloza & Montford 2015). Konsumenter är också därav mer troliga att köpa 

livsmedelsprodukter med hälso- och näringspåståenden eftersom konsumenter ser 

livsmedel med hälsopåståenden som hälsosamma, men förbehåller sig ändå skeptiska 

till företag som använder sig av hälsopåståenden på sina förpackningar (Williams 2005).  

Health halo-effekten påverkar konsumenter på olika sätt och i olika grad. Chandon 

(2012) i sin tur menar att hälso- och näringspåståenden på förpackningar gör att folk 

äter mera. Hon menar att hälsopåståenden gör att folk känner att de kan äta mer av den 

påstådda nyttiga maten, än av den onyttiga. Vidare menar Chandon, att sådana här 

påståenden oftast uppfattas som positiva, men allt hänger också på förväntningarna och 

vad konsumenten jämför produkten med inom samma produktkategori. Man kan alltså 

säga att hälso- och näringspåståenden är ett sätt för företag att snabbt få ut avgörande 

information till konsumenten i det skede när hen gör sitt köpbeslut. Det som dock kan 

från ett företags synvinkel vara riskfyllt är ifall dessa påståenden får en negativ klang i 

konsumentens öron eller om påståendet på något sätt förvränger bilden av produkten. 

Detta kan leda till negativa följder hos konsumenten, t.ex. överätande. Företag måste 

också vara försiktiga så att de inte i misstag använder sig av t.ex. medicinska påståenden 

på sina förpackningar, eftersom konsumenten inte nödvändigtvis vet skillnad på dessa 

olika påståenden och eftersom det heller inte är lagligt inom EU.  

2.3.3 Alternativ mat 

Med alternativ mat menar man sådan mat som inte faller inom ramen för traditionell 

mat. Detta är olika substitut för t.ex. kött- och mjölkprodukter. Havredrycker och andra 

växtbaserade drycker kan ses som sådana. Smith Maguire, Watson och Lang (2017) 

menar att alternativ mat och dryck har ökat på marknaden på grund av den bristande 

marknadspraxisen. Konsumenten vill ha en mer autentisk och meningsfull upplevelse, 

en relation, än endast ett ekonomiskt utbyte. Författarna anser att det därför är av 

intresse att studera den alternativa livsmedelsbranschen för att få svar på frågor som 

berör t.ex. hållbar utveckling och etisk marknadsföring. T.ex. menar Mäkinen et al. 

(2015) att växtbaserade alternativ kan vara ett mer hållbart alternativ till 

mjölkprodukter. 
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Som jag tidigare nämnt påstår Smith Maguire et al. (2017) att förändringen av de sociala 

och miljömässiga problem som uppstått inom den traditionella livsmedelsbranschen kan 

lösas inom den alternativa livsmedelsmarknaden. Mäkinen et al. (2015) ser på den 

alternativa livsmedelsbranschen ur en annan synvinkel och skriver att allt fler 

konsumenter väljer växtbaserade dryckesalternativ på grund av olika medicinska 

problem såsom laktosintolerans, komjölksallergi och förhöjd kolesterolhalt i blodet, men 

att allt fler väljer alternativ mat också på grund av sin egen livsstil. Även Cridland (2012) 

skriver att alternativ mat väljs oftast av antingen de som på grund av en diet eller allergier 

(t.ex. celiaki) inte kan följa den normativa matkulturen eller av dem som väljer att äta 

alternativ mat på grund av sin livsstil. Med livsstil menar författarna att människor äter 

olika dieter såsom vegetarisk eller vegansk kost eller väljer att äta alternativ mat på grund 

av t.ex. oron för antibiotikarester i komjölk.  

Cridland (2012) menar att de som äter alternativ mat på grund av en viss allergi, t.ex. 

celiaki, använder alternativ mat som ett ”kamouflage” för att smälta in i mängden, 

medan de som väljer alternativ mat på grund av sin livsstil gör det för att poängtera sin 

åsikt eller sitt ställningstagande. Detta ställningstagande kan gälla köttkonsumtion, 

djurens rättigheter, miljöansvar etc. Om företag väljer att ”utnyttja” dessa konsumenters 

livsstil i sin marknadsföring är det från företagets sida också ett ställningstagande. Om 

ett sådan här marknadsföringsengagemang möter allmänt motstånd från olika 

intressegrupper eller om det skapar diskussion i samhället avses det ofta som politisk 

marknadsföring.  

2.3.3.1 Havredryck 

Havredryck är en växtbaserad dryck som ofta ses som ett alternativ till komjölk och som 

funnits i våra dagligvaruaffärer sedan 1990-talet (Rundgren 2019). Havredryck kallas för 

dryck och inte för mjölk på grund av att EU:s livsmedelslagstiftning noga fastställer hur 

man kan namnge livsmedel. Mjölkprodukter är bara sådana produkter som är gjorda på 

mjölk från ett däggdjur och därför kan man inte namnge växtbaserade produkter till t.ex. 

havremjölk. (Ruokavirasto u.å. a) Havredrycker görs ofta för att efterlikna de 

näringsinnehåll som den traditionella komjölken har. För att havredrycker ska vara 

näringsmässigt så likvärdig komjölk som möjligt, så berikar man ofta dem med de 

vitaminer och mineraler som är mest betydelsefulla för mjölken, t.ex. vitaminerna B2, 

B12 och D samt kalcium (Rundgren 2019).  
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Mäkinen et al. (2015) skriver att vissa växtbaserade dryckers komponenter har 

fördelaktiga hälsoeffekter. Till exempel har det bevisats att genom att byta ut lättmjölk 

till t.ex. havre- eller sojadryck så minskar ”det onda” LDL kolesterolet hos friska 

människor efter 4 veckors konsumtionsperiod (Mäkinen et al., 2015). LDL = Low density 

lipoprotein, överskott av LDL kan fastna i kärlväggar och på sikt orsaka hjärt- och 

kärlsjukdomar (Åker 2019). 

2.4 Sammanfattning av teorin 

I detta kapitel har jag gått igenom de delar som teorin till denna studie är uppbyggd av, 

nämligen retorik, miljö och hälsa. I retorikdelen, som fungerar som en skild helhet i 

studien, gick jag igenom vad retorik är och hur retoriken är kopplad till marknadsföring. 

Retorik är konsten att tala och definitionen som denna studie använder sig av är följande; 

“konsten att kommunicera övertygande, genom tal, skrift, bild, design, musik, arkitektur, 

symboler och andra uttrycksmedel” (Carlsson och Koppfeldt 2008). Denna definition 

anser jag vara mest lämpad för denna avhandling, eftersom avhandlingen handlar om 

att studera förpackningar och deras marknadsföringspåståenden.  

 

Retoriken är ofta uppdelad i fem delar, och i denna avhandling väljer jag att kalla dem 

för byggstenar. Delarna är inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio, men endast 

de tre första tangeras eftersom de två sista handlar mer om själva uppförandet av ett tal 

vilket i det här fallet inte är relevant. I korthet är inventio grunden till det man vill få 

sagt, dispositio är strukturen av argumenten som leder till övertygelse och elocutio är 

själva språket och anpassningen av språket till åhöraren. Retorik handlar om att skapa 

förtroende, förståelse och känslor, etos, logos och patos, för den sak man argumenterar 

för och det är dessa som jag i denna studie ämnar hitta på förpackningarna i form av 

miljö- och hälsomarknadsföringsargument. 

 

Detta leder oss in på den andra delen i denna teori som är miljö- och 

hälsomarknadsföring. Miljömarknadsföring är i sig ett komplext begrepp eftersom 

marknadsföring har setts som en orsak till dagens miljöproblem i och med att det 

förespråkar konsumtion och en ohållbar livsstil men på samma gång kan 

marknadsföring också ses som en lösning på problemet (Peattie 1995). Hållbar 

marknadsföring är något som alla företag, oavsett storlek, borde utöva (Rudawska 2019) 

men det är också något som endast nås med hjälp av konsumenterna (Petersen & 

Brockhaus 2017). Oavsett på vilket sätt hållbarhet nås inom företaget så borde det finnas 

i företagets grundvärde för att göra skillnad.  
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Men vad är då miljöpåståenden? Miljöpåståenden inkluderar både indirekta och direkta 

ekologiska, hållbara och/eller miljövänliga meddelanden (Leonidou et al. 2010). Detta 

kan vara både i form av textuella löften men också visuella i form av färger eller 

figurer/bilder på förpackningen. Till exempel uppfattas grön färg ofta som övertygande 

för att en produkt är miljövänlig (Kahraman & Kazançoğlu 2019; Petersen & Brockhaus 

2017). Miljöpåståenden faller oftast inom ramen för trovärdighetsattribut (Musgrove et 

al. 2018) eftersom det är svårt för en konsument att konkret evaluera om 

miljöpåståenden stämmer eller inte. Detta är en orsak till att konsumenter ofta är 

skeptiska till dessa så kallade ”gröna” påståenden. Polonsky et al. (1998) menar att 

miljömarknadsföringspåståenden på förpackningar betraktas som missvisande på grund 

av att en konsument inte kan veta vilka produkter som på riktigt är miljömässigt bättre 

och därmed kan hen inte minska sin egen miljöpåverkan genom användning av en 

produkt. 

 

Hälsomarknadsföring å andra sidan är närings- och hälsopåståenden på t.ex. 

förpackningar. Hälsomarknadsföringen av livsmedel regleras av Europarlamentets och 

Europarådets förordning (EG) nr 1924/2006 (Ruokavirasto u.å. b) och är därmed 

samma i hela EU. Vad är då skillnaden på hälsopåståenden och näringspåståenden? 

Näringspåståenden påstår att en produkt har särskilda egenskaper, t.ex. ”innehåller 

kalcium” medan hälsopåståenden är sådana som pekar på ett samband mellan ett 

livsmedel och hälsa. Hälsomarknadsföringspåståenden delas in i följande kategorier: 

näringspåståenden, funktionella hälsopåståenden, hälsopåståenden som syftar till barns 

hälsa och utveckling, hälsopåståenden som syftar till att minska riskfaktorerna för 

sjukdomar samt medicinska påståenden (Ruokavirasto u.å. b). Medicinska påståenden 

är förbjudna att använda inom EU. Teorin om hälsomarknadsföring tangerade även 

alternativ mat. Alternativ mat faller inte inom ramen för traditionell mat. Detta kan vara 

t.ex. olika substitut och havredrycken kan ses som ett sådant, eftersom havredryck oftast 

både används och görs för att efterlikna komjölk (Rundgren 2019). Det kom även fram i 

teorin att allt fler väljer alternativ mat på grund av diet eller allergi, men det kan även 

vara ett livsstilsval.  

 

Dessa delar kommer att fungera som grund till analysen av förpackningarna. I följande 

kapitel kommer jag att närmare gå in på forskningsmetodiken för denna avhandling och 

det praktiska tillvägagångssättet för studien.   
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3 METOD 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag kommer att gå tillväga med min forskning. 

Först kommer jag att allmänt beskriva val av ansats för att sen gå vidare till att redogöra 

för min analysmetod. Utgående från teorin i kapitel 2 kommer tre kategoriseringsramar 

att byggas upp i avsnitt 3.5.1 Studiens praktiska genomförande och dessa 

kategoriseringsramar fungerar som underlag för analysen. 

3.1 Val av ansats 

Det finns tre huvudsakliga sätt att närma sig teoriutvecklingen när man gör en 

avhandling: deduktiv, induktiv och abduktiv (Saunders, Lewis och Tornhill 2016). 

Deduktiv, som är mera av ett logiskt tillvägagångssätt, utgår från teorin och 

forskningsfrågorna för att komma till slutsatsen (Ahrne & Svensson 2016). Man 

använder befintlig teori för att utvärdera förslag och hypoteser (Saunders et al., 2016). 

Det induktiva synsättet utgår från själva observationen/experiment, för att sen genom 

flera sådana observationer komma till en teori och en allmän slutsats (Ahrne & Svensson 

2016). Genom observationen bygger man allmänna teman och mönster för att skapa 

teoriramar (Saunders et al., 2016). Abduktiv handlar om att man samlar data för att 

utforska ett område, identifiera teman och mönster för att sen skapa en ny, alternativt 

förändra, en befintlig teori som man senare testar genom ny datainsamling (Saunders et 

al., 2016). I denna studie kommer den deduktiva ansatsen att användas. 

3.2 Val av metod 

Det finns två olika sätt att närma sig forskningsproblemet; kvalitativ och kvantitativ. För 

att veta vilken metod man ska välja till sin forskning måste man veta vad det är man vill 

forska. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det kvalitativa perspektivet mer subjektivt 

och det skapas ett djup under hela forskningsprocessen genom att fenomenet successivt 

växer fram. Resultatet är grundat på färre antal observationer/individer eller dylikt men 

ett stort antal variabler och går mer in på djupet inom specifika områden och kontexter. 

