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Abstract 
Idag blir det allt vanligare att marknadsföra produkter – inte minst mat – som genom idéer, 

värden och identiteter kopplade till nationalism. Föreliggande studie undersöker hur 

reklamfilmer från det svenska ”mjölkkriget” – ett reklamkrig mellan mjölkproducenten Arla 

Foods och havredrycksföretaget Oatly – reproducerar en nationalistisk diskurs. Genom en 

multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) av en reklamfilm från respektive företag visar 

studien hur Arla Foods och Oatly genom valen och kombinationen av olika visuella, audiella 

och språkliga resurser på ett humoristiskt sätt ger uttryck för idéer, värden och identiteter med 

koppling till en nationalistisk diskurs. Reklamfilmerna leker med motsättningar och ifrågasätter 

mjölkens – respektive mjölksubstitutets – plats inom den nationella kulturen, samtidigt som 

idéer, värden och identiteter kopplade till en nationalistisk diskurs reproduceras utan att 

utmanas. Reklamfilmerna agerar vidare banalt nationalistiskt genom att på ett vardagligt sätt 

påminna mottagaren om dess nationella identitet och framställer denna – utifrån en nyliberal 

logik – som beroende av konsumtion av ”svenska” varor: mjölk respektive havredryck.  

 

Nyckelord: Banal nationalism; corporate nationalism; mat; mjölk; multimodal kritisk 

diskursanalys; nationalistisk diskurs; reklamfilmer; svensk nationalism 
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1. Inledning 
Reklam säljer mer än bara produkter; reklam säljer idéer, värden och identiteter (Eriksson & 

Machin 2019). På senare tid har det blivit allt vanligare för reklam att knyta dessa idéer, värden 

och identiteter till nationalism (Kania-Lundholm 2014). Inte minst har mat i ökad grad kommit 

att marknadsföras som ”nationell”, det vill säga som tillhörande en viss nationell kontext (Ichijo 

& Ranta 2016). Sådan matreklam knyter vissa idéer, värden och identiteter till nationen och 

kan agera som en vardaglig påminnelse för mottagaren om hens nationella tillhörighet 

(Prideaux 2009), samt framställa den nationella tillhörigheten som beroende av konsumtion 

(Kania-Lundholm 2014). Reklam för mat kan alltså på ett vardagligt och banalt sätt ge uttryck 

för en föreställd nationell gemenskap och därmed reproducera en nationalistisk diskurs – ett 

visst sätt att tala om och förstå nationen och den nationella identiteten (B Anderson 1993) – i 

syfte att sälja fler produkter. 

 

Föreliggande studie ämnar undersöka hur reklamfilmer från det svenska ”mjölkkriget” 

reproducerar en nationalistisk diskurs. ”Mjölkkriget” är vad medierna (se exempelvis Jones 

2019) kommit att kalla det reklamkrig som pågått mellan främst mjölkproducenten Arla Foods 

och havredrycksföretaget Oatly sedan 2014, och som fortfarande pågår i skrivande stund år 

2020. Hur reklam för mjölk och havre”mjölk” ger uttryck för nationalism är intressant att 

studera då mjölk kopplats till en nationalistisk diskurs sedan slutet av 1800-talet – inte minst 

inom reklam och propaganda (Jönsson 2005). 

  

Idag finns ett växande forskningsfält av studier kring reproduktionen av nationalistiska 

diskurser inom marknadsföring för mat och andra produkter (Kania-Lundholm 2014). Inom en 

svensk kontext är dock studierna få och har främst fokuserat på varuförpackningar (H 

Andersson 2019a) och marknadsföringsevent (H Andersson 2019b). Mig veterligen har det inte 

tidigare studerats hur en nationalistisk diskurs kommer till uttryck inom svensk reklamfilm för 

mat - här råder en kunskapsbrist som skapar relevans för föreliggande studie. 

 

1.1 Bakgrund 
I följande avsnitt ges bakgrundsinformation kring mjölkproducenten Arla Foods och 

havredryckföretaget Oatly. Vidare ges en historisk bakgrund till mjölkens roll i Sverige samt 

reklamkriget ”mjölkkriget”. 
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1.1.1 Arla Foods 

Arla Foods grundades som ett svenskt kooperativ under namnet Stockholms 

Mjölkförsäljningsaktiebolag år 1880 (Arla Foods u.å. a). Centralt för företaget har varit den 

kooperativa tanken om gemensamt ägande samt att skapa en bild av företagets mjölkproduktion 

och mjölkförsäljning som modern, rationell och hygienisk – i kontrast till bonden som säljer 

sin mjölk direkt till konsumenten (Eriksson u.å. b). År 1975 bytte kooperativet namn till Arla, 

som år 2000 ändrades till Arla Foods då kooperativet slogs samman med det danska 

mejeriföretaget MD Foods. Sammanslagningen gjorde Arla Foods dominerande inom den 

svenska marknaden – där företaget stod för 75% av all mjölkproduktion – och till en 

multinationell mejerijätte (Bergman & Dyfvermark 2015). År 2020 består Arla Foods av drygt 

10 300 mjölkbönder i totalt 7 länder (Arla Foods u.å. c).  

 

Arla Foods marknadsför traditionellt sett sina produkter i Sverige genom att ansluta sig till den 

svenska naturdiskursen. Inom denna naturdiskurs förstås naturen som en inbjudande plats där 

gräset är grönt och himlen är blå, och som en plats för hälsa, aktivitet och god barndom. Vidare 

förstås naturen som en oskyldig plats med rekreativa krafter som svenskarna på nationell nivå 

bör värna om att skydda. Slutligen är den svenska naturdiskursen nära sammankopplad det 

socialdemokratiska nationsbyggets idéer om modernitet, framsteg, frihet, jämlikhet, ansvar och 

öppenhet – och Arla Foods användning av naturdiskursen i sin marknadsföring reproducerar 

därigenom bilden av det ”gamla, trygga Sverige”. (H Andersson 2019, 2019b) 

 

1.1.2 Oatly 

Oatly är ett svenskt företag som säljer en rad havrebaserade produkter som kan användas som 

substitut till mejerivaror. Företaget grundades på 1990-talet under namnet Ceba Foods då ett 

forskarlag vid Lunds universitet sökte efter ett laktosfritt och näringsrikt dryckesalternativ till 

mjölk (Byttner 2015). Forskarlaget ansåg att havre var bäst lämpad som basråvara till den nya 

drycken, och efter upptäckten av en enzymblandning som kunde omvandla havre och vatten till 

en homogen dryck var havredrycken skapad. Havredrycken började tillverkas, och kom att 

säljas både inom och utanför Sverige. År 2001 bytte företaget namn till Oatly. Under 2014 

ändrade Oatly sin marknadsföringsstrategi från att främst rikta sig till de som inte kan dricka 

mjölk till att marknadsföra produkten som ett hälsosamt alternativ till mjölk för alla – inte minst 

för de som inte vill stödja mjölk- och köttindustrin (Ledin & Machin 2019). Oatly satte frågor 

om hållbarhet och hälsa i centrum (Forsman & Bodenfors 2014); de ville ”förbättra både 

enskilda individers och hela planetens välbefinnande” (Oatly u.å. a).  
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Oatly marknadsför sina produkter utifrån en humoristisk och lekfull framtoning. Syftet är 

framförallt att ta rollen som en uppstickare mot ett cyniskt och mobbande etablissemang av 

mejeriföretag. Tre typer av metakommunikation används i detta syfte. Den första typen är 

ordlekar, exempelvis i rubriker och slogans, genom användningen av allitteration, felstavningar 

med mera. Den andra typen är ”motsägelsefulla förväntningar” där fokus ligger på negationer 

och motståndsmarkörer. Negationer är påståenden som förutsätter att motsatsen eller något 

annat existerar, till exempel ”det regnar inte idag”. Motståndsmarkörer markerar att en 

förväntning motsägs och att ett undantag påpekas, till exempel ”den är gammal men fungerar 

bra”. Den tredje typen av metakommunikation är ”paradoxer” som tvingar fram en 

metakommunikativ förståelseram hos mottagaren. Exempelvis när Oatly skriver att deras 

reklam inte är reklam – vilket är en logisk motsägelse – blir en rimlig förståelseram att Oatly 

gör parodi av reklam. (Ledin och Machin 2019) 

 

1.1.3 Mjölkens roll i Sverige 

Idag finns det en utbredd föreställning om att svenskar druckit mjölk sedan urminnes tider, trots 

att det inte var förrän 100 år sedan som mjölk började konsumeras i en större utsträckning. 