Saunders et al. (2016) menar att man inom den kvalitativa metoden tittar mer på icke-

numeriska data, så som ord, bilder videon etc. och därmed är t.ex. intervjuer en vanlig 

metod för att samla kvalitativa data.  

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att det kvantitativa perspektivet är mer objektivt och 

generaliserande. Forskningen är med strukturerad och fenomenet studeras genom 

angiven frågeställning som blivit bestämt i förväg. Inom den kvantitativa metoden 

använder man sig av hypoteser som man försöker bekräfta genom analysen. Saunders et 
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al. (2016) menar att man inom den kvantitativa metoden studerar siffror som man fått 

genom t.ex. enkäter och som genererar i grafer och statistik.  Till skillnad från kvalitativ 

forskning har den kvantitativa forskningen ett stort antal observationer/individer men 

ett begränsat antal variabler (Olsson & Sörensen 2011). Denna studie är en kvalitativ 

studie. 

3.3 Datainsamling 

I denna studie kommer jag att analysera sekundärdata i form av förpackningar. Saunders 

et al. (2016) menar att sekundärdata kan vara allt från dokument till redan gjorda 

undersökningar. I denna studie är det sekundärdata i form av dokument som är av 

intresse. Sekundärdata i form av dokument kan tolkas oberoende tid och rum i vilket 

syfte som helst. Dokument kan vara både texter men också icke-texter, det vill säga 

filmer, bilder, videon etc. Textdokument kan vara allt från tidningarartiklar till 

blogginlägg och ”tweets” (Saunders et al. 2016). 

Den största fördelen med att använda sekundärdata är att man sparar både resurser och 

tid när man studerar redan befintligt data. Man har också mer tid att lägga på att 

analysera och förstå själva datan när den inte behöver skapas från noll. Tack vare 

sekundärdata kan man också jämföra sitt eget resultat för att få en mer generell bild av 

problemet och för att se hur representativt resultatet är inom en större helhet. Att på nytt 

analysera sekundärdata som redan blivit analyserat en gång kan också leda till resultat 

man inte hittat tidigare eller gått obemärkt förbi för någon i någon annans analys. 

Sekundärdata är också oftast mer permanent än data som man samlar in till sin egen 

forskning. (Saunders et al. 2016) 

Att studera sekundärdata är dock inte alltid idealt. Sekundärdata är oftast inte insamlat 

eller gjort för just ens egna specifika studie, och kan därmed leda till ett förvrängt resultat 

eller helt enkelt inte passa in till studiens forskningsfrågor. Detta kan leda till att 

forskningsfrågorna blir besvarade endast till en del, eller också kan det sekundära data 

redan vara gammalt. (Saunders et al. 2016) 

3.4 Innehållsanalys 

I denna studie har den kvalitativa innehållsanalysmetoden använts och analysen har 

gjorts på sekundärdata, som i detta fall är dokument i form av förpackningar. 

Innehållsanalys valdes för att få en så bred analysmetod som möjligt eftersom 
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förpackningarna inte bara kommunicerar sina argument genom text, utan också genom 

bilder, färger, grafik etc.  

Enligt Saunders et al. (2016) är innehållsanalys en analysmetod som kodar och 

kategoriserar data så att det lättare går att analysera det. Man kan använda 

innehållsanalys både på kvalitativ och kvantitativ forskning och den svarar på frågeorden 

vad, var, när, vem och hur. Den kvalitativa inriktningen beskriver ett valt fenomen 

(Olsson & Sörensen 2011). Nyckelbegrepp för analysmetoden är objektivitet, systematisk 

och ”kvantifierande beskrivningar”. Dessa nyckelbegrepp kommer från Berelsons 

(refererad i Saunders te al. 2016) definition på innehållsanalys: ”innehållsanalys är en 

objektiv, systematisk och kvantifierande forskningsteknik av det uppenbara innehållet i 

kommunikationen”.  

Nyckelorden ’objektivitet’ och ’systematisk’ syftar på vikten av att fastställa regler för 

kodning och kategorisering av den kvalitativa data. Med ’objektivitet’ menar man också 

att man i studien påvisar det faktiska objekten i data och inte bara litar på sitt subjektiva 

synsätt. Dessa objekt kan vara sådana som forskaren själv inte tolkar som relevanta för 

forskningen, men som någon som gör samma studie med samma innehållsanalytiska 

verktyg hittar. Man måste alltså kunna göra samma innehållsanalys och få samma 

resultat som någon annan gjort. (Saunders et al., 2016) 

Med nyckelordet ’systematisk’ menar Saunders et al. (2016) att själva genomförandet av 

innehållsanalysen skall vara transparent och konsekvent för att någon annan skall kunna 

kopiera analysen och få samma slutresultat. För att systematisk kunna analysera 

innehållet menar Holsti (refererad Saunders et al. 2016) att kategorierna som man 

skapar i innehållsanalysen skall uppenbarligen vara kopplade till själva ämnet och syftet 

man studerar. Mayring (2014) anser att materialet som analyseras ska förstås genom 

kontexten för själva kommunikationen. Vem är sändaren och mottagaren, varför 

kommunicerar man det som ska analyseras och vilken är målgruppen, är några 

frågeställningar som skall kunna besvaras genom kategoriseringen av innehållet. 

Kategorierna ska enligt Holsti (refererad i Saunders et al. 2016) också vara så pass 

uttömmande att all relevant data som man kommer åt går att placera i en kategori. 

Kategorierna ska även vara så pass uteslutande att de relevanta data som fås, ska endast 

passa in i en kategori. Också Tuomi och Sarajärvi (2002) poängterar vikten av att vara 

systematisk när man gör en innehållsanalys. De närmar sig innehållsanalysen genom 

fyra steg. Det första steget är att ta beslutet om vad studien kommer att handla om och 

att hålla sig fast till det. Det andra steget är att gå igenom data för att studera det som 
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faktiskt är relevant, och lämna bort sådant som inte är det. Det tredje steget handlar om 

att klassificera och tematisera data. Det fjärde steget är att sammanfatta data som 

analyserats. 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att innehållsanalysen har två olika ansatser – 

manifest och latent. Inom manifest innehållsanalys arbetar man med det synliga och 

uppenbara innehållet medan man inom den latenta innehållsanalysen analyserar det vad 

texten handlar om och vad som är bakgrunden till orden man analyserar. Inom båda 

ansatserna för forskaren en egen tolkning. Objektet för innehållsanalysen är 

kommunikationsinnehållet och man försöker relatera det till ett bredare spektrum, så 

som mänskligt beteende och social organisation. Saunders et al. (2016) betonar vikten 

av att förstå kontexten av innehållet som analyseras och inom manifest innehållsanalys 

så får man grunden till kategorierna genom att se på ord och fraser som är synliga i data 

som analyserar. Hsieh och Shannon (2005) menar att ifall endast en manifest analys 

görs5 på innehållet, så är studien kvantitativ. Inom den latenta innehållsanalysen 

studerar man förståelsen och meningen av ord och fraser och kodar därför större partier 

så som meningar och stycken. För att inte förlora trovärdigheten och för att hållas 

konsekvent så måste kategoriernas egenskaper vara mycket tydligt utformade. 

(Saunders et al. 2016) 

Tuomi och Sarajärvi (2002) delar in den kvalitativa innehållsanalysen i tre delar. Dessa 

tre delar kallar de för datadriven analysmetod, teoribunden analysmetod och teoridriven 

analysmetod. I den datadrivna analysmetoden försöker man utgående från data skapa 

en teoretisk helhet. Analysenheterna väljs ut från data utgående från syftet och 

forskningsfrågorna. Grunden till detta är dock att dessa enheter inte är tidigare 

planerade utan väljs ut enbart från data. Denna analysmetod kopplas ofta ihop med det 

induktiva synsättet. I den teoribundna analysmetoden utgår man från att teorin hjälper 

forskaren att hitta analysenheter ur data. Tidigare information guidar och hjälper 

analysen och kombinerar tidigare teorier och enheter för att skapa nya vägar. Denna 

analysmetod kopplas ofta ihop med det abduktiva synsättet. Den sista analysmetoden, 

enligt Tuomi och Sarajärvi (2002) kopplas ofta ihop med det deduktiva synsättet. I den 

teoridrivna analysmetoden utgår man från en teori eller modell för att analysera data. I 

dessa fall brukar man ofta testa befintlig teori i en annan kontext. Data studeras alltså i 

förhållande till tidigare teori.  
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3.5 Studiens genomförande 

Denna studie är en kvalitativ studie som kommer att studera havredrycksförpackningars 

marknadsföringspåståenden utgående från det deduktiva synsättet. Det deduktiva 

synsättet har valts eftersom förpackningarna kommer att analyseras och jämföras med 

varandra utgående från en befintlig teori som det gjorts tre kategoriseringsramar på. 

Eftersom detta är en kvalitativ studie kan slutresultat inte generaliseras på alla 

havredrycksförpackningar men slutsatser kan dras om dessa specifika förpackningar. 

För att få en så omfattande analys som möjligt kommer denna analys att använda sig av 

en Tuomi och Sarajärvis (2002) teoridrivna innehållsanalysmetod som kopplas ihop 

med Mayrings (2014) deduktiva kategoriseringsmodell. 

Strukturen för analysen följer Tuomi och Sarajärvis (2002) fyra steg för en 

innehållsanalys (avgränsning, material, teoridriven analysmetod, presentation). Först 

har beslutet tagits om vad studien kommer att handla om och det har redan tidigare 

klargjorts i syftet och forskningsfrågorna. Det andra steget, att gå igenom data för att 

studera det som faktiskt är relevant och lämna bort sådant som inte är det, har även det 

gjorts i det inledande kapitlet och utgående från det har teorin uppkommit. Det tredje 

steget, som handlar om att klassificera och tematisera data, görs genom den teoridrivna 

analysmetoden. Det tredje och fjärde steget görs i kapitel 4. Figur 1 nedan presenterar 

visuellt tillvägagångssättet för studien. 

Figur 1 Studiens praktiska tillvägagångssätt 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämndes kommer även Mayrings (2014) sätt att göra en strukturerad 

deduktiv kategoriseringsmodell användas. Dessa två modeller kompletterar varandra 

och därför används båda två. Mayrings modell kopplas ihop med Tuomi och Sarajärvis 

(2002) steg nummer tre och fyra (figur 1), att kategorisera, tematisera och analysera data 

utgående från teorin.  Nedan ses en figur på Mayrings sjustegs modell. Denna modell är 
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väldigt lik Tuomi och Sarajärvis modell, men stegen går djupare in på själva 

tillvägagångssättet. 

Figur 2 Strukturerad kategorisering (Mayring 2014) 

Som tidigare nämndes i 

modellen gjord av Tuomi & 

Sarajärvi så har steg ett 

utförts i utformningen av 

forskningsfrågorna och 

syftet för studien. 

Kategorierna plockades 

sedan ut från teorin (steg 

två) och kodningsregler 

gjordes för att kunna studera 

data (steg tre).  Efter detta 

studerades en del av data 

ytligt för att få exempel till 

kodningsreglerna (steg fyra). 

Efter att en del av data 

studerats så ändrades 

kategorierna och reglerna en 

aning för att bättre passa in 

på data (steg fem) varefter 

resten av data studerades 

grundligt (steg sex). Efter 

detta analyserades data 

utgående från teorin och 

kategorierna.  

 

3.5.1 Studiens praktiska genomförande 

Eftersom förpackningarna är så kallade ”kortlivade” dokument (Patel & Davidson 2003) 

så har alla förpackningar köpts under vecka 45 och vecka 46 år 2019 och därefter 

fotograferats till detta arbete. I studien har tio stycken havredrycksförpackningar 

analyserats från tio olika företag. Dessa förpackningar fanns representerade i två stora 
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hypermarketar i huvudstadsregionen och representerar alla de företag som hade 

havredrycker till försäljning i dessa butiker de nämnda veckorna. Fyra av företagen har 

även ”vanlig” komjölk i sitt sortiment (Valio, Kotimaista, Pirkka och Juustoportti) vilket 

kommer att tas i beaktande i analysen och kommer att svara på forskningsfråga tre. 

För att kunna kategorisera de olika miljö- och hälsopåståenden på 

havredrycksförpackningarna så skapades kategoriseringsramar utgående från den 

litteratur och teori som presenterats i kapitel 2. Kategoriseringsramarna är uppbyggd av 

tre huvudkategorier retorik, miljö och hälsa. Ur alla teoridelar plockades viktiga 

meningar och ord ut som till slut blev till kategorier (figur 2, steg två). Till dessa 

kategorier gjordes regler och om möjligt plockades även exempel ut ur data för de 

specifika kategorierna (figur 2 steg tre).  

Ur den retoriska delen plockades följande kategorier ut (tabell 3). Exempel plockades ut 

främst från empirin men formades även utgående från teorin. 