Under början av 1900-talet skedde nämligen en rad förändringar som stärkte mjölkens roll i 

Sverige. För det första bidrog teknologiska utvecklingar till att mjölken kunde lagras, 

transporteras och konsumeras på en storskalig nivå. För det andra fick mjölken en framträdande 

roll i samhällsdiskussionen om självförsörjning efter Första världskriget eftersom mjölk kunde 

produceras lokalt och fanns i överflöd. För det tredje blev mjölken central för den svenska 

barnavården under början av 1900-talet eftersom dåtidens nutritionsvetenskap ansåg att 

dryckens sammansättning av vitaminer, mineraler och proteiner var bra lämpad för att bota 

undernärda barn. (Jönsson 2005) 

 

Organisationen Mjölkpropagandan som bildades 1923 spelade en viktig roll i att marknadsföra 

mjölken utifrån dess hälsofrämjande egenskaper – inte minst i skolor – samt att öka 

mjölkkonsumtionen (Jönsson 2005). Organisationen bestod av jordbrukare, mejeriföretag, 

politiker, forskare, läkare och lärare och fick finansiering från mejerier, jordbrukare, riksdag 

och länens hushållningssällskap. Statens stöd till mejeriindustrin grundades i tanken om att 

mjölk kunde skapa ett friskare och starkare folk, vilket låg i linje med socialdemokratins 

folkhemsidé. Mjölken serverades exempelvis gratis i folkskolan – som var öppen för alla barn 

– vilket gjorde att även de sämre bemedlade kunde få det något bättre (Jönsson 2005). Förutom 
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att mjölken sammankopplades med sociala och moderna framsteg samt välfärdsstaten, kom den 

vita mjölken att sammankopplas med rasbiologiska idéer om en livskraftig vit befolkning 

(DuPuis i Jönsson 2005). Nordeuropéernas tolerans för laktos, som för övrigt beror på en 

genetisk mutation, användes som argument av rasbiologer för att hävda den vita rasens 

överlägsenhet (a.a.). 

 

Idag är mjölken en nationell symbol som förknippas med nostalgi kring hur Sverige var förr 

och hur Sverige borde vara idag (Jönsson 2005). Det värden som sammankopplades med 

mjölken under Mjölkpropagandans storhetstid är dock inte lika allmänt accepterade idag. Under 

1990-talet bidrog nya hälsorapporter till ett ifrågasättande av mjölkens hälsofrämjande 

egenskaper, och under 2000-talet kom kohållningens negativa inverkan på klimatet att 

kritiseras. Parallellt med detta lanserades även växtbaserade mjölksubstitut som inledningsvis 

marknadsfördes främst mot laktosintoleranta. Idag väljer dock alltfler växtbaserade 

mjölksubstitut, och mjölkkonsumtionen i Sverige har minskat med nästan 37 procent sedan 

mitten på 1990-talet (Jones 2019).  

 

1.1.4 ”Mjölkkriget” 

I samband med att Oatly ändrade sin marknadsföring under 2014 kom företaget att ifrågasätta 

de värden som kopplats till mjölk i en svensk kontext – i synnerhet gällande hälsa och hållbarhet 

(Forsman & Bodenfors 2014). I sin marknadsföring använde Oatly formuleringar som ”No 

milk. No soy. No badness.” och ”It's like milk, but made for humans”, vilket skapade reaktioner 

från branschorganisationen Svensk Mjölk – där bland annat Arla Foods ingår (Kvist 2015). 

Svensk Mjölk lämnade in en stämningsansökan mot Oatly och 2015 beslutade 

Marknadsdomstolen att Oatly inte fick använda slogans och fraser som kunde anses nedvärdera 

mjölk, eftersom det inte kunde bevisas att mjölk var ohälsosamt eller hade en negativ inverkan 

på klimatet. Stämningen gav Oatly stor medial uppmärksamhet och möjligheten att framstå som 

en liten, djärv motståndare till mejeriindustrin (Gustafsson 2015). I samband med stämningen 

lanserade Oatly en kampanj med vetenskapliga argument för att havrebaserade drycker är 

hälsosammare och bättre för klimatet än mjölk. Kampanjen föranledde fortsatta stridigheter och 

reklamutspel mellan Oatly och mejeriindustrin – med mejerijätten Arla Foods i spetsen – inom 

vad som kommit att kallats ”mjölkkriget”. 

 

Arla Foods och Oatly marknadsföring sedan ”mjölkkrigets” start måste förstås i relation till 

denna kontext, och som delar av en intertextuell kedja där de olika kampanjutspelen går i dialog 
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med varandra. ”Mjölkkriget” måste även förstås utifrån hur mjölk traditionellt sett har 

marknadsförts inom Sverige kopplat till en nationalistisk diskurs (H Andersson 2019, 2019b; 

Jönsson 2005) och en nationell naturdiskurs (H Andersson 2019, 2019b). Efter att Oatly 

stämdes 2015 har företaget drivit en kampanj under 2017 där de begärde att Konkurrensverket 

skulle granska EU:s ekonomiska bidrag till skolmjölken som en snedvridning av marknaden 

(Oatly 2017). Under 2018 lanserade Arla Foods kampanjen ”Bara mjölk smakar mjölk” som 

skiljer sig från Arlas ”traditionella” marknadsföring genom att fokusera på mjölkens goda smak 

jämfört med växtbaserade mjölkalternativ – som de kallar Pjölk, Trölk, Brölk och Sölk (Törner 

2019a). År 2019 meddelade Oatly att de varumärkesskyddat Arla Foods påhittade namn för 

växtbaserade mjölkalternativ för att själva kunna använda namnen i sin marknadsföring. 

Samma år lanserade även Oatly flertalet kampanjer; de sökte bönder som ville ställa om från 

djurhållning till att odla havre åt Oatly, uppmanade matindustrin att redovisa deras produkters 

klimatpåverkan samt manade svenskarna att omvärdera sin syn på mjölk (Oatly 2019; u.å. b; 

Törner 2019b). Den sistnämnda kampanjen gick under namnet ”Spola mjölken”. Arla Foods 

kom att rättsligt bestrida Oatlys äganderätt för namnen på växtbaserade mjölkalternativ, och 

lanserade även ett utökat kampanjmaterial till kampanjen ”Bara mjölk smakar mjölk” (Törner 

2019b).  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie syftar till att kvalitativt undersöka hur reklamfilmer från ”mjölkkriget” 

reproducerar en nationalistisk diskurs. En multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) kommer 

därför att genomföras för att frilägga hur valen och kombinationen av olika visuella, audiella 

och språkliga resurser ger uttryck för idéer, värden och identiteter med koppling till en 

nationalistisk diskurs i Arla Foods reklamfilm ”Pjölk till tre-fikat – Bara mjölk smakar mjölk” 

och Oatlys reklamfilm ”Var smak har sin tid – Spola mjölken”. 

 

Följande frågor avses besvaras: 

1. Vilka visuella, audiella och språkliga resurser används – och hur används de – i Arla 

Foods respektive Oatly reklamfilmer för att ge uttryck för idéer, värden och identiteter 

med koppling till en nationalistisk diskurs? 

2. Vilka idéer, värden och identiteter med koppling till en nationalistisk diskurs kommer 

till uttryck i Arla Foods respektive Oatly reklamfilm? 

3. Utmanas på något sätt dessa idéer, värden och identiteter med koppling till en 

nationalistisk diskurs?  
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1.3 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjorts med hänsyn till studiens omfattning. Studien har avgränsats till 

att endast undersöka företagen Arla Foods och Oatlys marknadsföring, trots att även andra 

företag och branschorganisationer varit delaktiga i ”mjölkkriget”. Detta då Arla Foods och 

Oatly givits störst fokus i medierapporteringen av ”mjölkkriget” (se exempelvis Jones 2019), 

på grund av deras extensiva reklamutspel. Vidare har studien begränsats till att endast 

undersöka företagens marknadsföring från ”mjölkkriget”, trots att denna skiljer sig väsentligt 

från den ”vanliga” marknadsföringen i Arla Foods fall. Studien har även avgränsats till att 

endast studera reklamfilmer eftersom hur reklamfilmer reproducerar en nationalistisk diskurs i 

en svensk kontext inte har studerats tidigare mig veterligen, vilket skapar relevans för denna 

studie. Slutligen har antalet reklamfilmer begränsats till en från varje företag då studien är 

kvalitativ och går på djupet inom det valda materialet, vilket begränsar möjligheterna till ett 

extensivt material (Bryman 2012).  

 

Föreliggande studie intresserar sig inte heller för om eller hur reklamfilmernas producenter 

samt mottagare uppfattar att idéer, värden och identiteter med koppling till en nationalistisk 

diskurs kommer till uttryck i reklamfilmerna. Kvalitativa metoder som intervjuer, 

enkätundersökningar och receptionsanalyser har därför valt bort till förmån för multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning kring reproduktionen av en nationalistisk diskurs 

inom marknadsföring och framförallt två centrala forskningsteman belyses – hur föreställningar 

om ”svenskhet” reproduceras inom Ikeas marknadsföring samt humor och nostalgi som 

strategier vid nationalistisk marknadsföring. I påföljande kapitel behandlas studiens teoretiska 

utgångspunkter i form av nationalism, nationen, nationell identitet, banal nationalism, 

nationalistisk marknadsföring, relationen mellan samhälle, språk och diskurs samt 

föreställningar om det ”svenska”. Därefter presenteras studiens urvalsmetod, material och 

analysmetod, och relevanta metodproblem diskuteras. I efterföljande kapitel presenteras analys 

och resultat; först för Arla Foods reklamfilm, och därefter för Oatlys reklamfilm. 

Avslutningsvis redogörs och diskuteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning 

inom ämnesområdet behandlas.  
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras inledningsvis en övergripande bild av forskningsläget kring reproduktionen 

av en nationalistisk diskurs inom marknadsföring. Därefter sker en mer ingående presentation 

av två teman som kan identifieras inom forskningsfältet och som anses relevanta för 

föreliggande studie. Det första temat berör hur föreställningar om ”svenskhet” reproduceras 

inom Ikeas marknadsföring och det andra berör hur humor och nostalgi kan användas strategiskt 

vid reproduktionen av en nationalistisk diskurs inom marknadsföring.  