Tabell 3 Kategoriseringsram för retoriska knep 

Kategori Värde Regel Exempel 
Inventio Val av argument Välj de starkaste argumenten för situationen. 

Argumenten skall ta hänsyn både till ”nyttan” 
men de skall också tilltala känslorna. 

"Naturligt lågt innehåll av 
mättat fett. Minskad 
konsumtion av mättat fett 
bidrar till att bibehålla 
normala kolesterolnivåer i 
blodet." 

Dispositio Exordium Fånga konsumentens uppmärksamhet. Huvudbild och rubrik 
Dispositio Narratio Bakgrundsfakta, skapa förtroende. Ger 

mottagaren nödvändiga fakta, historia och/eller 
nulägesrapport om budskapet. 

”Alpros drycker kräver 
mindre mark och vatten 
och genererar mindre CO2 
än mejerimjölk.” 

Dispositio Propositio Skapar en ”vi-känsla” med mottagarna. “You are one of us now.” 

Dispositio Probatio Framläggning av argumenten, samspel mellan 
visuella och skrivna argument. 

”Alpro havredryck är rik 
på fiber…” + bild på havre. 

Dispositio Refutatio Argumentation som bemöter kritik/eventuell 
kritik. Påvisar ärlighet & förtroende.  

Tillverkad i Sverige av 

finsk havre. 

Dispositio Conclusio Sammanfattning av argumenten, kort och 
koncist. 

Bilder på matlagning, 
bakning, kaffe, matdryck, 
flingor, smoothie. 

Elcutio Antites Bygger på kontraster och motsatser som fångar 
mottagarens uppmärksamhet. Kontrasterna kan 
synas både i bilder och i orden som använts.  

Fattig-rik, snabb-långsam 

Elcutio Paradox Liknande som antites, handlar om två motstridiga 
aspekter.  

Ju mer man ger, desto 
mera får man. 

Elcutio Allitteration Ord som är nära varandra och börjar på samma 
bokstav. 

"Murojen mukana, 
korvapuustin kyytipoikana 
tai ihan vain raikkaana 
ruokajuomana." 

Elcutio Exklamation Ett utrop som fångar uppmärksamheten. ”Wow no cow” 
Elcutio Allusion Att anspela på något som är känt bland många 

eller bara vissa ”speciella” personer. Skapar en 
ömsesidig förståelse mellan sändaren och 
mottagaren. 

"You are now part of a 
growing group of people 
that understands the 
benefits of eating and 
drinking plants.” 
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Elcutio Honnörsord Ord med pondus och som alltid känns ”rätt”.  T.ex. Demokrati, valfrihet, 
rättvisa, ansvar, frihet. 

Elcutio Hyperbol En medveten överdrift. "Nordic oats are 
considered the best in the 
world." 

Elcutio Retorisk fråga En fråga som inte kräver något svar, sändaren 
svara själv på frågan i talet, reklamen, annonsen 
etc. 

- 

Elcutio Litotes En medveten underdrift ”The booring side” 
Elcutio Opinion En allmän åsikt eller uppfattning som sändaren 

utgår från. Kan även vara ogrundad. 
- 

Elcutio Tretal Rytmisk uppräkning.  ”No milk, no soy, 
no…eh…whatever.” 

Elcutio Metafor Metaforen är en lek med verkligheten, och att det 
är att ta en sak och överföra den till ett annat 
område. Man kan också kalla metaforen för en 
liknelse. Man utnyttjar likheten av två ting. 

Jorden är rund som en 
fotboll.  

Elcutio Metonymi Saker som ”hör ihop” fast än det är två skilda 
saker. När det sker tillräckligt med upprepningar, 
så ser man den större helheten, fast än man bara 
ser den ena eller den andra ”saken”. 

Ex. Speltröja eller 
visselpipa hör ihop med 
fotboll. 

Ur miljömarknadsföringsdelen plockades följande kategorier ut (tabell 4). Dessa 

kompletterades med exempel från förpackningarna för att lättare kunna kategorisera 

alla påståenden på samtliga förpackningar. 

Tabell 4 Kategoriseringsram för miljöpåståenden 

Kategori Regel Exempel 
Specifik kundgrupp Vädjan eller antydan till en specifik 

kundgrupp. 
”you are now part of a growing 
group of people that 
understands the benefits of 
eating and drinking plants…” 

Mätbarhet Företaget väljer att lyfta fram mätbarheten 
tydligt på förpackningen. 

”Climate footprint 0,29 kg 

CO2e/kg” 

Miljöstrategisk- och 

hållbarhetsmarknadsföring 

Hållbarhet som grundvärde inom företaget. 

Påverka konsumentens köpbeslut ur en 

hållbarhetssynvinkel. Företaget visar sin 

miljömedvetenhet och sin vilja att förändra 

och förändras genom både egna initiativ och 

andra miljöcertifieringar. 

Valmistettu suomalaisella 
biokaasulla 

Förpackningsdesign Ljusa naturliga färger, användning av 
naturen och växtlighet i grafiken, 
användnings av frukt och grönt etc. 

Bild på havre 

Till en början var miljöstrategisk marknadsföring och hållbarhetsmarknadsföring två 

skilda kategorier, men efter att ha gått igenom en del av data så slogs dessa två kategorier 

ihop eftersom de var för lika för att kunna ses som skilda grupper. 
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Ur hälsomarknadsföringsdelen plockades följande kategorier ut. Nedan (tabell 5) är de 

representerade tillsammans med exempel. Kategorierna och reglerna i tabellen formades 

ur Europaparlamentets förordning samt den övriga teorin om hälsomarknadsföring.  

Tabell 5 Kategoriseringsram för hälsopåståenden 

Kategori Värde Regler Exempel 

Hälsopåstående Funktionella 
hälsopåståenden 

Påståenden om 

livsmedlets 

hälsofördelar. 

 
Tillväxt, utveckling, 
kroppens och organens 
funktion, psykologiska 
funktioner, beteende, 
bantning, viktkontroll 
etc. 

Kalcium är viktigt för 

att benstommen skall 

hållas normal. 

 
Kalcium förbygger 
musklernas normala 
funktion. 

Hälsopåståenden Hälsopåståenden som 
syftar till barns hälsa och 
utveckling 

Hälsopåståenden som 
syftar till barns hälsa 
och utveckling. 

Kalcium är essentiellt 
för normal bentillväxt 
hos barn. 

Hälsopåståenden Hälsopåståenden som 
syftar till att minska 
riskfaktorerna för 
sjukdomar 

Hälsopåståenden som 
syftar på att minska 
riskfaktorerna för 
sjukdomar. 

Kalcium hjälper till att 
reducera orsaken till 
minskning av 
benmassans 
mineralinnehåll hos 
kvinnor efter 
menopaus. Lågt 
benmineralinnehåll är 
en riskfaktor för 
osteoporotiska 
frakturer 

Näringspåståenden 

 

Näringspåståenden Påståenden om 

livsmedlets 

näringsvärde. 

 

Energi, näringsämne 

eller annat ämne. 

 

Kalciumkälla 

 

Innehåller kalcium. 

 
Innehåller rikligt med 
kalcium. 

Hälsopåståenden Övriga hälsopåståenden Påståenden som inte 

platsar i de andra 

kategorierna med 

fortfarande syftar på 

näring och hälsa. T.ex. 

ord som naturlig, 

naturprodukts, 

naturell, äkta, det rätta, 

ren , fräsch, original, 

traditionell, finaste 

kvalitén, premium. 

”Planti is smooth, fresh 
and delicious to drink 
or mix into a 
smoothie.” 

Alternativ mat Livsstil Påståenden som syftar 
till konsumentens val 
av livsstil. 

Vegan 

Alternativ mat Diet/Allergi Påståenden som syftar 
till konsumentens diet 
eller allergi. 

Mjölkfri 

 



  

 

38 

3.6 Studiens tillförlitlighet  

Den kvalitativa innehållsanalysen har både positiva och negativa sidor. Genom att göra 

en kvalitativ innehållsanalys har man möjlighet att analysera en stor mängd data och 

göra den mer ”kvantifierbar”. Man kan också se mönster och skiftningar i trender genom 

att göra en innehållsanalys. Å andra sidan stöter man inom den kvalitativa 

innehållsanalysen i kombination med sekundärdata på problem som att data som 

analyseras inte är tillgänglig, otillräcklig eller på något annat sätt omöjlig att analysera. 

Data kan också vara partiskt. När man gör en innehållsanalys kan man undersöka 

förhållande mellan olika variabler i data, men det är inte lämpligt att bedöma 

orsakssambandet mellan dem. (Saunders et al. 2016) 

Vidare menar Saunders et al. (2016) att när man gör en kvalitativ innehållsanalys så 

måste kodningen och kategoriseringen göras med stor omsorg, skicklighet och 

koncentration, så att analysen hålls konsekvent. Neuendorf (2017) menar att utgående 

från kategoriseringsramen skall vems om helst kunna göra studien och komma till 

samma resultat. Vidare menar Neuendorf (2017) att de finns några ”hot” mot 

reliabiliteten som är viktiga att beakta när man gör en innehållsanalys. Dessa är bland 

annat att ta i beaktande att kodningsschemat eller kodningsreglerna inte är dåligt 

formulerade eller att kodnings-/kategoriseringsramen inte är för lång och invecklad.  

Fast än den kvalitativa innehållsanalysen är en bra metod när man studerar 

sekundärdata så är det ändå motiverat att kritiskt granska studiens tillförlitlighet. T.ex. 

kan objektiviteten till en viss del ifrågasättas eftersom det endast är jag som gjort denna 

innehållsanalys. Neuendorf (2017) menar att minst två personer borde ingå i 

kategoriseringsprocessen. För att säkerställa att tillförlitligheten och objektiviteten har 

hållits i denna studie har jag gjort tydliga kategoriseringsramar med exempel och 

förklaringar till kategorierna för att någon annan än jag skulle kunna göra samma studie 

och få samma resultat. Kategorierna är även tagna ur teorin. För att säkerställa 

reliabiliteten i datainsamlingen valde jag att ta med alla företag som har en havredryck i 

S- eller K-kedjan, så att inget företag blir åsidosatt pga. min eventuella objektiva syn på 

förpackningen. Data är heller inte partiskt, eftersom inte är skapat för denna avhandling. 
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4 HAVREDRYCKSFÖRETAGENS MARKNADSFÖRING 
GENOM PRODUKTFÖRPACKNINGARNA 

I följande kapitel kommer resultatet och analysen av studien att framföras och 

presenteras i tre skilda avsnitt. Dessa avsnitt besvarar studiens forskningsfrågor. Första 

forskningsfrågan är ihopkopplad med den första teoridelen om marknadsföringsretorik 

och besvaras i avsnitt 4.1. Den andra forskningsfrågan kopplas ihop med teorin om miljö- 

och hälsomarknadsföring och besvaras i avsnitt 4.2. Den sista forskningsfrågan är en 

sammankoppling av båda teoridelarna och besvaras i avsnitt 4.3. En diskussion baserat 

på resultatet av detta kapitel gås i kapitel 5 och där presenteras även studiens slutsatser. 

4.1 Vilka retoriska knep använder sig havredrycksföretagen av på 
förpackningarna? 

För att få ett djupare perspektiv på argumentationen på förpackningarna kommer de 

retoriska knepen att ses över i detta avsnitt. Det är svårt att dra några slutsatser varför 

företagen valt att använda vissa argument på sina förpackningar, men genom att studera 

hur företagen argumenterar för dessa påståenden, så kan man ändå se likheter och 

skillnader i argumentationen mellan företagen baserat på deras 

havredrycksförpackningar. I detta avsnitt har förpackningarna studerats utgående från 

tabell 3. 

Inventio 

Inom retoriken sker inventio-steget allt som oftast bakom kulisserna och det är därför 

svårt att plocka fram enskilda argument som hör till just denna kategori. Detta är orsaken 

till att endast val av argument kommer att beaktas. Alla argument som tryckts på 

havredrycksförpackningarna är visserligen argument som valts, men för att bättre kunna 

plocka fram argument till denna kategori så studeras närmare de argument som enligt 

Hedlund och Johannesson (1993) är de starkaste argumenten för den specifika 

situationen. Argumenten skall både ta hänsyn till ”nyttan” men den skall också tilltala 

känslorna. Bland annat använder Fazer Yosa sådana här argument på sin förpackning, 

där de både vädjar till konsumentens känslor, men också förklarar nyttan med nordiskt 

havre. 

”Nordic oats are not just hardy but also considered the best in the world.” – 

Fazer Yosa 



  

 

40 

 ”At Yosa, we know oats. We've been harnessing their power to make our 

delicious oat products for over 20 years.”  - Fazer Yosa 

Också Aito Kaslink har plockat fram ett sådant här argument. I detta argument 

framkommer både vikten av att produkten är finländsk och att den inte innehåller några 

animaliska produkter.  

”Aito kaurajuoma kun syntyy kotimaisesta kaurasta, ilman eläinperäisiä 

aineksia” – Kaslink Aito 

Alpro har i sin tur inte tagit fasta på varken animaliska produkter eller om havre som 

använts är finskt, men kör starkt på temat att drycken är både bra ”för dig och för 

planeten”. Dessa tilltalar med andra ord både känslorna men tar också i beaktande 

nyttan. 

”Enjoy plant power”, 

 ”Good for you”, 

 ”Good for the planet” – Alpro 

Rainbow, Kotimaista och Pirkka som alla är private label företag, plockar inte fram några 

skilda argument som tydligt skulle vara det starkaste argumentet för situationen. Valio 

Oddlygood väljer att koncentrera sig på de positiva egenskaperna av produkten utan att 

nämna något om animaliska produkter, likaså Juustoportti som tar fram miljöaspekten 

av havre producerat i Finland. Också Planti lyfter fram det inhemska i framtagningen av 

produkten genom att tydligt skriva ut i vilken stad i Finland produkten är gjord.  

Dispositio 

När det kommer dispositio, så är det betydligt lättare att hitta argument som passar in i 

denna kategori fastän alla underkategorier inte är representerade på alla förpackningar. 

Alla havredrycker använder namnet på företaget/produktgruppen och produkten som 

exordium. Som tidigare nämnts så handlar exordium om att fånga och leda in 

uppmärksamheten till det man vill få sagt (Hedlund & Johannesson 1993). Ett exempel 

på detta är Planti som skrivit med stora bokstäver ’PLANTI’ på framsidan av 

förpackningen tillsammans med ’kaurajuoma/oat drink’. Utöver detta har produkten 

även ett glas med vit dryck samt havrestrån. Att hitta narratio, det som skapar 

förtroende för själva budskapet (Carlsson & Koppfeldt 2008) på 
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havredrycksförpackningarna är däremot 

inte lika tydligt som exordium. Kaslink 

Aito och Valio Oddlygood väljer att 

berätta om produktens 

användningsområden medan Fazer Yosa 

väljer att ta fram de positiva 

egenskaperna med nordisk havre. 

Kotimaista skriver kort och koncist på 

framsidan av förpackningen ”av finländsk 

havre” och använder därmed det som 

narratio. Rainbow och Pirkka har inga 

tydliga narration. Juustoportti väljer att 

ta fram de positiva miljöaspekterna med 

företaget. 

”Juustoportti tekee ympäristön 

hyvinvointia edistäviä ratkaisuja.” – Juustoportti 

Alpro fortsätter att utveckla de påståenden som de använt i inventio och ger mera kött 

på benen genom att öppna upp på vilket sätt havredrycken är bra för planeten och för 

människan.  

Propositio handlar om att skapa en vi-känsla med mottagaren (Hedlund & Johannesson 

1993) och det tydligaste exemplet på detta hittas på Oatlys förpackning: 

”You are one of us now”  – Oatly 

Efter denna stora rubrik som tar upp nästan hälften av en sida på förpackningen, skriver 

Oatly om hur man som konsument nu är en del av de som förstår varför det är bra att äta 

och dricka växtbaserat. Smith Maguire et al. (2017) menar att konsumenten vill ha en 

mer autentisk och meningsfull upplevelse, en relation, än endast ett ekonomiskt utbyte. 

Oatlys ställningstagande på sin förpackning är ett gott exempel på just detta.  

Juustoportti, Planti, Kaslink Aito och Kotimaista skapar också en vi-känsla genom att 

hänvisa till det inhemska havre som använts. Fazer Yosa pratar om det nordiska havre. 

Även dessa förpackningars marknadsföring kan ses som mer än endast ett ekonomiskt 

utbyte men inte i lika stor grad som t.ex. Oatlys. 

Bild 2 Alpro Oat Original. Förpackningens högra 
sida. 
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Probatio, alltså framläggningen av argument och samspelet mellan visuella element 

(Hedlund & Johannesson 1993, Carlsson & Koppfeldt 2008) syns tydligt på 

förpackningarna. Det som företagen upplever att de vill tydligast få fram, har de satt på 

framsidan av förpackningen. Kaslink Aito nämner att produkten är glutenfri i samband 

med en bild på ett glas med vit dryck och havrekorn. Fazer Yosa har en grafisk bild på 

havre och ett påstående om 100% växtbaserad. Kotimaista skriver ut att produkten är 

gjord på finländsk havre i samband med ”gott från Finland”-märket tillika som de vill 

föra fram att produkten är mjölkfri, laktosfri och vegansk. Oatly lyfter fram produktens 

koldioxidavtryck och att produkten inte innehåller mjölk eller soja medan Valio 

Oddlygood sparar på påståenden på framsidan och endast lyfter fram att produkten är 

växtbaserad genom en bild på ett löv och text runt den.  

Till skillnad från de redan nämnda företagen, tar Alpro en annan vändning och lyfter 

fram många av produktens hälsoegenskaper och nämner både att produkten innehåller 

30% mer fibrer, att produkten inte innehåller något tillsatt socker, är naturligt laktosfri 

och berikad med kalcium och vitaminer. Detta tillsammans med en bild på havre. Också 

Planti lyfter fram hälsopåståenden på framsidan av förpackningen i kombination med 

små bilder/ikoner. Rainbow lyfter fram att produkten är vegansk och berikad med 

vitaminer och kalcium, men utöver detta väljer de att i mitten av förpackningens 

framsida lägga ”bättre val” -märket. Pirkka, som annars har en svart förpackning med 

vita element i form av texter och ett havredrycksglas, lyfter fram på en grön botten att 

produkten är 100% växtbaserad. 

I kapitlet om probatio säger även Carlson och Koppfeldt (2008) att man inte ska ha mer 

än tre argument för att inte avsändare ska verka för splittrad i sin kommunikation. Flera 

av företagen väljer dock att ta fram fler än tre argument på sin förpackning, och går 

därmed emot denna retoriska rekommendation. Ifall detta är ett medvetet val eller 

okunskap kan man inte veta utgående från denna analys, men visst kan det ge en 

splittrad och okoncentrerad bild av företaget om de måste övertyga konsumenten att 

välja produkten med allt för många argument.  

Refutatio, handlar om argumentation som bemöter kritik/eventuell kritik och således 

påvisar ärlighet & förtroende (Hedlund & Johannesson 1993). Det är svårt att säga vilka 

argument som är sådana argument, men i jämförelse med de andra företagen kan man 

dra vissa slutsatser. Fazer Yosa lyfter fram att produkten är tillverkad i Sverige men av 

finsk havre, vilket kan möta kritiken om att produkten inte är inhemsk. Valio som är känt 

för att tillverka mjölkprodukter möter eventuell kritik genom att lyfta fram att 
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Oddlygood produkten är gjord i Finland av finsk havre och är också växtbaserad och 

passar för veganer.  

Som sista underkategori för dispositionen är conclusio, som är en kort och koncis 

sammanfattning av de viktigaste argumenten (Hedlund & Johannesson 1993). Detta kan 

man se till stor del på förpackningarnas framsidor, eftersom många av företagen har lyft 

fram de viktigaste argumenten dit. Kaslink Aito väljer att skriva på sidan av 

förpackningen högst upp att havredrycken är glutenfri och passar för veganer. Vidare vill 

de få fram att produkten är framställd med hjälp av finländsk biogas och packad i Imatra. 

Fazer Yosa lyfter fram deras viktigaste argument för den här produkten på framsidan av 

förpackningen, vilka är att den är 100% växtbaserad och ”great with coffee”, eftersom 

denna version är en fylligare version. Valio Oddlygood sammanfattar sina argument på 

sidan av förpackningen med symboler på de olika användningsområdena medan 

Juustoportti använder sidan av förpackningen till att lyfta fram de viktigaste argument 

för produkten i textform.  

Elocutio 

Inom elocutio finns de retoriska figurerna. På förpackningarna hittades inte följande 

retoriska figurer: antites, paradox, honnörsord, retorisk fråga, opinion och metonymi.  

Allitteration, som är ord som är nära varandra och börjar på samma bokstav, syntes på 

Kaslink Aito förpackning: 

”Murojen mukana, korvapuustin kyytipoikana tai ihan vain raikkaana 

ruokajuomana.”. – Kaslink Aito 

Exklamation, som är utrop som fångar uppmärksamheten, syns i större grad än 

allitteration på förpackningarna. Oatly använder många sådana här. 

”Wow no cow!”, 

”Hey food industry, show us your numbers.”, 

”You are one of us now.” – Oatly 

Utöver dessa exklamationer kan man också tolka det stora pekande fingret på sidan av 

förpackningen som en del av exklamationen ”You are one of us now”. Också Alpro 

använder exklamationer på sin förpackning. 

 ”Att öka ditt fiberintag har aldrig varit godare!”, 

 ”Soft & natural taste”, 

 ”Enjoy plant power” – Alpro 
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Ordet ”maustamaton” på Plantis förpackning kan också uppfattas som exklamation 

eftersom Planti valt att skriva det med rött fastän resten av texten är vit. Företaget har 

också en exklamation på baksidan av förpackningen; ”Serously delicious!”.  

Allusion handlar om att anspela på något som är känt bland många eller bara vissa 

”speciella” personer och skapar därmed en ömsesidig förståelse mellan sändaren och 

mottagaren. Oatly väljer att göra detta genom en lång text som förklarar hur 

konsumenten som nu köpt produkten är en del av en större rörelse. 

”You are now part of a growing group of people that understands the benefits 

of eating and drinking plants so your body feels good and the planet can better 

cope with the impact we humans place on it.”, 

”You are one of us now.” – Oatly 

Också Planti väljer att tala till konsumenten och anspela på det som enligt företaget 

arbetarna känner till. 

"Minä ja muu plantin väki olemme valmistaneet tämän herkullisen 

kaurajuoman Sinulle suomalaisesta kaurasta Plantin tehtaalla Turussa. 

Työskentelemme suurella sydämellä iloisella mielellä - toivottavasti pidät 

juomastamme" – Planti 

Hyperbol är en medveten överdrift. Fazer Yosa beskriver den nordiska havren som 

världens bästa. Detta är i sig kanske inte är en medveten överdrift, men svårt att som 

konsument veta ifall det stämmer, eftersom de inte finns någon källa/något bevis på 

påståendet. Alpro skriver att öka fiberintaget aldrig varit godare än när man dricker 

deras havredryck. Också Plantis påstående om ”Seriously delicious!” kan ses som en 

hyperbol likaså Oatlys påstående ”(but very important)” på baksidan av förpackningen.  

Litotes är en medveten underdrift, och kan hittas på Oatlys förpackning. På baksidan där 

även hyperbolen fanns har Oatly även skrivit ”The booring side”.  

Tretal, som är en rytmisk upprepning, kan hittas på Oatlys, Valio Oddlygoods och 

Kaslink Aitos förpackningar. Oatly räknar upp tre ingredienser som inte kan hittas i 

förpackningen. 

 ”No milk, no soy, no …eh… whatever.” – Oatly 
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Kaslink Aito använder tillsammans med allitterationen tretal, eftersom de räknar upp 

tre sätt att använda produkten på. 

”Murojen mukana, korvapuustin kyytipoikana tai ihan vain raikkaana 

ruokajuomana.” – Kaslink Aito 

Juustoportti lyfter fram på sidan av förpackningen att den är glutenfri, finländsk och 

utan carragen, medan Kotimaista valt att placera tre säljargument på framsidan av 

förpackningen. Också Planti har valt att lyfta fram 3 argument tillsammans med bilder 

på framsidan av förpackningen. Valio Oddlygood använder sig av 6 stycken ikoner bilder 

som förklarar användningsområden för havredrycken och kan också ses som en rytmisk 

upprepning, fast än de inte är exakt tre stycken i antalet. Däremot är de uppdelade i två 

rader med tre bilder. 

Kaslink Aito använder också en metafor i den ovan nämnda meningen/påståendet, 

eftersom de använder sig av sådana sinnesbilder som oftast kopplas ihop med komjölk, 

som t.ex. att äta flingor med mjölk eller att äta varma kanelbullar tillsammans med ett 

glas mjölk. En metafor är en liknelsen, som utnyttjar likheten mellan två ting, i detta fall 

likheten mellan havredryck och komjölk. Också Fazer Yosa använder sig av en liknelse 

mellan havren och det nordiska landskapet. 

”We cultivate and care for oats, bringing a taste of the Nordic landscape right 

to your table.” – Fazer Yosa 

Man kan konstatera att företagen använder sig av en mängd olika knep för att sticka ut 

med sina marknadsföringspåståenden på förpackningarna.  Om man jämför de retoriska 

knepen på förpackningarna med varandra, kan man se att inom retoriken är private 

label-varumärken de som använder minst retorik på sina förpackningarna. Detta är i sig 

inte så konstigt, eftersom dessa också har färst påståenden på sina förpackningar. I det 

stora hela använder de övriga företagen ganska lika mängd retoriska knep på sina 

förpackningarna. Oatly sticker ut i mängden retoriska figurer och använder både 

allusion, exklamation, hyperbol, litotes och tretal på sin förpackning. Men också Planti 

använder sig av flera retoriska figurer, likaså Fazer Yosa. Det är också värt att nämna 

Alpro, Valio Oddlygood och Juustoportti, som alla använder sig av en tydlig dispositio.   