  

2.1 Övergripande bild av forskningsläget 
Hur uttryck för vissa idéer, värden och identiteter kan reproducera en nationalistisk diskurs 

inom marknadsföring har studerats både i en svensk kontext (H Andersson 2019, 2019b; Mazur 

2013; Wigerfelt 2012) och i länder som Kanada, Ryssland, Spanien och Indien (Mock 2012; 

Morris 2005; Roberts 2014; Screti 2013; Subramanian 2013). Trots att reklamfilmer inte har 

studerats tidigare i en svensk kontext har de dominerat som studieobjekt internationellt sett 

(Mock 2012; Mazur 2013; Morris 2005; Screti 2013; Subramanian 2013), men även 

reklambilder (Morris 2005), varuförpackningar (H Andersson 2019a), varuetiketter (Roberts 

2014), marknadsföringsevent (H Andersson 2019b) och digitalt utbildningsmaterial för intranät 

(Wigerfelt 2012) har studerats. Studierna har varit kvalitativa med utgångspunkt antingen i 

MCDA (H Andersson 2019, 2019b; Screti 2013; Wigerfelt 2012) eller semiotik (Mazur 2013; 

Mock 2012; Morris 2005; Roberts 2014; Subramanian 2013). 

  

I fokus för den tidigare forskningen har varit att studera nationalistiska diskurser inom 

marknadsföring i relation till Billigs (1995) teori banal nationalism (H Andersson 2019, 2019b; 

Mock 2012), föreställningar om ”svenskhet” (Mazur 2013; Wigerfelt 2012), humor (Mazur 

2013; Screti 2013) och nostalgi (Morris 2005; Roberts 2014). H Andersson (2019, 2019b) och 

Mock (2012) har funnit att vardagliga representationer av nationella idéer, värden och 

identiteter inom marknadsföring påminner mottagaren om hens nationella tillhörighet, och 

därmed bör förstås som banala uttryck för nationalism (Billig 1995). Mazur (2013) och 

Wigerfelt (2012) har studerat hur olika föreställningar använts för att reproducera ”svenskhet” 

inom Ikeas marknadsföring. Slutligen har det studerats hur humor (Mazur 2013; Screti 2013), 

– i synnerhet ironi – och nostalgi (Morris 2005; Roberts 2014), kan användas strategiskt vid 

reproduktionen av en nationalistisk diskurs.  

  



 8 

H Andersson (2019, 2019b), Mazur (2013), Mock (2012), Morris (2005), Roberts (2014), Screti 

(2013), Subramanian (2013) och Wigerfelts (2012) har studerat hur och varför en nationalistisk 

diskurs reproduceras inom marknadsföring. De fann att nationella myter, intressen, symboler, 

språk, uttryck, utseenden, karaktärer, traditioner, kulturer, melodier, byggnader, geografiska 

platser, historiska perioder och religioner kan användas inom marknadsföring för att frammana 

en känsla av nationalism, nationell tillhörighet och nationell stolthet hos mottagarna (a.a.). 

Dessa känslor kunde sedan knytas till varumärket och få företaget och/eller produkten att 

framstå som en bidragande faktor till nationens framgång och stolthet.  

 

H Andersson (2019, 2019b), Morris (2005), Roberts (2014) och Screti (2013) har även studerat 

vilken kulturell och socio-politisk miljö som kommer till uttryck i samband med reproduktionen 

av en nationalistisk diskurs. Här fann H Andersson (2019, 2019b) att företaget Arla Foods 

förpackningar och marknadsföringsevent av mjölk använde en svensk etablerad naturdiskurs 

med nära koppling till 1900-talets socialdemokrati och framväxten av den svenska 

välfärdsstaten. Användningen av denna naturdiskurs kunde reproducera bilden av en ännu 

intakt svensk välfärdsstat, trots stora socio-politiska förändringar i Sverige de senaste 

decennierna. Screti (2013) fann i sin tur att konstruktionen av en galicisk diskurs i ett galiciskt 

företags reklamfilmer reflekterade rådande socio-politiska och kulturella strömningar av 

nationalism och känslor av underlägsenhet i Galicien. Slutligen fann Morris (2005) och Roberts 

(2014) att ryska varumärkens konstruktion av rysk identitet i sin marknadsföring speglade en 

kulturell och socio-politisk miljö av osäkerhet och förändring i Ryssland, och en nostalgi för 

Rysslands storhetstid (eng. the Great Russian past).  

 

2.2 Föreställningar om ”svenskhet” inom Ikeas marknadsföring 
Wigerfelt (2012) och Mazur (2013) har studerat hur föreställningar om ”svenskhet” kommer 

till uttryck i Ikeas digitala utbildningsmaterial för intranätet (Wigerfelt 2012) och reklamfilmer 

för den tyska marknaden (Mazur 2013). Wigerfelt (2012) fann att naturen var central för 

framställningen av ”svenskhet”, vilket kom till uttryck bland annat genom 

landsbygdsromantiska bilder från Småland: röda stugor med vita knutar, stengärsgårdar och så 

vidare. Dessa svenska naturbilder knöts diskursivt till Ikeas ”svenska” organisationskultur då 

den vackra men karga naturen i Småland beskrevs ha utformat den ödmjuka, viljestarka, 

sparsamma och innovativa organisationskulturen inom Ikea. Även i Ikeas tyska reklamfilmer 

framställdes den svenska naturen som en central del av ”svenskheten”, bland annat genom att 

de ”typiskt svenska” högtiderna firades utomhus på den svenska landsbygden (Mazur 2013). 
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Genom kombinationen av element som svenska folkdräkter, gröna landskap, kor, röda stugor 

och en klarblå och solig himmel reproducerades en rådande föreställning inom den tyska 

kulturen om naturen som central för ”svenskheten” (a.a.). 

  

2.3 Humor och nostalgi som strategier vid nationalistisk marknadsföring 
Screti (2013) och Mazur (2013) har studerat hur humor – i synnerhet ironi – används strategiskt 

inom marknadsföring som reproducerar en nationalistisk diskurs. Screti (2013) fann att en 

humoristisk framtoning vid framställningen av den nationella identiteten kan skapa en lustig, 

positiv och acceptabel sorts nationalism som skiljer sig från den som nyttjas av aggressiva 

nationalistiska rörelser – och därmed hindra reklamen från att uppfattas som aggressivt 

nationalistisk. Humor kan även användas för att göra budskapet mer tilltalande – genom att 

väcka empati och sympati – och för att ge uttryck för negativa stereotyper om landets invånare 

på ett lättsamt sätt (a.a.). Mazur (2013) fann att en humoristisk och informell framtoning kan 

göra företag mer omtyckta inom sin målgrupp. Detta var fallet för Ikea som bland annat genom 

att skämta på svenskarnas, den svenska kulturens eller det egna företagets bekostnad i sina 

reklamfilmer för den tyska marknaden kunde förbättra deras tyska målgrupps inställning till 

företaget (a.a.). 

 
Även hur nostalgi kan användas vid reproduktionen av en nationalistisk diskurs har studerats 

(Morris 2005; Roberts 2014). Roberts (2014) har undersökt ryska choklad- och 

vodkaförpackningars etiketter och funnit att dessa sedan Sovjetunionens kollaps i allt högre 

grad reproducerar myten om Rysslands storhetstid genom symboler som kan associeras med 

landets förflutna. Vidare har Morris (2005) studerat hur rysk alkohol- och brödreklam använder 

orden ”Ryssland”, ”ryss”, ”vår” eller ”tillsammans” i kombination med symboler som ger 

uttryck för rysk kultur, ritualer från sovjettiden och ryska platser. Både Morris (2005) och 

Roberts (2014) fann att marknadsföringen inte bara konstruerade Rysslands förflutna på ett 

idealiserat sätt – som en tid av pålitlighet och trygghet – utan även bidrog till att konstruera 

konsumenternas nationella identitet. Roberts (2014) menar att köpa sådana ”ryska” produkter 

därmed kan förstås som att ”köpa” en diskurs om Ryssland som nation, och om ens egen 

identitet som ryss.  

 

Den tidigare forskningen blir relevant för föreliggande studie då den visar hur MCDA (H 

Andersson 2019, 2019b; Screti 2013; Wigerfelt 2012) – och semiotik (Mazur 2013; Mock 2012; 

Morris 2005; Roberts 2014; Subramanian 2013) – kan användas för att undersöka hur en 
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nationalistisk diskurs reproduceras. Detta genom att visa på hur valen och kombinationen av 

olika visuella, audiella och språkliga resurser kan ge uttryck för specifika idéer, värden, 

identiteter med mera med koppling till en nationalistisk diskurs. Mazur (2013) och Wigerfelt 

(2012) bidrar med en förståelse för hur föreställningar om ”svenskhet” kan reproduceras inom 

marknadsföring. Mazur (2013) och Screti (2013) studier visar vidare hur humor kan användas 

strategiskt inom reklamfilmer för att framställa uttryck för en nationalistisk diskurs lustigt, 

lättsamt och positivt. Slutligen visar Morris (2005) och Roberts (2014) hur nostalgi kan 

användas strategiskt inom marknadsföring som reproducerar en nationalistisk diskurs. Flera 

utav studierna har undersökt reklamfilmer (Mock 2012; Mazur 2013; Morris 2005; Screti 2013; 

Subramanian 2013) och marknadsföring av mat (H Andersson 2019, 2019b; Morris 2005; 

Roberts 2014) men hur en nationalistisk diskurs reproduceras inom svensk reklamfilm för mat 

har inte studerats - häri ligger denna studies bidrag.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I föreliggande kapitel presenteras studiens teorier vilka behandlar nationalism, nationen, 

nationell identitet, banal nationalism, nationalistisk marknadsföring, relationen mellan 

samhälle, språk och diskurs samt förställningar om det ”svenska”. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av teorierna samt en diskussion. 

 

3.1 Nationalism, nationen och nationell identitet 
Föreliggande studie förstår nationalism i enlighet med B Anderson (1993) som menar att 

nationalism ska förstås som en föreställd gemenskap mellan medborgare inom en nation. Den 

nationella gemenskapen är föreställd – snarare än ”verklig” – eftersom medlemmarna aldrig 

kommer att höra talas om, träffa eller lära känna ens en bråkdel av alla de landsmän med vilka 

de anser sig dela en gemenskap. Nationen är alltså mer än en geopolitisk formation; nationen 

utgör en gemenskap som bygger på mentala föreställningar (a.a.). Föreställningen om nationen 

är verklig i den utsträckning nationens medlemmar tror på den och identifierar sig med den 

känslomässigt, vilket möjliggörs genom representationen av en nationell kultur (Wodak 2009). 

  

Hur nationens medlemmar förstår sig själva och sina handlingar formas i relation till 

representationen av den nationella kulturen. Hall (1992:292) menar: ”We only know what it is 

to be ‘English’ because of the way ‘Englishness’ has come to be represented, as a set of 

meanings, by English national culture. It follows that a nation is not only a political entity but 
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something which produces meanings – a system of cultural representation.” (kursivering i 

original). Föreställningen om nationen och den nationella identiteten är alltså diskursiva 

konstruktioner som kan formas genom olika symboler inom den nationella kulturen (B 

Anderson 1993; Hall 1992). Sådana symboler kan vara: “a set of stories, images, landscapes, 

scenarios, historical events, national symbols and rituals which stand for, or represent, the 

shared experiences [...] which give meaning to the nation.” (kursivering i original) (Hall 

1992:292). Symbolerna kan förmedlas genom media, populärkultur, litterära verk och 

berättelser om nationen (a.a.). Även marknadsföring kan förstås representera den nationella 

kulturen (Prideaux 2009). 

  

Att flera aktörer kan producera och reproducera diskurser om nationen och den nationella 

identiteten – eller narratives of the nation som Hall (1992) benämner dem – medför att det inte 

finns en statisk definition av nationen och den nationella identiteten. Det finns snarare flera 

konkurrerande och kompletterande diskurser. Medan vissa diskurser blivit dominanta genom 

stöd från ekonomiska, kulturella och politiska eliter, har andra utvecklats för att utmana dessa. 

Bhabha (1990) menar att sådana diskurser – counter-narratives of the nation – inte bör 

underskattas eftersom de har kraften att både åskådliggöra och utplåna nationens gränser – såväl 

faktiska som mentala – genom att utmana de ideologiska krafter som reproducerar en 

nationalistisk diskurs.  

 

3.2 Banal nationalism 
Billig (1995) beskriver banal nationalism som den vardagliga – nästan osynliga – 

reproduktionen av nationen i medierna som bidrar till skapandet av en gemensam nationell 

identitet. I medierna ”flaggas” nationen slentrianmässigt och oftast obemärkt genom till synes 

oansenliga ord som adresserar mottagarna som medlemmar av nationen. Pronomen som ”vi”, 

”oss” och ”vår” fungerar som deiktiska markörer eftersom de placerar mottagarna i en 

gemensam kontext; de påminner mottagarna om det nationella ”vi” och placerar ”oss” inom 

”vår” gemensamma nation – utan att den ens behöver nämnas vid namn. Även det vanemässiga 

användandet av nationella symboler kan, likt nationsflaggor utanför regeringsbyggnader, 

nästintill obemärkt ”flagga” nationen och påminna om den nationella identiteten. Nationen blir 

på så sätt den självklara kontexten för alla yttranden; ”vi” påminns konstant – men ändå 

obemärkt – om vilka ”vi” är och var ”vi” är. Den nationella identiteten blir därmed ett 

rutinmässigt sätt av att tala och att lyssna; ”it is a form of life” (Billig 1995:109).  

 



 12 

Billigs (1995) teori baseras på analyser av dagstidningar, tv-sändningar och politiska tal, men 

teorin har även visat sig användbar för att studera hur marknadsföring kan reproducera nationen 

och den nationella identiteten (H Andersson 2019, 2019b; Ichijo & Ranta 2016; Kania-

Lundholm 2014; Mock 2012; Prideaux 2009). Prideaux (2009:617) menar att: “[...] commercial 

expressions of nationalism constitute a ‘daily reminder’ of a person’s belonging to a particular 

nation”. Speciellt marknadsföring av mat har i allt större utsträckning kommit att ge uttryck för 

en banal form av nationalism genom att reproducera föreställningar om viss mat som 

”nationell”, som tillhörande en specifik nationell kontext (Ichijo & Ranta 2016). Sådan 

marknadsföring påverkar mottagarnas känsla av nationell tillhörighet genom att påminna dem 

om vilka de är, var de är och vilken matkultur – och/eller nation – de tillhör (a.a.).  

 

3.3 Nationalistisk marknadsföring 
Att använda idéer, värden och identiteter med koppling till nationalism för att marknadsföra 

varor – inte minst mat (Ichijo & Ranta 2016) – har blivit allt vanligare (Kania-Lundholm 2014). 

Nationaliseringen av marknadsföringen (eng. nationalizing the commercial), som Kania-

Lundholm (2014) har beskrivit denna process, har bidragit till att den nationella identiteten i 

allt högre utsträckning ses som en produkt av individens konsumtionsval; medborgarskap har 

blivit till ett ”konsumtion-skap” (eng. consumer citizenship). Den stärkta kopplingen mellan 

konsumtion och nationell tillhörighet har möjliggjorts genom spridningen av varor, bilder och 

andra artefakter som objektifierar nationen som en föreställd gemenskap baserad på konsumtion 

(Özkan & Foster 2005). Ett av de dominerande sätten för att uttrycka och realisera nationell 

tillhörighet blir därmed konsumtionen av varor som marknadsförs som ”nationella”, det vill 

säga som tillhörande en viss nationell kontext. Skiftet till att artikulera den nationella identiteten 

utifrån en nyliberal logik har teoretiserats som corporate nationalism (företagsnationalism). 

Utifrån ett maktperspektiv kan corporate nationalism ses som ett nyliberalt verktyg som genom 

hierarkisk envägs-kommunikation privilegierar ett visst budskap, medan alternativa röster 

tystas. Corporate nationalism kan på så sätt fungera som ett ideologiskt verktyg för att 

legitimera den dominanta sociala ordningen (Kania-Lundholm 2014). Vidare utgör corporate 

nationalism en del av en mer generell kommersialisering av den sociala sfären (eng. 

economization of the social) där flera områden, inklusive den nationella identiteten, görs till 

föremål för nyliberala ekonomiska krafter och där individer – inte kollektiv – och deras 

konsumtion framställs som utgångspunkten för politisk och kulturell förändring.  
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Prideaux (2009) har utvecklat en typologi för hur nationalism används inom marknadsföring. 

Typologin utgår från två aspekter: hur etablerat ett företaget är inom nationen samt om företaget 

engagerar sig i frågor av intresse för nationen, som exempelvis den nationella ekonomin. Två 

typer av nationalistiska marknadsföringsstrategier är intressanta för denna studie. Den första är 

strategin ordinary marketing/established nationalist credentials som används i marknadsföring 

från företag med en väletablerad roll inom nationen (a.a.). I Australien besitter exempelvis 

företaget Vegemite som tillverkar ett jäst-baserat pålägg en ikonisk status. Marknadsföring från 

ett sådant företag engagerar sig inte i första hand för frågor av intresse för nationen utan tenderar 

att försäkra företagets, och/eller produktens, redan ikoniska status. Detta sker genom att 

företaget och/eller dess produkter marknadsförs som ett nationellt arv, exempelvis genom att 

betona företagets långa etablering inom nationen. Denna strategi kan användas även om 

företaget idag ägs av ett utländskt företag – som i Vegemites fall. Den andra 

marknadsföringsstrategin – activist marketing/achieving nationalist credentials – används 

vid marknadsföring av företag som vill stärka sin roll inom den nationella kontexten genom att 

uppmana publiken till att delta i frågor av intresse för nationen (a.a.). Det australiensiska 

företaget Dick Smith Foods har exempelvis uppmanat australiensare till att köpa varor som 

produceras inom Australien – exempelvis företagets egna – i syfte att skydda den nationella 

ekonomin. Genom att definiera ett hot mot nationen – här utlands-producerade varor – och 

främja en lösning som involverar det egna företagets produkter kan företaget stärka sin roll 

inom den nationella kontexten (a.a.). 

 

3.4 Språk, samhälle och diskurs 
Språk och samhälle kan förstås som sociala konstruktioner som står i ett ömsesidigt förhållande 

till varandra, där språk formas av – men även formar – samhället (Eriksson & Machin 2019; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000). Begreppet diskurs är centralt för denna process. Med 

diskurs menas de sammanhängande föreställningar och sätt att tala om och förstå olika 

förhållanden i samhället, och som också får konsekvenser för hur vi agerar (Eriksson & Machin 

2019). Diskurser kommer till uttryck genom representationer av sociala praktiker. 