Som tidigare nämnts skriver Hedlund och Johannesson (1993) att språket inte får 

utesluta någon. Språket ska skapa en känsla av förståelse, samtidigt som det ändå måste 

hållas intressant genom att vara omväxlande. Språket måste också anpassas till publiken 
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och ämnet i fråga. Studerar man förpackningarna ur denna synvinkel kan man fundera 

varför vissa företag valt att kommunicera på engelska och andra t.ex. enbart på finska. 

Som redan tidigare konstaterats använder Oatly en väldigt stor mängd retoriska knep på 

sin förpackning och talar till läsaren på ett väldigt övertygande sätt. Men på samma gång 

utesluter Oatly de som inte kan engelska. Utgående från endast förpackningen är det 

svårt att säga om detta är ett medvetet val, men det kan också ses som ett tydligare sätt 

att nischa kundgruppen till t.ex. unga som enligt statistik kan bättre engelska än äldre 

(stat.fi 2017). Detta påstående skulle även stöda Sami Koponens påstående om att 

marknadsföringen av havredrycker är riktad till unga konsumenter, som inte har så 

etablerade vanor med att dricka komjölk och är därför havredrycksföretagens målgrupp 

(Kallunki 2018). Också Fazer Yosa och Planti har valt att kommunicera en del av 

marknadsföringspåståenden på sina förpackningar på engelska, men utöver det 

använder t.ex. Fazer Yosa också våra andra nordiska språk på förpackningen. Ett tydligt 

sätt att skapa en vi-känsla bland alla våra nordiska länder. 

Som jag skrev i kapitlet om retorik, handlar retorik om att skapa förtroende, förståelse 

och känslor för den sak man argumenterar för (Holmgren Caicedo 2009). Man kan 

tydligt se att detta är något som en del företag tagit i beaktande på sina förpackningar. 

Fazer Yosa skapar en vi känsla och ett förtroende för produkten också genom att referera 

till det nordiska havre och till deras 20 år långa erfarenhet och kunskap om havre. 

Carlsson & Koppfeldt (2008) menade att man tror lättare på budskapet om man tror på 

budbäraren, vilket Fazer Yosa argumenterar för när de refererar till sin erfarenhet.  

 

Etos, patos och logos är kärnan i retoriken och man kan se detta även på 

havredrycksförpackningarna. Kaslink Aito har ett starkt etos på sin förpackning tack vare 

deras personlighet och karaktär de förmedlar på förpackningen. De skapar sympati hos 

konsumenten genom att vädja till deras känslor om en dryck som kan användas som 

mjölk, men utan animaliskt ursprung.  Även andra företag har ett etos. Personligheten 

och karaktären, etos (Carlsson & Koppfeldt 2008), syns inte så starkt på private label-

förpackningarna, men däremot har de ett starkare logos. Logos övertygar konsumenten 

om produkten genom fakta och information (Carlsson & Koppfeldt 2008). Något som 

alla företag för fram på sina förpackningar, fast än på olika sätt. Utöver fakta och 

information samt en tydlig karaktär och personlighet använde Oatly patos. Patos väcker 

känslor som leder till handling, så som fruktan, hopp, rädsla och vrede (Carlsson & 

Koppfeldt 2008), och Oatly använder detta tydligt i sin argumentation. Kanske är det 

detta som gör att Oatlys argument känns skarpa och slagkraftiga. Detta kan man även  se 
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tydligt på Juustoporttis förpackning, som hänvisar till deras sätt att främja miljövänliga 

lösningar, och Plantis förpackning som hänvisar till deras Kavli Trust-

välgörenhetsstiftelse. 

4.2 Hurudana hälso- och miljöargument använder havredrycksföretagen 
på sina förpackningar och på vilket sätt använder de dessa till sin 
fördel? 

Precis som med de retoriska medlen använder sig havredrycksföretagen av varierande 

hälso- och miljöargument på sina förpackningar. En del av företagen går starkt in på 

miljöargumentationen medan andra satsar mer på hälsoargumentationen. Alla 

havredrycksföretag kan inte marknadsföra sig på samma sätt och ur samma synvinkel, 

eftersom det inte skulle bli någon konkurrensfördel till någon av företagen i såna fall 

men det är intressant att märka att många företag trots detta använder samma slags 

argumentation på sina förpackningar. I detta avsnitt har förpackningarna studerats 

utgående från tabell 4 och 5. 

Specifik kundgrupp 

Musgrove et al. (2018) menar att för att få fram sitt miljöengagemang genom 

miljömarknadsföringspåståenden måste företag kommunicera sitt engagemang till en 

noga utvald kundgrupp. Även Rudawska (2019) säger att det är viktigt att kommunicera 

ut engagemanget till sina intressenter. Alla företag som valts med till denna studie väljer 

att kommunicera till en gemensam utvald 

kundgrupp. Gruppen är veganer eller 

personer som föredrar vegansk kost. Valio 

Oddlygood har ett märke fram på 

förpackningen där det står “Plant based”. 

Även Fazer Yosa använder “100% plant-

based”, likaså Pirkka använder 100% 

växtbaserad. Planti, Rainbow och 

Kotimaista väljer att skriva ut 

Vegan/Vegaaninen på framsidan av 

förpackningen medan Juustoportti, 

Alpro, Kaslink Aito och Valio Oddlygood 

väljer att skriva ut vegaaninen/vegansk pǻ 

sidan av förpackningen.  

Bild 3 Oatly Havredryck Deluxe. Förpackningens högra 

sida. 



  

 

48 

Till skillnad från de andra kommunicerar Oatly tydligt ut sina miljöpåståenden genom 

att vädja till en större kundgrupp utan att definiera kundgruppen med ett enstaka ord. 

Oatly sticker tydligt ut ur mängden med sättet de kommunicerar med konsumenten.  

”You are now part of a growing group of people that understands the benefits 

of eating and drinking plants…” – Oatly Havredryck Deluxe 

Man kan fråga sig varför då marknadsföra sitt miljöengagemang just till denna 

kundgrupp, veganer? Mäkinen et al. (2015) menar att välja alternativ mat pga. sin livsstil 

har blivit allt vanligare. Med livsstil menar man människor som äter enligt olika dieter, 

såsom vegetarisk eller vegansk kost, på grund av att man vill poängtera sin åsikt eller sitt 

ställningstagande för tex. köttkonsumtionen, djurens rättigheter, miljöansvar etc. På 

grund av att denna kundgrupp är starkt ihopkopplad med ett ställningstagande, kan det 

vara till fördel för företagen att marknadsföra miljöengagemangen till just denna 

kundgrupp och det kan finnas en koppling till att företagen valt att även inkludera 

miljöpåståenden på förpackningarna. Miljöpåståenden är nämligen sådana påståenden 

som riktar sig till de intressenter som är på något sätt oroliga eller berörda av ämnet 

(Leonidou et al. 2010) vilket Cridland (2012) konstatera att de som väljer att äta 

växtbaserad kost allt som oftast är. Växtbaserad mat faller fortfarande i dagens läge 

innanför den alternativ livsmedelsbranschen och därför tangerar marknadsföringen 

kring den ofta frågor som hållbar utveckling och etik (Smith Maguire et al.2017).  

Vidare kan det tänkas att företagen försöker nischa sin produkt även till de med celiaki 

eller/och laktosintolerans/mjölkallergi. Många företag väljer att ta fasta på detta i sin 

marknadsföring eftersom folk som äter alternativ mat ofta gör det också på grund av 

allergi (Cridland 2012).  Pirkka, Planti, Alpro, Rainbow, Juustoportti, Fazer Yosa, 

Kotimaista och Oatly lyfter skilt fram att produkten antingen är mjölkfri eller laktosfri, 

Alpro väljer att skriva att produkten är ”naturligt laktosfri”, medan Oddlygood och 

Kaslink Aito skriver att produkten är antingen helt utan råvaror från animaliskt ursprung 

eller att den är gjord på växtbaserade råvaror. Kaslink Aito och Juustoportti nämner 

tydligt på förpackningarna att deras produkter är glutenfria. Också denna kundgrupp 

faller inom den alternativa livsmedelsindustrin. Juustoportti är den enda som väljer att 

lyfta fram att produkten inte innehåller carragen2.  

                                                 
2 Carragen är ett tillsatsämne som förhindrar grädde från att skikta sig. (Valio.fi 2019) 
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En annan kundgrupp som företagen försöker nå är de som lägger mjölk i kaffe. 

Kotimaista, Fazer Yosa, Oddlygood och Pirkka skriver uttryckligen att drycken passar i 

kaffe, medan Juustoportti och Kaslink Aito gör reklam för en skild havredryck på sina 

förpackningar som passar till kaffet. Rainbow, Oatly och Alpro nämner inte kaffe på sina 

förpackningar. Till skillnad från de tidigare nämnda kundgrupperna, har denna inget att 

göra med en alternativ kost, vilket i sig kan vara ett försök att bredda kundgruppen till 

dem som inte skulle välja produkten på grund av en livsstil eller allergi.  

Mätbarhet 

Bland dessa tio företag går Juustoportti och 

Oatly starkast ut med miljöargumentation på 

deras förpackningar. Juustoportti lyfter starkt 

fram havrets ursprung och vilka engagemang 

de som företag gör för miljöns välbefinnande. 

Juustoportti har ägnat en sida på 

förpackningen åt vilka lösningar Juustoportti 

gör för att främja miljöns välbefinnande: 

”Juustoportti tekee ympäristön hyvinvointia 

edistäviä ratkaisuja”. Juustoportti skriver 

bland annat ut att 100% av energin de 

använder är vind-, vatten-, och solenergi, 90% 

av värmeenergin är bioenergi, 100% av havren 

är finskt havre och 100% av skatten betalas till 

Finland. Vidare påstår Juustoportti på sin förpackning att 0% av energin kommer från 

kärnkraftverk, olja eller kol. Bland annat menade Rudawska (2019) att hållbarhet som 

ett grundvärde för företaget ger en konkurrensfördel till företaget vilket ofta leder till 

goda finansiella resultat.  

Samma miljöengagemang inom företaget syns på Oatlys förpackning. Oatly har tydligt 

på framsidan av förpackningen hur mycket koldioxidavtrycket är för produkten samt en 

lång text på sidan av förpackningen om hur livsmedelsindustrin borde visa sina 

koldioxidavtryck på förpackningarna.  

”So from now on, our products will be labelled with a number that defines the 

amount of CO2e they generate, from farm to store, so that you know how they 

impact the planet before you decide to nuy them. That way you can easily 

Bild 4 Juustoportti. Förpackningens vänstra sida. 
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compare them to other food products, as soon as the entire food industry follow 

our lead, which they have to do now that we’ve officially and indiscreetly 

suggested it on the side of this package.” - Oatly Havredryck Deluxe 

Lash och Wellington (2007) poängterar fördelarna med att fastställa ett företags 

koldioxidavtryck. Utöver detta menar Mathers och Blanco (2013) att man inte enbart 

behöver visa koldioxidavtrycket utan det finns också andra sätt att mäta företagets 

miljöengagemang. Denna mätbarhet kommer tydligt fram inom just dessa två företag 

genom deras argumentation på förpackningarna. Vidare menar Mathers och Blanco att 

mätbarheter på förpackningarna måste vara tydligt definierade av organisationen och 

kopplade till företagets mål för att vara effektiva inom 

marknadsföringskommunikationen. Detta kan tolkas ur båda företagens förpackningar 

men Oatly kommunicerar mer om hur man som konsument kan förebygga 

miljöföroreningar genom att välja en produkt som genererar mindre koldioxidutsläpp, 

medan Juustoportti lyfter fram vad de som företag gör. Juustoporttis sätt att 

kommunicera kan upplevas som ett bättre sätt att kommunicera miljövänlighet, 

eftersom de inte uppmanar konsumenten att göra miljögärningen (Wang, et al. 

McFerran 2017). 