Representationerna kan ske genom skrivet eller talat språk men även genom andra typer av 

material som reklamfilmer, matförpackningar och så vidare. Dessa representationer av olika 

sociala praktiker framstår ofta som självklara, men fyller ideologiska funktioner av att gynna – 

och missgynna – särskilda maktintressen i samhället (a.a).  
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Genom att studera nationen som en social konstruktion utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv går det att undersöka hur en nationalistisk diskurs produceras, reproduceras eller 

utmanas genom olika sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2000). En nationalistisk 

diskurs kan exempelvis framställa nationen som självklar och evig och få människor att uppleva 

en nationell tillhörighet (Eriksson & Machin 2019). Det är utifrån en sådan diskurs som 

idrottare kan säga att de är stolta över att få representera sitt land och som publiken under 

världsmästerskap klär sig i landslagets färger. Till skillnad från sådana banala reproduktioner 

av nationell gemenskap och tillhörighet kan dock en nationalistisk diskurs även användas för 

att legitimera krig, rättfärdiga sociala orättvisor och diskriminera immigranter (a.a.). Den 

nationalistiska diskursen är därmed central för hur hela samhällen fungerar, reproduceras 

genom flertalet sociala praktiker och gynnar särskilda maktintressen framför andra (a.a.). 

 

3.5 Föreställningar om det typiskt ”svenska” 
Det finns ingen enkel och statisk definition av vad som är ”svenskt” (Daun 1998; 2005; Löfgren 

1993; Herlitz 2003). Den svenska befolkningens kultur är inte bara en produkt av den nationella 

tillhörigheten, utan samverkar även med andra sociala faktorer som ålder, klass, kön, 

socialgrupp, utbildningsgrad, stad/landsbygd och så vidare vilket gör kulturen komplex (Daun 

2005; Herlitz 2003). Vad som anses typiskt ”svenskt” behöver dock inte gå att applicera på alla 

enskilda individer och situationer inom en nation; ”svensk kultur” menar Herlitz (2003) 

beskriver sannolikheter för vissa tankemönster och handlingssätt på ett generellt plan. För att 

kunna lyfta fram generella likheter utan att fastna i variationer krävs en nivå av abstraktion 

inom studier av vad som anses typiskt ”svenskt”. Detta medför att ingen beskrivning av vad 

som är ”svenskt” helt kan ”motsvara” den nationella kulturen, precis som ett målat porträtt 

aldrig exakt kan återge ett verkligt ansikte (Daun 2005). Vidare är föreställningar om det typiskt 

”svenska” dynamiska. Löfgren (1993:14) skriver; ”Så länge det finns ett svenskt samhälle 

kommer det hela tiden att produceras en svensk vardag och svenska kulturmönster, liksom nya 

definitioner av vad det är att vara svensk”. 

 

Trots utmaningen med att beskriva det typiskt ”svenska” finns det vissa återkommande 

föreställningar som reproduceras i en svensk kontext om vad som är typiskt ”svenskt”; bland 

annat modernitet, individualism, kollektivism, konformitet, landsbygdsromantik och ett 

tillknäppt känsloliv. Sverige och svenskarna betraktas – både av sig själva och andra i 

omvärlden – som moderna; som progressiva, handlingskraftiga, rationellt organiserade, 

sekulariserade och urbana (J Andersson 2009; Daun 1998; Löfgren 1993). Vidare beskrivs 
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svenskar ha ett stort behov av individualism i betydelsen frihet över att bestämma över sitt eget 

liv (Daun 2005). Parallellt med detta råder ett behov av kollektivism i form av kollektivt stöd 

för ens tankesätt och handlingsmönster (a.a.). Även konformitet – likhet – beskrivs som högt 

värderat i Sverige vilket anses göra svenskar benägna att ansluta sig till den allmänt rådande 

åsikten (a.a.). Detta beteende har beskrivits som att det råder en konsensuskultur i Sverige (a.a.), 

eller en politisk korrekthet i vardagligt tal. Svenskar har också framställts som ett naturälskande 

folk; speciellt den kultiverade naturen, det öppna landskapet och det lantliga är högt idealiserat 

i en landsbygdsromantik/hembygdsromantik (Herlitz 2003; Löfgren 1993; Werner & Björk 

2014). Slutligen har svenskarnas känslouttryck beskrivits som begränsade (Daun 2005). Detta 

har bland annat kommit till uttryck i filmskaparen Roy Anderssons skildringar av det moderna 

Sverige genom tråkighetsestetiken, där filmens karaktärer präglas av stumma ansiktsuttryck, 

tillknäppta yttre och en avsaknad av känslomässiga samspel (Brodén 2016). Dessa 

föreställningar om vad som är typiskt ”svenskt” utgör dock på inget sätt en exakt eller 

heltäckande beskrivning av den ”svenska” kulturen, utan bör förstås beskriva mer generella 

tanke- och handlingssätt. 

 

3.6 Sammanfattning av teorierna samt diskussion 
Studiens teoretiska ramverk förstår nationen och den nationella identiteten utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv som sociala konstruktioner som ständigt produceras och 

reproduceras inom den nationella kulturen. I linje med socialkonstruktivismen finns det ingen 

objektiv verklighet, och studien utgår därför från föreställningar om vilka idéer, värden och 

identiteter som är typiskt ”svenska” – istället för ”objektiva” definitioner – för att besvara 

studiens syfte. 

 

Billigs (1995) teori banal nationalism belyser hur medierna bidrar till skapandet av en nationell 

identitet genom att konstant, men ofta obemärkt, reproducera nationen. Kania-Lundholm 

(2014), Prideaux (2009) samt Ichijo och Rantas (2016) studier kan ses som förlängningar av 

Billigs (1995) teori genom att förstå marknadsföring som uttryck för banal nationalism genom 

att på ett vardagligt sätt påminna mottagaren om dess nationella tillhörighet. Billigs (1995) teori 

har kritiserats för att anta att den nationella publiken är homogen och – likt oskrivna blad – 

okritiskt tar till sig mediernas budskap (Skey 2009), och en liknande kritik kan riktas mot 

Kania-Lundholm (2014), Prideaux (2009) samt Ichijo och Rantas (2016) studier av 

marknadsföring. Att förstå kommunikation som en-riktad utifrån transmissionsmodellen 

bortser från att individer kan reagera olika på (banala) uttryck för nationalism, och även själva 
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vara aktiva i skapandet av den upplevda nationella tillhörigheten (Skey 2009). Föreliggande 

studie problematiserar därför att den nationella publiken skulle vara homogen och okritisk till 

mediernas budskap. Bhabha (1990) och Hall (1992) belyser hur nationen och den nationella 

identiteten är en produkt av flera – både dominanta och alternativa – diskurser. Vidare förstås 

den ”svenska” publiken och identiteten – i enlighet med Daun (1998; 2005), Herlitz (2003) och 

Löfgren (1993) – som heterogen och som en produkt av flera sociala faktorers och praktikers 

samverkan. Med det sagt anser jag det intressant att studera nationell tillhörighet som ett 

kollektivt – och inte individuellt – fenomen då marknadsföringens reproduktion av nationen 

och den nationella identiteten sker konstant, men ofta obemärkt, och kan få långt ifrån harmlösa 

konsekvenser på kollektiv nivå. Om nationens politiska läge ändras kan banal nationalism 

snabbt övergå till aggressiv nationalism (eng. hot nationalism) – och i ett sådant läge står den 

nationella befolkningen redo att ställa sig bakom ”sin” nation (Billig 1995). Detta tack vare en 

långvarig banal, men konstant, påminnelse om deras nationella tillhörighet – vilka de 

gemensamt är, var de är och vilken nation de tillhör. 

 

Avslutningsvis menar Ichijo & Ranta (2016) att mat i allt högre utsträckning marknadsförs som 

”nationell”, det vill säga som tillhörande en viss nationell kontext. Vidare artikuleras den 

nationella tillhörigheten i allt högre utsträckning utifrån en nyliberal logik – vilket teoretiserats 

som corporate nationalism – och som beroende av konsumtion av sådana ”nationella” varor 

(Kania-Lundholm 2014). Corporate nationalism har även visat sig kunna fungera som ett 

ideologiskt verktyg för att legitimera en dominant social ordning (a.a.). I relation till (banal) 

nationalism, nationalistiska diskurser inom marknadsföring, corporate nationalism och 

föreställningar om vad som är ”svenskt” blir det intressant att analysera hur Arla Foods och 

Oatly reklamfilmer inom ”mjölkkriget” reproducerar en nationalistisk diskurs. 

 

4. Material och metod 
I detta kapitel redovisas studiens urvalsmetod som ligger till grund för materialinsamlingen, 

studiens material, analysmetod – MCDA – och analysmetodens tillvägagångssätt i form av 

segmentering och analysverktyg. Avslutningsvis sker en diskussion kring studiens 

metodproblem. 
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4.1 Urval och material 
Den urvalsmetod som ligger till grund för insamlingen av studiens material är målstyrt urval. 

Denna urvalsmetod är ett slags icke-sannolikhetsurval som är lämplig inom kvalitativa studier 

då det möjliggör för forskaren att välja analysmaterial utifrån dess relevans för studiens syfte 

och frågor (Bryman 2012). Då denna studie ämnar undersöka reklamfilmer från ”mjölkkriget” 

valdes en reklamfilm från Arla Foods ”Bara mjölk smakar mjölk”-kampanj samt reklamfilmen 

från Oatlys ”Spola mjölken”-kampanj eftersom dessa kampanjer är de senaste som 

uppmärksammats i medierna i relation till ”mjölkkriget” (se exempelvis Törner 2019a). 

Reklamfilmen som valdes från Arla Foods är ”Pjölk till tre-fikat – Bara mjölk smakar mjölk” 

(2019), vilket är en av tre reklamfilmer från Arla Foods senaste lansering inom kampanjen 

”Bara mjölk smakar mjölk”. Reklamfilmen valdes då den knyter an till den fika-kultur som har 

beskrivits som typiskt ”svensk” (Herlitz 2003), vilket ansågs intressant i relation till studiens 

syfte. Reklamfilmen inhämtades från Arla Foods Youtube-kanal ”Arla Sverige” men finns även 

tillgänglig på företagets officiella hemsida Arla.se (Arla Foods u.å. e). Den reklamfilm som 

valdes från Oatly är ”Var smak har sin tid – Spola mjölken” (2019). Reklamfilmen finns 

tillgänglig på Oatlys officiella kampanjhemsida Spolamjolken.se (Oatly u.å. c). Reklamfilmen 

finns även tillgänglig på Oatlys Youtube-kanal men som ”olistad”, vilket innebär att det krävs 

en länk för att få tillgång till videon. En sådan länk finns tillgänglig på kampanjhemsidan 

Spolamjolken.se. På Youtube är Oatlys reklamfilm textad men då texten inte helt 

överensstämmer med vad som sägs i reklamfilmen har jag valt att utgå från talet i min analys. 

  

4.2 Metod 

4.2.1 Multimodal kritisk diskursanalys 

För att analysera reklamfilm lämpar sig en metod som tar hänsyn till alla element som 

involveras i den sortens av kommunikation – både visuella, audiella och språkliga. En sådan 

metod är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) (Eriksson & Machin 2019; Machin 2013). 

Inom MCDA analyseras alla element som används i relation till varandra för att förstå hur 

kombinationen samverkar för att skapa mening. Centralt är att analysen måste ske i ljuset av 

det sociala sammanhang som kommunikationen är en del av; kommunikationen kan inte skiljas 

från vad som pågår i samhället (a.a.). Vidare kan analysen synliggöra de underliggande idéer, 

värden och identiteter som kommer till uttryck genom kommunikationens visuella, audiella och 

språkliga resurser, och som kommunikationen kan bidra till att reproducera. MCDA lämpar sig 

därför för forskningsfrågor med ett kritiskt kunskapsintresse som syftar till att synliggöra 

samhälleliga/politiska processer (a.a.).  
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Centralt inom MCDA är tanken att mening inte bara skapas genom språkanvändning utan att 

alla tänkbara former av semiotiska resurser som färg, typografi och så vidare kan bidra till att 

skapa mening (Eriksson & Machin 2019; Machin 2013). Olika semiotiska resurser som 

exempelvis miljö, ljud och färg har vidare olika kommunikativa möjligheter, vilket innebär att 

de kan skapa olika betydelser och användas för att utföra olika kommunikativa uppgifter. Valen 

av element – språkliga, visuella och audiella – och valen av semiotiska resurser inbegriper också 

en ideologisk dimension. Ett visst ordval, en viss färg eller en viss miljö kan användas för att 

kommunicera specifika idéer, attityder eller värden och bidra till att upprätthålla specifika 

diskurser (a.a.). Här blir även Barthes (1976) begrepp denotation och konnotation centrala som 

beskriver hur ett tecken – något som kommunicerar mening – består av två 

meningsdimensioner. Denotation innebär tecknets uppenbara eller bokstavliga mening som 

skapas för de flesta betraktare utan djupare tolkning. Denotation är dock ingen neutral 

avbildning eftersom aktiva val alltid sker vid representation (Barthes 1976). Konnotation avser 

tecknets djupare lager av mening som denotationen ger upphov till. Här återfinns idéer, värden, 

identiteter och diskurser som individer inom samma kulturella system delar och associerar till 

det avbildade (a.a.). Att säga att semiotiska resurser konnoterar något särskilt innebär att de 

besitter en viss meningspotential; det finns en sannolikt att kommunikationen skapar en särskild 

innebörd i mötet med mottagaren, men det går inte att säga med all säkerhet (Eriksson & 

Machin 2019).  

  

4.2.1.1 Segmentering och analysverktyg 

En central del av att analysera film, och i det här fallet reklamfilm, är att segmentera materialet 

(Eriksson & Machin 2019; Jernudd 2010). Segmentering innebär att bryta ned reklamfilmen i 

sekvenser – sammanhållna filmklipp där kameraperspektivet inte ändras – för att sedan studera 

filmens uppbyggnad i detalj. I min segmentering har jag valt att följa Ledin och Machins (2018) 

verktyg för analys av reklamfilmer. Här ingår att först studera reklamfilmens narrativa genre 

för att sedan analysera hur genren och de semiotiska resurserna miljö, karaktärer, ljud och språk 

i kombination skapar reklamfilmens budskap. Vidare har analysverktygen färg, föremål samt 

interaktionsvinkel och närhet lånats in från Ledin & Machins (2018) verktyg för bildanalys. 

Detta eftersom dessa analysverktyg tillför viktiga dimensioner till analysen av studiens 

reklamfilmer. Nedan beskrivs samtliga analysverktyg.  
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Narrativ utgörs av de stadier, miljöer och karaktärer som tillsammans skapar narrativets 

kommunikativa syfte. Två typer av narrativ som förekommer i reklamfilmer är av intresse för 

denna studie: det underhållande och det återberättande. Båda narrativen har visat sig 

användbara för att kommunicera hur man borde leva, och för att förmedla att företaget och/eller 

dess produkter kommer att förbättra ens liv. Det underhållande narrativet består av stadierna 

orientering, komplikation, lösning och upplösning (eng. coda). Under orienteringen presenteras 

narrativets initiala situation och miljö. Komplikationen startar då något stör ordningen vilket 

triggar en händelseutveckling. Under lösnings-stadiet uppstår en ny ordning, och slutligen 

under upplösningen presenteras narrativets slutpoäng. Det återberättande narrativet består – 

precis som det underhållande – av stadierna orientering och upplösning. Mellan dessa finns 

dock ett stadium av återgivande av händelser, där en serie händelser och sekvenser återges i 

kronologisk ordning. (Ledin & Machin 2018) 

 

Miljö avser den omgivning som representeras i reklamfilmen, och är centralt för förmedlingen 

av idéer, värden och narrativ. Om miljön är tydligt representerad eller ur fokus kan signalera 

vad mottagaren bör fokusera på i reklamfilmen. Olika miljöer – som naturen eller staden – kan 

även väcka olika konnotationer och användas för att formulera narrativets problem, eller 

lösning. (Ledin & Machin 2018) 

 

Karaktärer avser de människor som representeras. Representationen påverkar hur mottagaren 

bjuds in till att förstå och relatera till karaktärerna och narrativet. Här kan studeras ifall 

karaktärerna representeras som individer eller gruppmedlemmar, som unika eller generiska 

samt om de kategoriseras kulturellt genom exempelvis kläder, frisyr och kroppssmyckning. 

(Ledin & Machin 2018) 

  

Ljud och rytm, i form av musik exempelvis, kan spela en viktig roll i att väcka olika 

konnotationer. Toner kan vara jämna eller ojämna, rytmer kan vara snabba och rörliga – eller 

långsamma och likformiga – och olika instrument kan även användas för att skapa olika 

associationer. (Ledin & Machin 2018) 

 

Språk, både talat och skrivet, kan studeras utifrån lexikala val gällande beskrivningar av 

karaktärer och deras handlingar (Eriksson & Machin 2019). Här kan studeras vilka karaktärer 

som förkommer i texter, hur de representeras, om de personifieras eller inte samt var, när och 

hur deras handlingarna beskrivs ske. Vidare finns det tre typer av språk som kan användas inom 
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reklamfilmer och som påverkar hur det som förmedlas uppfattas: repliker, bildtexter samt 

talarröster (Ledin & Machin 2018). Även låttexter kan fungera som en talarröst genom att leda 

mottagaren genom narrativet och belysa det viktiga.  

 

Färger kan väcka känslor och associationer, sammanlänka annars särhållna element samt skapa 

koherens – eller kontrast. Färger kan ha olika hög modulering beroende på mängden ljus och 

skuggor, samt olika hög mättnad beroende på färgernas framhävning. Vidare går det att studera 

färgernas omfång och renhet, vilket kan skapa olika konnotationer. (Ledin & Machin 2018) 

 

Föremål kan fungera som meningsskapande tecken. Här går det att studera vilka objekt som 

representeras samt vad de besitter för konnotationer. (Ledin & Machin 2018) 

 

Interaktionsvinkel och närhet avser hur motivet avbildas i relation till mottagaren. Avståndet 

till det avbildade kan antyda mottagarens grad av anknytning. Vidare kan vinkeln i sid- och 

höjdled medföra olika konnotationer. Även karaktärernas blick kan förmedla hur mottagaren 

uppmanas till att involveras med karaktärerna. (Ledin & Machin 2018) 

 

4.3 Metodproblem 
En utmaning med tolkande metoder som MCDA är frågan om subjektivitet. Samtidigt som 

metoden är subjektiv i den betydelsen att den kräver ett subjekt som tolkar – det går inte att 

”passivt observera” konnotationer i ett material – är det inte den enskilda forskarens tolkning 

som är intressant inom MCDA (Ekström & Johansson 2019). Forskarens tolkningar av 

konnotationer bör istället eftersträva att representera generella associationer som delas inom ett 

samhälle och en kultur. Trots detta är vilka element som lyfts fram inom ett material – på 

bekostnad av andra – högst subjektivt, vilket medför att tolkningar kan säga mer om uttolkaren 

än om själva materialet (Machin & Mayr 2012). För att hantera denna problematik har jag 

undvikit att basera min tolkning på enskilda element inom materialet. Jag har istället sett till 

kombinationen av element för att kunna utesluta tolkningar som inte är koherenta med den 

mening som övriga element skapar.  