Också andra företag lyfter på ett eller annat sätt fram mätbarheten av koldioxidutsläppet 

eller andra miljöengagemang på sin förpackning men nämner i argumentationen inga 

siffror. Alpro påstår på sin förpackning att; 

”Alpros drycker kräver mindre mark/areal och vatten och genererar mindre 

CO2 än mejerimjölk.” – Alpro Oat Original 

Kaslink Aito nämner inte koldioxidutsläpp, men påpekar att deras dryck är framställd 

med hjälp av finländsk biogas; 

 ”Valmistettu suomalaisella biokaasulla.” –Kaslink Aito 

Rainbow, Pirkka, Planti, Fazer Yosa, Valio Oddlygood och Kotimaista har ingen synlig 

kommunikation om hur de mäter sitt miljöengagemang. Detta är i sig intressant 

eftersom det är ytterst viktigt att demonstrera hur miljöprestationen ger mätbara 

förändringar när man kommunicerar sina hållbarhetsmål och sitt miljöengagemang 

(Mathers & Blanco 2013). Vidare menar Mathers och Blanco (2013) att det leder till att 

företagets trovärdighet från en miljövänlighets synvinkel ökar. De andra företagen, 



  

 

51 

förutom Rainbow, kommunicerar ändå ut på andra sätt deras hållbarhets- och 

miljöengagemang, fast än inte i lika stor utsträckning som Juustoportti och Oatly. 

Miljöstrategisk- och hållbarhetsmarknadsföring 

Man kan märka tydliga gemensamma kategorier i hållbarhetspåståenden på 

förpackningarna. De gemensamma nämnarna bland företagen är att de på något sätt vill 

få fram att produkten har kopplingar till Finland. I kapitel 2.2.2 behandlade jag bland 

annat Miles och Covin (2000) modell där de poängterade att företag som tenderar att 

konkurrera främst med priset brukar ofta ta en samtyckesmodell och gör bara det som 

krävs, dvs. följer lagar och förordningar samt god företagsetik. Man kan tolka detta som 

ett samband mellan att Rainbow inte alls väljer att argumentera för ett miljövänlighet 

och att Rainbow valt samtyckesmodellen. Pirkka och Kotimaista, som också är private 

label-varumärken (Pirkka för Kesko och Kotimaista för S-gruppen) använder sig av färst 

miljöstrategiska marknadsföringspåståenden (om man bortser från Rainbow). Pirkka 

och Kotimaista har båda två ”Gott från Finland”-märket på sina förpackningar, vilket 

betyder att de väljer att lyfta fram att produkten är gjord i Finland av minst 75% finska 

råvaror (hyvaasuomesta.fi u.å.).  Utöver detta märke väljer Pirkka och Kotimaista att inte 

lyfta fram några andra miljöengagemang. Också Valio Oddlygood använder ytterst få 

miljöargument och väljer att endast lyfta fram, utöver ”Gott från Finland”-märket, att 

produkten är ”gjord i Finland på finsk havre”, vilket i sig betyder samma sak som det 

nämnda märket. Upprepning för att förstärka. 

Också Kaslink Aito, Planti och Juustoportti har också ”Gott från Finland” -märket på 

förpackningen men utöver detta väljer Kaslink Aito att också lyfta fram följande saker på 

sin förpackning. 

”…kaurajuoma kun syntyy kotimaisesta kaurasta, ilman eläinperäisiä 

aineksia.”, 

”Tämä kartonki on valmistettu ja painettu Imatralla”, 

”Valmistettu suomalaisella biokaasulla. ” – Kaslink Aito 

Planti väljer att lyfta fram följande argument. 

”…olemme valmistaneet tämän herkullisen kaurajuoman Sinulle suomalaisesta 

kaurasta Plantin tehtaalla Turussa.”, 
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“Did you know? Planti isn’t like any other brand. We’re owned by Kavli Trust, a 

charitable foundation, and we have a single goal. Every year, the trust allocates 

our surplus profits to research and humanitarian projects in many countries. 

By choosing Planti, you help to make the world a little better. “ – Planti 

Fazer Yosa säger att havren är från Finland, men att produkten är gjord i Sverige. Det 

kan finnas ett samband mellan att de nämnda företagen väljer att lyfta fram produktens 

ursprung och att närproducerad mat ofta anses som miljövänligare (Konsumentverket 

2017) fast än argumentet i sig själv inte säger något om dess miljöpåverkan. Det som är 

värt att poängtera är att Fazer Yosa valt att skriva ut att havre som använts i produkten 

är finskt fast än produkten är gjord i Sverige. Eftersom konsumenter ofta tar 

känslomässiga beslut (Rudawska 2019) är detta också ur ett försäljningsperspektiv ett 

knep att få konsumenten att välja Fazer Yosa fram om t.ex. företag som inte alls väljer 

att skriva något om havres ursprungsland, som t.ex. Oatly, Alpro och Rainbow.  

Detta leder till en annan gemensam kategori som är produktens och förtagets 

miljöpåverkan och hur konsumenten kan vara med och påverka miljön genom att välja 

produkten. Som tidigare nämndes tar konsumenter ofta känslomässiga beslut och därför 

menar Rudawska (2019) att företag måste fokusera på produktens fördelar i relation till 

miljöpåståendena. Detta syns framförallt på Oatlys och Alpros förpackningar som båda 

två tar ställning till de positiva egenskaperna produkten har både med tanke på 

människan och planeten. I Wang, Krishna och McFerran (2017) studie upplevde kunder 

hotell som synligt spenderar pengar på miljöaspekter som grönare hotell än de som inte 

gjorde det synligt. Ingen av havredrycksföretagen lägger ut några summor över hur 

mycket pengar de spenderar på deras miljöengagemang på förpackningarna, men Oatlys, 

Alpros, Juustoporttis, Kaslink Aito och Plantis starka marknadsföringsargument på 

förpackningarna talar ändå om ett synligt ställningstagande och därför kan dessa företag 

ses som ”grönare” företag jämfört med de andra företagen ur konsumentens synvinkel. 

Funktionella hälsopåståenden 

Även hälsopåståenden används på företagens förpackningar, fast än inte i lika stor 

utsträckning som miljöpåståenden. Hälsopåståenden är enligt livsmedelsverket 

påståenden som påpekar ett samband mellan ett livsmedel och hälsa (Ruokavirasto u.å. 

b) och delas i detta arbete upp i funktionella hälsopåståenden, hälsopåstående som syftar 
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till barns hälsa och utveckling, hälsopåståenden som syftar på att minska riskfaktorerna 

för sjukdom, näringspåståenden, andra hälsopåståenden, alternativ mat: diet & allergi 

och alternativ mat livsstil. När det kommer till funktionella hälsopåståenden lyfter Alpro 

fram på förpackningen att produkten är; 

 ”Naturligt laktosfritt och därför lättsmält”. 

Alpro använder sig även av andra hälsopåståenden som i sig inte direkt syftar till att 

förbättra hälsan, men som antyder de positiva egenskaperna av produkten med tanke på 

hälsan. Bland annat skriver Alpro; 

 ”Att öka ditt fiberintag har aldrig varit godare!”. 

Också Fazer Yosa och Oatly använder sig av funktionella hälsopåståenden. Fazer Yosa 

lyfter fram att havre är en av de mest näringsrika växtbaserade produkterna medan Oatly 

påpekar att äta och dricka växter gör att kroppens känns bra. Kotimaista, Pirkka, 

Rainbow, Planti, Juustoportti, Kaslink Aito och Valio Oddlygood använder inga 

funktionella hälsopåståenden i sin förpackningsmarknadsföring. 

Hälsopåståenden som syftar till barns hälsa och utveckling  

Angående hälsopåståenden som syftar till barns hälsa och utveckling är det endast Alpro 

som väljer att lyfta fram att produkten är ”lämplig som en del i en hälsosam kost från 1 

års ålder och uppåt.” Ingen av de andra företagen nämner barn i sin 

förpackningsmarknadsföring vilket i sig är ganska intressant, eftersom många av 

havredrycksföretagen ändå försöker på ett eller annat sätt vara så lik komjölk som 

möjligt, genom att hänvisa till dryckens olika användningsområden och näringsämnen 

(Rundgren 2019). Barn är ju trots allt en stor kundgrupp för komjölken, så man skulle 

kunna tänka sig att havredrycksföretagen även skulle vilja ha en bit av den kakan. 

Hälsopåståenden som syftar till att minska riskfaktorerna för sjukdomar 

Alpro är också det enda företaget som har ett hälsopåstående som syftar till att minska 

riskfaktorerna för en viss sjukdom.  

”Naturligt lågt innehåll av mättat fett. Minskad konsumtion av mättat fett 

bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet.” – Alpro 
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Näringspåståenden 

För att bättre få grepp om vad näringspåståenden är så finns de behov att upprepa detta. 

Näringspåståenden är påståenden om den energi som livsmedlet ger/inte ger/ger i 

minskad eller ökad grad, eller de näringsämnen som livsmedlet innehåller/inte 

innehåller/innehåller i mindre eller större omfattning (Ruokavirasto u.å b). Det finns i 

större utsträckning näringspåståenden på havredrycksförpackningarna än det finns t.ex. 

hälsopåståenden som syftar på att minska riskfaktorerna för sjukdomar. 

Kaslink Aito nämner på sin förpackning att produkten innehåller naturligt förkommande 

socker. Det nämner också Oatly på sin förpackning. Utöver att produkten innehåller 

naturligt förkommande socker lyfter Alpro fram på sin förpackning att produkten inte 

innehåller något tillsatt socker. Också Valio Oddlygood påstår att produkten inte 

innehåller något tillsatt socker, men de skriver också att produkten innehåller ”Naturliga 

sockerarter från havre”. Till näringspåstående hör även ”Bättre val”-hjärtbilden, som 

betyder att produkten är ett näringsmässigt bättre val i sin egen produktgrupp 

(ruokavirasto u.å. b). Rainbow, Planti och Kotimaista har denna logo på sina 

förpackningar. Alpro är enda företaget som använder sig även av en kaloriräknare på 

förpackningen (kalorier/100 ml dryck). 

Många av havredryckerna skriver också ut att produkten är berikad med eller innehåller 

vitaminer och kalcium. Utöver detta skriver Planti och Pirkka att produkten är berikad 

med folsyra och Juustoportti att produkten inte innehåller carragen. Alpro väljer att 

betona att produkten innehåller 30% mer fiber än marknadsreferensen inom 

havredrycker. Man kan alltså märka att företagen i större grad använder sig av 

näringspåståenden än hälsopåståenden på förpackningarna. En orsak till detta kan vara 

att företagen måste kunna vetenskapligt bevisa sina påståenden, och att 

näringspåståenden är ”lättare” att bevisa än påståenden som har med t.ex. minskande 

av riskfaktorerna för sjukdomar. Eftersom EFSA (europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet) även utvärderar val av ord och uttryck (Ruokavirasto u.å. b), så 

kanske det också är lättare för företagen att få igenom näringspåståenden, som allt som 

oftast endast är ett ord eller några ord, jämfört med ett längre hälsoargument. 

Livsmedelsverket (2019) skriver också på sina sidor att livsmedelsföretagen får heller 

inte påstå saker på förpackningarna som produkten inte har, eller som inte skiljer sig 

från andra liknande produkter. Det intressanta i det här påståendet är att alla produkter 

som är med i denna studie påstår en del samma saker t.ex. mjölkfri/laktosfri, och därför 
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kan man också undra varför företagen valt att ta upp detta, om de inte skiljer sig från 

liknande produkter. 

Allmänna hälsopåståenden 

Utöver de hälsopåståenden som nämnts hittills har även andra allmänna 

hälsopåståenden på havredrycksförpackningarna hittats. Dessa påståenden är sådana 

som fortfarande syftar på näring och hälsa (Ruokavirsto u.å.) men som inte platsar i de 

andra kategorierna. Påståenden, som t.ex. innehåller ord som fräsch, naturlig, 

läcker/god etc. Användningen av dessa påståenden måste vara motiverat på något sätt 

(Ruokavirsto 2019). Planti, Valio Oddlygood, Alpro, Kaslink Aito och Juustoportti 

använder sådana här påståenden i sin förpackningsmarknadsföring. Här är några 

exempel på sådana påståenden. 

”Seriously Delicious! Planti Oat drink is smooth, fresh and delicious to drink or 
mix into a smoothie.” – Planti Kaurajuoma 

 
 

”Oddlygood Havredryck är en välsmakande, len och naturlig havredryck… ”– 
Valio Oddlygood 
 
”…tai ihan vain raikkaana ruokajuomana – on monta tapaa nauttia aidosta” –

Kaslink Aito 

Förutom hälsopåståenden som marknadsföringspåstående på förpackningen, så 

använder även tre av företagen sådana här påståenden även i produktnamnet: Kaslink 

Aito, Alpro Oat Original och Oatly Havredryck Deluxe. Oatly använder också The 

Original före produktnamnet. I detta fall är det tydligast från Oatlys sida varför de valt 

att använda deluxe i namnet. Produkten innehåller mer fett än de andra produkterna, 

och kan därför ses som en ”lyxigare” variant av havremjölk. Kaslink Aito använder ”äkta” 

(aito) både i produktnamnet och i marknadsföringskommunikationen på förpackningen 

och kan därför upplevas som missvisande, eftersom de inte framkommer varför 

produkten är mer ”äkta” än någon annan produkt. 

Förpackningsdesign 

Men det är inte bara de textuella argumentationerna som syftar till miljö- och 

hälsopåståenden på förpackningarna. Även i den visuella argumentationen hittar man 

tydliga argument som framför förtagets miljö- och hälsoaspekter. När man studerar de 

tio förpackningarna kan man tydligt se likheter i förpackningsdesignen. Kaslink Aito, 
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Juustoportti, Fazer Yosa, Valio Oddlygood, Alpro och Planti använder alla ljusa, 

naturnära färger på förpackningarna; vit, beige, brun och ljusgrå. Företagen använder 

speciellt mycket beige i sina förpackningar, som är samma färg som havre. Ljusa, 

naturliga färger används ofta i marknadsföring av miljöargument och hållbarhet menar 

Petersen och Brockhaus (2017) vilket också syns i dessa förpackningar. Kahraman & 

Kazançoğlu (2019) poängterar de positiva associationerna till företagets gröna värden 

som företaget kopplas ihop med om de använder bilder på naturliga element så som 

grönsaker och frukter. Nästan alla förpackningar visar en bild på havre i någon form, 

antingen som ett fotografi, ritad bild eller grafisk bild. Rainbows bild är så pass oklar att 

det är svårt att säga om det är ett havrestrå på bilden eller inte. Som tidigare nämnts 

använder Rainbow heller ingen annan stark miljöargumentation på sin förpackning, så 

det är tydligt att de endast konkurrerar med priset.  Vidare menar Petersen och 

Brockhaus (2017) att företag som vill marknadsföra sina gröna värden använder 

naturliga förpackningsmaterial. Planti och Oatlys förpackningar har en struktur på 

förpackningen som ser ut som att kartongen skulle vara matt och ”orörd”.  

Kahraman & Kazançoğlu (2019) och 

Petersen & Brockhaus (2017) säger också att 

grön färg oftast kopplas ihop med ett 

företags gröna värden och används därför 

ofta som en dominant färg i förpackningen. 

Grön färg kan ses på förpackningarna, men 

inte i lika stor utsträckning som ljusa färger. 

Alpro använder grön färg både i form av 

grafiska bilder på blad, som bakgrundsfärg 

till olika marknadsföringspåståenden samt 

textfärg för rubrikerna ”Enjoy plant power”, 

”Good for you” och ”Good for the planet”. 

Även Kotimaista använder grön färg på 

förpackningen i form av en ritad bild en 

åker. Pirkka använder grön färg som 

bakgrundsfärg för påståendet 100% kasvipohjainen, och Valio Oddlygood använder grön 

färg på ca 80% av texten som är på förpackningen.  

Valio Oddlygood använder även grön färg i de ritade bilderna på framsidan samt i märket 

”Plant based”. De flesta havredrycksförpackningar har liknande färgsättning och 

Bild 5 Valio Oddlygood. 
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använder även liknande bilder och figurer på sina förpackningar för att marknadsföra 

miljöpåståenden. Pirkka, Rainbow, Oatly och Kotimaista är de förpackningar som sticker 

ut mest bland de tio förpackningar. Pirkka har en helt svart förpackning, Oatlys 

förpackning ser visserligen ut som matt och orörd kartong, men färgmässigt är den ändå 

relativt mörk. Kotimaista har en ljusblå förpackning och Rainbow har en citrongul och 

vit förpackning. Flera av företagen har även olika märken som tyder på att produkten är 

växtbaserad. Bland annat har Alpro ”European vegetarian Union”-märket på sin 

förpackning, Planti har ett veganmärke och både Valio Oddlygood och Kaslink Aito egna 

märken som talar för att produkten är växtbaserad.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att företagen använder sig av varierande hälso- 

och miljöargumentation på sina förpackningar. Det är svårt att helt dra ett streck mellan 

dessa två aspekter, eftersom argumentationerna också till viss del går in i varandra. Det 

finns dock betydligt fler argument på förpackningarna som tangerar miljöaspekter än 

hälsoaspekter.  

4.3 Vilka skillnader kan ses i marknadsföringspåståenden mellan 
företagen som har både traditionella mjölkprodukter och alternativa 
havreprodukter och företag som endast har produkter inom den 
nyare havredrycksindustrin? 

För att svara på denna fråga kommer Valios och Juustoporttis argumentation att 

jämföras med de andra företagens argumentation utgående från de redan besvarade 

forskningsfrågorna och kategoriseringen av påståenden. Också Kotimaista och Pirkka 

har mjölk i sitt sortiment, men eftersom deras förpackningar inte hade så starka miljö- 

och hälsoargumentationer, så kommer tyngdpunkten ligga på Valios och Juustoporttis 

havredrycksförpackningar.  

Som jag tidigare redan nämnt, har Juustoportti starka miljöargument på sin förpackning 

och de tangerar områden som energiförbrukning, markanvändning och produktionens 

andra positiva samhälleliga aspekter. Till skillnad från t.ex. havredrycksjätten Oatly, som 

också har starka miljömarknadsförings argument på sin förpackning, tar Juustoportti 

inte ställning till skillnaden mellan havredryck och komjölk eller produktens 

koldioxidavtryck. Inom retoriken handlar inventio, val av argument, om att välja de 

starkaste argumenten för just den rådande situationen (Holmgren Caicedo 2009). 

Juustoportti tar fram sina starkaste argument på sidan av förpackningen, och förbereder 

samtidigt sina argument för frågor som handlar om fakta, definition och kvalité. I detta 

fall kan det tänkas att fakta, definition och kvalité handlar om skillnaden mellan komjölk 
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och havredryck och komjölkens påverkan på naturen, eftersom t.ex. både Oatly och 

Alpro tar fasta på detta i sin förpackningsmarknadsföring.  

Juustoportti väljer också att först på baksidan av förpackningen lyfta fram att produkten 

är mjölkfri, vilket t.ex. Planti, Alpro, Oatly och Rainbow väljer att lyfta fram på framsidan 

av förpackningen. Inte heller Valio Oddlygood skriver ut på framsidan av förpackningen 

att produkten är mjölk- eller laktosfri, utan detta nämns enbart under ”ingredienser” bak 

på förpackningen. Probatio handlar enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) om att lägga 

fram argumenten för att inte mottagaren skall börja tvivla på budskapet och därmed 

tappa intresset. Valio och Juustoportti lägger fram deras argument om att produkterna 

är mjölkfria, men det är inte deras huvudargument för produkten. Däremot skriver 

Pirkka och Kotimaista att produkten är mjölkfri på framsidan av förpackningen.  

Valio Oddlygood har överlag väldigt få miljöargument jämfört med t.ex. Juustoportti, 

och lyfter främst fram i textform att produkten är gjord i Finland på finsk havre. Valio 

använder sig av, precis som många av de andra havredryckerna, ljusa naturliga färger, 

men också grön färg, vilket också tyder på att företaget vill få fram att produkten är 

naturlig/miljövänlig, men utan att ”trycka ner” deras mjölkprodukter med ord. 

Kahraman & Kazançoğlu (2019) påstår att företag som är kända och ansedda upplevs 

som mer trovärdiga i deras marknadsföringsargument och det kan vara en orsak till att 

Valio valt att inte ”tuta ut” för många miljöpåståenden på sin havredrycksförpackning, 

eftersom de eventuellt upplever att de inte behöver övertyga mer än genom det visuella 

utsendet på förpackningen.  

Med andra ord kan man konstatera att dessa företag, vars industri till största del är inom 

mjölkindustri, inte lyfter fram mjölk eller att produkten är mjölk-/laktosfri på 

förpackningen som ett av de viktigaste argument, utan nämner det kort bak på 

förpackningen. Orsaken till detta kan vara att de inte vill konkurrera med sina andra 

produkter. Private label-företagen (Pirkka och Kotimaista) har däremot inte enbart 

mjölkprodukter i sitt sortiment, och lyfter antagligen därför upp mjölk-/laktosfri-

argumentet fram på förpackningen, eftersom de inte upplever att de konkurrerar med 

sina egna produkter.  

Däremot finns det stora skillnader i miljöargumentationen på Juustoporttis och Valios 

förpackningar. Juustoportti har valt en betydligt starkare miljöargumentation på sin 

förpackning, medan Valio tar det säkra före det osäkra och kommunicerar främst deras 

miljöengagemang genom färger och produktens ursprung. Om man vidare jämför Valios 
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förpackning med de andra havredryckstillverkarna, så har de flesta andra 

havredrycksföretagen mer miljöargument på förpackningen än vad Valio har. Varför 

Valio har så få miljöargument jämfört med de andra företagen och jämfört med 

framförallt Juustoportti är svårt att säga baserat på endast dessa förpackningar.  

När man kollar på hälsomarknadsföringsargumentationen på förpackningarna märker 

man att både Valio och Juustoportti har en lika mängd påstående, och ingen av företagen 

lyfter fram hälsopåståenden på något speciellt sätt. Det tydligaste är ändå det som 

tidigare togs upp om att produkten är mjölkfri. Att nämna att produkten är mjölkfri kan 

antingen vara ett argument för att företagen inte belastar miljön med mjölkindustrin 

eller vara ett hälsoargument för den alternativa maten. Eftersom Valio och Juustoportti 

båda två är aktörer inom mjölkindustrin, är det sannolikt att orsaken till detta 

hälsoargument har att göra med den alternativa maten och är därmed inget 

ställningstagande från företagens sida mot t.ex. djurens rättigheter eller köttindustrin 

utan snarare ett sätt att bredda sin marknad och nå ut till fler konsumenter. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte är så stor skillnad mellan de 

havredrycksföretagens förpackningar som endast har havredrycker (eller andra 

växtdrycker) i sitt sortiment jämfört med de som även arbetar inom mjölkindustrin. Den 

största skillnaden är i sättet de använder påståendena mjölkfri och laktosfri. Man märker 

att det är något som företagen inte hemskt gärna lyfter fram. De tar heller ingen som 

helst ställning till komjölk och nämner heller ingenting om animaliskt ursprung, vilket 

t.ex. många av de andra företagen gör på sina förpackningar. När det kommer till den 

retoriska biten kan man inte se någon stor skillnad mellan företagen som har komjölk i 

sitt sortiment och de som inte har det, men t.ex. Oatly, Fazer Yosa, Alpro och Planti 

använder ändå fler retoriska figurer på sina förpackningar än vad Valio Oddlygood och 

Juustoportti använder.  
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel presenterar jag en sammanfattning av analysen och studiens slutresultat. 

Vidare kommer jag att diskutera kring hur företagsledare inom den berörda branschen 

eller den konkurrerande mejeribranschen kunde ta i beaktande resultaten i denna studie 

i kommande marknadsförings- och förpackningsprojekt. Också fortsatt forskning 

kommer att tangeras i detta kapitel. 

5.1 Diskussion kring slutresultatet 

Studiens syfte i denna avhandling var att utforska hurudana marknadsföringsargument 

som används inom havredrycksindustrin och närmare bestämt hur miljö- och 

hälsomarknadsföringsargumentation används till företags fördel på förpackningar. 

Denna studie har även kartlagt ifall det finns skillnader i argumentationen mellan företag 

som utöver havredrycker också har produkter inom den traditionella mjölkindustrin och 

företag som bara har produkter inom den nyare havredrycksindustrin. Detta har 

studerats genom en innehållsanalys som gjorts på tio havredrycksförpackningar. 

Argumenten har även studerats ur ett retoriskt perspektiv. 

I inledningen gick jag igenom hur miljömarknadsföring blivit allt viktigare i dagens 

samhälle men påpekade också att få studier gjorts om miljö- och hälsoargument på 

livsmedelsförpackningar, framförallt ur ett retoriskt perspektiv. Jag diskuterade även 

den alternativa livsmedelsindustrin och varför det är intressant att studera 

förpackningsmarknadsföring genom just havredrycksförpackningar. Studien 

genomfördes som en kvalitativ undersökning där tio havredrycksförpackningar 

analyserades genom en innehållsanalys. Ämnesområden som berördes i denna 

undersökning var retorik, miljö och hälsa.  

Huvudpunkterna i denna studies resultat är följande: 

 Marknadsföringsretorik används på havredrycksförpackningarna, men private 

label-företagen har inte satsat på det retoriska utsmyckningarna lika mycket som 

de andra företagen. 

 Oatlys havredryck sticker ut ur mängden och Oatly använder sig av flest retoriska 

figurer på förpackningen. 
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 Juustoportti, Planti, Kaslink Aito, Kotimaista och Fazer Yosa nyttjar det 

finländska och nordiska havrets starka marknadsställning och eftersträvar att 

skapa en vi-känsla med läsaren.   

 Företagen använder sig av väldigt lika argument, både vad gäller hälso- och 

miljömarknadsföringsargument. Endast Juustoportti och Oatly har ”vågat” sig 

på att använda tydlig mätbarhet i sin miljömarknadsföring, även om det tydligt 

kom fram i många tidigare forskningar att det är ett ypperligt sätt att övertyga 

konsumenten om företagets miljövänlighet.  