 

Kritisk diskursanalys har kritiserats för att dess forskare ansetts ha en på förhand bestämd 

ideologikritisk idé och använt studiernas material för att bekräfta denna (Berglez 2010; Machin 

& Mayr 2012). Sådan forskning medför av en blindhet för det ”nya” i materialet till förmån av 

ett upprepande av studiens ideologikritiska ramverk och tidigare forskningsresultat. Att så långt 
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som möjligt ta hänsyn till all tillgänglig information, och inte enbart lyfta fram det som 

bekräftar ens egna tolkning, blir därmed centralt för studiens vetenskapliga värde (Ekström & 

Johansson 2019). Vidare bör tolkningarna inte vara ytliga och förutsägbara utan innefatta en 

öppenhet inför egna fördomar och alternativa tolkningar. För att säkerhetsställa att tolkningar 

varken är självbekräftande eller ytliga har jag successivt reviderat min förförståelse för 

materialet genom att pendla mellan tolkning, det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

En sådan förståelseprocess, som kallas abduktion, utgör en central del av den tolkande metoden 

och kan stärka studiens vetenskapliga värde (a.a.). Abduktion kan stärka studiens tillförlitlighet 

genom att öka tolkningarnas intersubjektiva pålitlighet (eng. dependability) och därmed 

möjligheten att konfirmera studiens resultat (Lincoln & Guba i Bryman 2012). 

  

En svårighet gällande kvalitativa studiers tillförlitlighet berör dess konfirmerbarhet (eng. 

confirmability) – i vilken utsträckning resultatet kan återskapas – samt överförbarhet (eng. 

transferability), det vill säga om resultatet kan appliceras på andra sociala miljöer (Lincoln & 

Guba i Bryman 2012). För att stärka studiens konfirmerbarhet sker löpande hänvisningar till 

analysmaterialet samt studiens metodologiska och teoretiska ramverk. Även de uttalanden i 

reklamfilmerna som bidragit till mina tolkningar citeras löpande i analysen, i syfte att skapa 

transparens och möjliggöra för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om materialet. 

Samtidigt är det svårt att reproducera de tolkningar som ledde fram till studiens resultat 

eftersom det inte går att återskapa den exakta sociala miljö och de omständigheter som rådde 

vid studiens genomförande och bidrog till dess tolkningar (a.a.). Det går heller inte, som nämnt, 

att helt eliminera närvaron av subjektivitet vid kvalitativa analyser. Gällande studiens 

överförbarhet är resultatets generaliseringar teoretiska, snarare än statistiskt representativa, och 

bidrar till kunskap om mer grundläggande egenskaper och strukturer. Genom detaljerade 

beskrivningar (eng. thick description) av den sociala miljö som materialet skapades inom ges 

dock läsaren möjligheten att avgöra resultatets eventuella överförbarhet till andra sociala 

miljöer (a.a.).  

 

5. Analys och resultat 
I föreliggande kapitel presenteras studiens analys och resultat; inledningsvis för Arla Foods 

reklamfilm ”Pjölk till tre-fikat – Bara mjölk smakar mjölk” och därefter för Oatlys reklamfilm 

”Var smak har sin tid – Spola mjölken”. Redovisningen sker utefter en tematisk disposition. 
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5.1 Arla Foods: Pjölk till tre-fikat – Bara mjölk smakar mjölk 
Arla Foods reklamfilm utspelar sig på en arbetsplats där fikakulturen är central. Fikakulturen 

kan ses som en canvas varpå mjölksubstitut kritiseras som en tråkig modernitet och ”politisk 

korrekthet”, som förstör fikatraditionen och begränsar individens fria vilja. Att dricka mjölk 

framställs i konstrast som frigörande och alltid i tiden eftersom bara mjölk smakar mjölk. 

Narrativet är av den underhållande genren (Ledin & Machin 2018); det är uppbyggt av stadierna 

orientering, komplikation, lösning och upplösning. 

 

5.1.1 Konformt kollektiv eller unika individer 

Under narrativets orientering presenterar en äldre man fikarummet på en arbetsplats för en 

yngre kvinna. I fikarummet befinner sig sex karaktärer som framställs som generiska 

gruppmedlemmar då de uppvisar stark konformitet; de är alla i övre medelåldern, utför samma 

syssla av att fika, har ett tillknäppt yttre, är likgiltiga inför varandras närvaro och har inga 

repliker eller egennamn. Karaktärernas brist på individualitet förstärks av att de inte avbildas i 

närbild utan främst i halv- eller helbild, ur fokus, med ryggen mot mottagaren och från sidan 

(Ledin & Machin 2018). Karaktärerna bär dessutom liknande kläder som i sammanhanget av 

arbetsplatsen kan konnotera kontorsklädsel: kavaj, kostymbyxor, skjortor, blusar, koftor, 

kostymskor och loafers. Kläderna är i likartade färger; överdelarna är gråa, vita, blåa, 

ljusbruna/beigea och byxorna är mörkgråa eller beigea. Denna färgskala ligger i linje med 

fikarummets färgkomposition av grått, vitt, blått och brun/beige vilket får de anställda att smälta 

ihop – inte bara med varandra, utan även med miljön. Att karaktärerna uppvisar en stark 

konformitet medför att mottagaren inte uppmuntras till att förstå deras tankar eller ageranden 

som individuella (Ledin & Machin 2018). Karaktärerna förstås istället som ett kollektiv med 

gemensamma tanke- och beteendemönster, vilket enligt Daun (2005), anses vara högt värderat 

i en svensk kontext. 

 

Mannen som visar upp arbetsplatsen – och kvinnan han visar upp den för – framstår som unika 

individer genom att bryta mot de övriga karaktärernas konformitet. Mannen bär mönstrade 

plagg, utför en unik syssla – han presenterar kontoret – och har till skillnad från övriga 

karaktärer ett öppet kroppsspråk med upphöjda armar, vilket konnoterar glädje (Machin 2007). 

Kvinnan är i sin tur mycket yngre än övriga karaktärer och hennes kläder är färgglada och 

trendiga; hon bär en senapsgul axelremsväska, rutiga högmidjade byxor, orange t-shirt med 

texten ”SUNSET” och en svart kavaj i oversize. Mannen och kvinnan individualiseras även 

genom att de främst framställs i närbild, vilket förmedlar deras säregna drag och indikerar att 

de är speciella i sammanhanget (Ledin & Machin 2018). Individualiseringen av mannen och 
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framställningen av hans handlingar – den som visar fikarummet för den yngre kvinnan – 

indikerar att mannen har en högre befattning på arbetsplatsen än övriga anställda. Trots det är 

mannen klädmässigt konform med de anställda och smälter även in i fikarummets 

färgkomposition; han bär grå kostymbyxor, vit skjorta, ljusbruna kostymskor och tröja i grågrön 

nyans. Han uttalar även en gemenskap med de anställda: ”Här har vi vår obligatoriska tre-fika 

varje dag” (egen understrykning). Detta signalerar att mannen är – eller i alla fall strävar efter 

att vara – en del av kollektivet, något som anses värderas högt i ett svenskt sammanhang (Daun, 

2005). Kvinnan å andra sidan framställs som att hon inte utgör, vare sig kläd- eller färgmässigt, 

en del av arbetsplatsens kollektiv. Sättet hon framställs på indikerar därmed dels att hon är ny 

på arbetsplatsen, dels att hon avviker från kollektivet och det konforma. Att våga avvika från 

det konforma och att vara sig själv menar Daun (2005) också anses vara högt värderat i en 

svensk kontext.  

 

5.1.2 Varm gemenskap eller tråkig stämning 

Mannen beskriver arbetsplatsens fikarum som ”kontorets hjärta”, vilket konnoterar en plats av 

gemenskap och värme. Metaforen väcker även associationer till att fikakulturen på 

arbetsplatsen är central för att få övriga delar av verksamheten att fungera, likt hjärtat får övriga 

organ att fungera. Trots detta förefaller de anställda inte njuta av arbetsplatsens fikakultur. Detta 

kommer till uttryck genom färgkompositionen och de anställdas tillknäppta känsloliv som 

ligger i linje med filmskaparen Roy Anderssons ”tråkighetsestetik” (Brodén 2016). 

Färgkompositionen konnoterar reserverade känslor, allvarsamhet och en komplex stämning då 

färgerna har hög modulering, låg mättnad, är orena och färgomfånget är litet – endast grå, vit, 

blå och brun/beige (Ledin & Machin 2018). Vidare präglas de anställda av ett tillknäppt yttre, 

stumma ansiktsuttryck och en frånvaro av känslomässiga samspel. Trots att de uppträder två 

och två i fikarummet är det endast ett par som konverserar med varandra. Dessa karaktärer tycks 

dock inte särskilt involverade i konversationen eftersom de har blickarna fästa långt i fjärran 

och endast delvis sitter vända mot varandra. Vidare står många av fikarummets stolar tomma; 

hälften av de anställda som framträder i reklamfilmen väljer att arbeta istället för att fika, och 

två anställda väljer att ta fika men att inte stanna i fikarummet. 