 Nästan alla företag valde ändå att på något sätt använda sig av 

miljömarknadsföring på förpackningarna, antingen genom val av färg på 

förpackning, eller genom att hänvisa till att produkten är närproducerad eller 

gjord på finskt havre.   

 Alla företag valde att påpeka att produkten är vegansk, antingen genom att skriva 

ut ”vegansk”, mjölkfri eller växtbaserad. Kaslink Aito påpekade att produkten 

inte innehåller några animaliska råvaror och Oatly skrev uttryckligen ut att 

produkten inte innehåller ’ko’.  

 Det fanns sist och slutligen ganska få hälsopåståenden på förpackningarna och 

Alpro var det enda företaget som använde sig av hälsopåståenden tydligt till sin 

fördel.  

I kapitel 4 gick jag igenom varje forskningsfråga med hjälp av innehållsanalysen som jag 

gjorde på förpackningarna. Det visade sig att förpackningarna till stor del följer 

resultaten i studierna i teorigenomgången i kapitel 2. Ser man på den retoriska biten av 

förpackningsmarknadsföring, märker man att många företag utformat sina 

förpackningar enligt de byggstenar som jag gick igenom i teorin. Det som dock tydligast 

framkom i denna undersökning var att private label-företagen (Pirkka, Kotimaista och 

Rainbow) inte valt att satsat på marknadsföringsretorik i samma utsträckning som de 

andra företagen. Alpro, Planti, Oatly, Valio Oddlygood, Juustoportti, Fazer Yosa och 

Kaslink Aito använder däremot ganska många retoriska knep i sina 

marknadsföringspåståenden, men även mellan dessa företag märker man skillnader. 

Bland företagen sticker Oatly ut som det företag som använder flest retoriska figurer i 

sitt sätt att kommunicera miljö- och hälsopåståenden, medan Fazer Yosa utformat sin 

förpackning enligt alla de retoriska byggstenar som nämnts. Företagen med produktion 
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i Finland, dvs. Planti, Valio Oddlygood, Juustoportti, Pirkka, Kotimaista och Kaslink 

Aito, samt Fazer Yosa (som använder finskt havre) eftersträvar även en stark vi-känsla 

genom att hänvisa till det finländska havret som använts.  

De flesta havredrycksförpackningarna har något slags miljömarknadsföringsargument. 

Många av företagen kommunicerar deras miljövänlighet genom den visuella 

förpackningsdesignen medan vissa även använde tydliga verbala påståenden om t.ex. 

produktionsmetoden.  I många tidigare studier om miljömarknadsföring togs mätbarhet 

upp som ett ypperligt sätt att övertyga konsumenten om företagets miljövänlighet. 

Mätbarhet syntes dock inte på speciellt många förpackningar, och endast Oatly och 

Juustoportti använde tydlig mätbarhet på sina förpackningar. Med tanke på att 

mätbarhet inom miljömarknadsföringen är ett så pass konkret argument, så är det 

intressant att märka att det inte används i större utsträckning på dessa 

havredrycksförpackningar. 

”So from now on, our products will be labelled with a number that defines the 

amount of CO2e they generate, from farm to store, so that you know how 

they impact the planet before you decide to buy them. That way you 

can easily compare them to other food products, as soon as the entire 

food industry follow our lead, which they have to do now that we’ve officially 

and indiscreetly suggested it on the side of this package.” – Oatly  

Oatlys argument ovan visar att miljöargumention är trots allt ett komplext ämne, 

eftersom t.ex. detta argument strider med teorin av Wang et al. (2017). I denna teori 

framkommer det att företag som kräver att kunden skall göra miljögärningen uppfattas 

som mindre miljövänliga. Oatly försöker tydligt ändå förespråka miljövänlighet med 

detta argument.  

Vad gäller hälsomarknadsföringspåståenden på havredrycksförpackningarna är det 

intressant att märka att endast Alpro tydligt använder dessa argument. Man kan fråga 

sig varför inget av de andra företagen valt att gå samma väg. Media har aktivt gått ut med 

havrets positiva egenskaper för hälsan, men detta syns inte på havredrycksföretagens 

egna förpackningar. Sett ur ett hälsoperspektiv kan man tycka att Alpro helt klart har en 

konkurrensfördel i förhållande till de övriga havredrycksföretagen. Alla företag lyfter 

ändå fram sin produkts växtbaserade innehåll. Ifall företagen valt att göra detta i sin 

förpackningskommunikation ur ett hälsoperspektiv eller ur ett miljöperspektiv är dock 

omöjligt att veta utan att fråga företagen själva. Eftersom alla dessa havredrycksföretag 
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väljer att nischa sig inom den alternativa livsmedelsbranschen är det tydligt att företagen 

ser det veganska som en konkurrensfördel. Denna fördel gäller dock inte mot de andra 

havredrycksföretagen, utan snarare som att havredrycken är ett substitut för den 

traditionella komjölken. Av denna orsak blir det svårt för havredrycksföretagen att sticka 

ut med sina miljö- och hälsoargument inom sin nisch. Istället måste de använda sig av 

t.ex. retoriska knep för inte att ses som en i mängden.  Följande retoriska figurer fanns 

inte på havredrycksförpackningarna: antites, paradox, honnörsord, retorisk fråga, 

opinion och metonymi. 

I teorin tog jag även upp ”health halo”-effekten och hur hälsopåståenden påverkar 

människors val av produkter. Det är svårt att konstatera vilka påståenden är så kallade 

”health halo”-påståenden, eftersom vad som uppfattas som en ”health halo” är en 

tolkningsfråga. Williams (2005) konstaterar ändå att det är mer sannolikt att 

konsumenter köper matprodukter med hälso- och näringspåståenden eftersom 

konsumenter ser mat med hälsopåståenden som hälsosamma. Därmed kan man anta att 

alla hälsopåståenden och näringspåståenden på havredrycksförpackningarna kan ses 

som ”health halo”-påståenden. Utan att studera saken ur ett konsumentperspektiv är det 

dock svårt att dra några slutsatser om detta. 

I teorin diskuterade jag även vilseledande miljömarknadsföring och hur konsumenten 

uppfattar miljömarknadsföring. Precis som med ”health halo”-effekten så är det till stor 

del fast i konsumentens uppfattning och tolkning ifall ett påstående uppfattas som 

vilseledande miljömarknadsföring. Musgrove et al. (2018) påpekar att konsumenterna 

blivit allt mer skeptiska till miljömarknadsföring för att företag börjat marknadsföra sina 

miljöengagemang mer än tidigare. Havredrycksförpackningarna som analyserats i 

denna avhandling har trots allt ganska få miljöpåståenden, och endast Juustoportti, 

Oatly, Alpro och Kaslink Aito använder sig av ”vassare” mätbarhetspåståenden. Därmed 

känns det osannolikt att deras påståenden skulle leda till greenwashing-anklagelser. 

När det kommer till skillnader mellan havredrycksföretagen som också har traditionell 

komjölk i sitt sortiment och de företag som endast erbjuder havredryck, kan man 

konstatera att de största skillnaderna ligger i hur företagen kommunicerar att produkten 

är mjölk-/laktosfri. Valio Oddlygood använder uttrycken ”plant based” eller ”passar för 

veganer” istället för att skriva ut det som syftar till komjölk, medan Juustoportti väljer 

att på baksidan av förpackningen skriva ”maidoton” och ”vegaaninen”. Jämför man med 

de andra företagen skriver många på framsidan av förpackningen att produkten är 

laktosfri eller mjölkfri. Valio Oddlygood använder väldigt få argument och Juustoportti 
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väldigt kraftiga miljömässiga argument och detta sätt att kommunicera miljö- och 

hälsopåståenden på förpackningarna är säkerligen ett medvetet val av dessa företag och 

i sig svårt att analysera endast utgående från dessa förpackningar. Det är ändå intressant 

och värt att poängtera att skillnaden mellan dessa två företag (Valio och Juustoportti) är 

markant fastän företagen båda har både traditionell komjölk och havredryck i sitt 

sortiment. Juustoportti har på sin förpackning tydligt tagit ställning med sitt 

miljöengagemang till skillnad från Valio. På förpackningarna följer Valio Miles och 

Covin’s (2000) samtyckesmodell, som innebär att företaget endast gör det som krävs, 

medan Juustoportti följer den strategiska modellen och tillämpar en miljöstrategi.  

5.2 Till företagsledare 

Denna avhandling har givit en inblick i hur havredrycksföretag väljer att marknadsföra 

miljöengagemang och hälsoaspekter på sina havredrycksförpackningar. Avhandlingen 

har inte studerat konsumentbeteendet i förhållande till förpackningarnas utformning 

och det är därmed svårt att ge några riktlinjer på hur och vad företagen ska tänka på när 

de väljer vilka argument de ska sätta på förpackningarna eller hur förpackningarna skall 

se ut för att tilltala konsumenten. Däremot har denna studie gett en inblick i vilka 

argument och påståenden de konkurrerande företagen valt att använda på sina 

förpackningar och hur de retoriskt sätt utformat sina förpackningar.   

Man kan konstatera att vissa företags marknadsföringspåståenden på 

havredrycksförpackningarna inte skiljer sig så mycket från varandra, medan 

argumentationen på vissa förpackningar är väldigt annorlunda från de andra. T.ex. 

använder Oatly en stark och till viss del lite dömande argumentation, medan Valio 

Oddlygood knappt tar ställning till miljö- och hållbar utveckling på sin 

havredrycksförpackning. Havredrycksföretag kunde utnyttja denna avhandling till att 

fundera på var de vill positionera sig gentemot sina konkurrenter vad gäller deras 

miljöengagemang och hur de väljer att kommunicera ut detta miljöengagemang. Med 

tanke på att växtbaserade dryckernas försäljningstillväxt ökat så kraftigt de senaste åren 

kan denna avhandling även vara till nytta för den konkurrerande mejeribranschen 

eftersom den visar vad det är som havredrycksföretagen gör inom sin 

förpackningsmarknadsföringen. 

Havrets hälsoaspekter har varit i fokus i media, men detta har inte synts desto mer på 

studiens havredrycksförpackningar. Hälsoaspekterna kunde företagen definitivt utnyttja 

även på sina förpackningar. Alpro är det företag som tydligast utnyttjar närings- och 
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hälsopåståenden. Många av havredrycksförpackningarna ser väldigt lika ut. Vill man 

som företag inom denna bransch sticka ut, kunde det löna sig att fundera på produktens 

förpackningsdesign och ifall fler hälsopåståenden kunde användas till företagets fördel. 

Orsaken till att företagen är försiktiga med att använda hälsopåståenden är att allt de 

påstår i sin marknadsföring måste ha vetenskaplig grund. Media skriver ändå mycket 

sådant, som inte alltid är vetenskapligt bevisat och därför kan dessa argument eventuellt 

inte användas på havredrycksförpackningarna. 

5.3 Fortsatt forskning 

Denna avhandlings syfte var att undersöka hurudana miljö- och hälsoargument 

havredrycksföretag använder på sina produktförpackningar och om det finns någon 

skillnad mellan företagen och deras argumentation. Vidare har denna studie också gett 

en inblick i hurudan retorik företagen använt på förpackningarna.  

Med tanke på framtida forskning skulle det vara intressant att få ett 

konsumentperspektiv på dessa havredrycksförpackningar och förpackningarnas 

argumentation, framförallt för att veta hur slutkonsumenten tänker och tycker, och vilka 

aspekter de upplever att är viktiga vid valet av havredryck. Denna studie har heller inte 

tagit upp förpackningstillverkarnas återvinnings och dylika certifieringar. Det skulle 

vara motiverat att studera även dessas betydelse ur ett konsumentperspektiv, eftersom 

vissa företag valt att använda fler sådana märken än andra på sina förpackningar. 

Rudawska (2019) menar att ansvarsfulla värdekedjor förbättrar ett företags rykte och 

skapar en konkurrensfördel på långsikt. Det skulle vara intressant att se ifall denna 

konkurrensfördel verkligen syns i försäljningen av just havredryck. 

Media har marknadsfört havre och dess positiva egenskaper, men förpackningarnas 

argumentation om havrets positiva inverkan på hälsan ekar näst intill tomt. Det skulle 

vara motiverat att studera ifall hälsoargumentationen syns mer i andra 

marknadsföringskanaler än på förpackningarna hos företag med havreprodukter och 

varför/varför inte det är så.  

Eftersom livsmedelsbranschen är global och berör hela jordens befolkning, kunde det 

också vara intressant att göra en likadan studie som gjorts i denna avhandling i ett annat 

land. Vidare kunde man även göra denna studie för en annan produktgrupp. Till exempel 

kunde man studera hurudan argumentation mejeriföretagen använder sig av på sina 

förpackningar, och hur detta skiljer sig från havredrycksföretagens argumentation. 
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