 

Tråkighetsestetiken framställer samhällslivet och människans tillvaro som ödslig och 

meningslös, enligt Brodén (2016), samt människan som oförmögen till att skapa förändring. I 

Arla Foods reklamfilm kommer de anställdas uppgivenhet till uttryck genom deras tillknäppta 

yttre och en anställds djupa suck åt mannens stolta presentation av arbetsplatsens fikakultur. 
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Trots missnöjet över situationen tycks de anställda oförmögna att skapa förändring; fikat har 

blivit ett ”måste” som signalerar utåt att arbetsplatsen är mån om de anställdas välbefinnande – 

och inte ett faktiskt uttryck för gemenskap och samvaro som fikat traditionellt sett associeras 

till (Herlitz 2003). Oförmågan att skapa förändring indikeras genom kaffetermosarnas och 

kaffekopparnas gammalmodiga blommönster och de anställdas höga medelålder som i 

kombination konnoterar det gamla och invanda. Även plastblommorna på borden kan väcka 

konnotationer utav att uppleva något gång på gång, men aldrig riktigt kunna njuta av det. 

Plastblommorna kan på så sätt, likt fikakulturen, indikera ett dött försök till att skapa liv på 

arbetsplatsen. Den kollektiva känslan av meningslöshet, invandhet och tråkighet på 

arbetsplatsen speglas även i den nya kvinnans blick och ansiktsuttryck. Under orienteringen är 

kvinnans blick oftast riktad uppåt och på mannen som befinner sig ”utanför bild” – hon nickar 

uppmuntrande och ler avslappnat, vilket indikerar positivitet och lust (Ledin & Machin 2018). 

Ju mer tiden går, desto mer tittar dock kvinnan ut över fikarummet och hennes blick riktas då 

alltmer nedåt, samtidigt som hon spänner käkmusklerna och mungiporna i ett forcerat leende. 

Detta signalerar bekymmersamhet och grubblande över vad hon ser (a.a.), som därmed kan 

tolkas stå i kontrast mot vad hon representerar i reklamfilmen – det unga, nya, moderna samt 

modet att våga göra vad man vill. 

 

5.1.3 Modernitet, konsensuskultur eller individualism 

I Arla Foods reklamfilm framställs Pjölken som en tråkig modernitet och ”politisk korrekthet” 

som mannen implementerat för att arbetsplatsen ska framstå som i tiden – men som gjort 

fikatraditionen till ett ytligt ”måste” som de anställda inte längre uppskattar, och inte heller kan 

bryta sig loss ifrån. Detta kommer till uttryck genom hur mannen belyser att de anställda dricker 

kaffe med Pjölk under fikat, och stolt tillägger: ”De e modernt”. Viljan och behovet att framstå 

som i tiden och progressiv anses vara en central del av den svenska självbilden (J Andersson 

2009; Daun 1998; Löfgren 1993). Mannens stoltserande över att de anställda på arbetsplatsen 

dricker Pjölk får dock en av de anställda som tar kaffe att reagera och titta bittert på honom – 

en reaktion som sticker ut från de anställdas generella tystlåtenhet och uppgivenhet. Under 

denna sekvens ändras mottagarens interaktionsvinkel till bakom den nya kvinnan, vilket 

engagerar mottagaren som en del av konversationen och skapar en associativ linjering med 

kvinnans perspektiv (Machin & Mayr 2012). Kvinnan frågar skeptiskt mannen: ”Pjölk? Smakar 

det som mjölk?”. Frågan indikerar att kvinnan – som i reklamfilmen kan fungera som en symbol 

för modernitet och individualism – ändå värnar om mjölksmaken. Frågan startar även 

narrativets komplikation då den tidigare ordningen av att mannen presenterar och den yngre 
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kvinnan bejakar försätts i disharmoni. Mannen svarar med ett ”ja” och en axelryckning och 

fäster för första gången blicken i marken. Denna reaktion konnoterar ett besvär (Ledin & 

Machin 2018), som i sammanhanget kan tolkas som en rädsla för att avvika från en för tillfället 

rådande åsikt om mjölksubstitut. Mannens agerande ger på så sätt uttryck för en 

konsensuskultur där individuella åsikter som inte är ”politiskt korrekta” inte är socialt 

accepterade (Daun 2005). Mannens reaktion får dock den anställda att vända sig om tvärt, titta 

djupt in i kvinnans ögon – och därmed associativt i mottagarens (Machin & Mayr 2012) – och 

skaka markant ”nej” med huvudet. Denna – i sammanhanget – starka reaktion kombinerat med 

att en skugga faller över den anställdas ögon ger tyngd åt budskapet, eller varningen, att Pjölk 

inte smakar som mjölk. 

 

Under narrativets lösning etableras en ny ordning då en muskulös arm slår bort Pjölken från ett 

av fikarummets bord och en annan arm ställer ner en mjölkförpackning från Arla Foods. 

Armarnas ageranden kan symbolisera den undertryckta viljan – men även möjligheten – hos de 

anställda att bryta rådande ordning av uppgivenhet, invandhet och ”måsten”. Hårdrockslåten ”I 

wanna rock” av Twisted Sister förmedlar en individualistisk strävan efter att bryta sig fri från 

vad andra tycker och att göra vad man själv vill. Låtens instrument – elgitarr och bas – ger 

tyngd, styrka och angelägenhet åt detta budskap och den snabba och likformiga rytmen 

konnoterar enkelhet, energi och framåtrörelse (Ledin & Machin 2018) – vilket står i stark 

kontrast till tråkighetsestetiken (Brodén 2016). Även bildtexten ”Bara mjölk smakar mjölk” 

under narrativets upplösning står i kontrast till tråkighetsestetiken (Brodén 2016); genom dess 

breda och runda typsnitt i en ren vit nyans med låg modulering och hög mättnad konnoterar 

bildtexten glädje, enkelhet och framstår idealiserat. Bildtexten kan vidare väcka konnotationer 

av objektiv fakta jämfört med karaktärernas subjektiva ifrågasättanden av Pjölkens smak (Ledin 

& Machin 2018). Hårdrockslåtens text är ändrad till ”Milk is milk” vilket i kombination med 

bildtexten indikerar att (bara) mjölk är, och smakar som, mjölk. Mjölken framställs därmed som 

tidlös – som evigt modern och i tiden. Detta budskap måste förstås i sammanhanget av en 

växande marknad för mjölksubstitut (Jones 2019). Vidare kan mjölkens inkorporering i 

hårdrockslåten konnotera att dricka mjölk är en frigörande handling – i betydelsen att göra vad 

man vill – oavsett rådande konsensus, och därmed också ett uttryck för den i Sverige högt 

värderade individualismen (Daun, 2005). 
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5.1.4 Modern eller ”svensk” förpackning 

Utformningen av matförpackningar kan förmedla idéer, värden och identiteter med koppling 

till en nationalistisk diskurs (se exempelvis Andersson 2019a). I reklamfilmen utgör de 

sekvenser där Pjölk- och mjölkförpackningen står i fokus – vilket är under de narrativa stadierna 

lösning och upplösning – en fjärdedel av alla sekvenser, vilket motiverar en närmare analys av 

förpackningarna. 

 

Förpackningen av Pjölk konnoterar modernitet men även tråkighet. Förpackningen framstår 

som modern då den skiljer sig från en traditionell förpackning av mjölksubstitut där innehållet 

representeras genom bilder av en vit, glansig vätska som hälls upp i ett glas (Ledin och Machin 

2019) – som förövrigt Oatly använde sig av innan de ändrade sin marknadsföringsstrategi år 

2014. På Pjölk-förpackningen indikeras innehållet genom stora, breda bokstäver som står 

staplade på varandra och tillsammans bildar ordet PJÖLK, samt genom en illustrerad vit vätska 

längst ner på förpackningen. Förpackningen pryds även av lekfulla slogans i relation till ordet 

Pjölk: en pil till L:et som det står ”LOOOVELY!!!!” på och en tankebubbla där det står ”Drick 

mig! MMMUMS!” vid Ö:et – en bokstav som kan konnotera en mun med två ögon. Sådana 

lekfulla slogans är utmärkande för Oatlys nya marknadsföringsstrategi sedan 2014 (Ledin och 

Machin 2019). Samtidigt som Pjölk-förpackningen framstår som modern sammankopplas den 

med dystra och nedtonade känslor genom en färgkomposition av lågt mättade och orena nyanser 

av pastell-lila och vit (Ledin & Machin 2018). Pjölken framställs därmed som en tråkig – och 

inte eftersträvansvärd – modernitet.  

 

Förpackningen av mjölk från Arla Foods konnoterar etablerade idéer och värden kopplade till 

den svenska naturen och landsbygden, vilket är utmärkande för Arla Foods ”traditionella” 

marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b), och reproduktioner av ”svenskhet” inom 

marknadsföring (se exempelvis Mazur 2013; Wigerfelt 2012). På mjölkförpackningen finns en 

grön symbol för Sveriges geografi med endast ett fåtal stugor utplacerade i ett begränsat, lite 

gråare, grönområde. Mot stugorna pekar en pil varpå det står ”HÄRIFRÅN!”, och ovanför pilen 

står det ”FÄRSK MELLANMJÖLK” och ”Från lokala Arlagårdar”. Stugorna kan därmed 

förstås symbolisera gårdar som producerar mjölk åt Arla Foods. Bredvid Sverige-symbolen 

finns tre gröna remsor och förpackningens övre kant utgörs av rundade vita linjer som i 

kombination med de språkliga elementen kan förstås symbolisera Arlagården; en grön åker med 

vita moln. Den gröna färgen har hög mättnad vilket konnoterar enkelhet och glädje (Ledin & 

Machin 2018). Mellan åkern och molnen återfinns en enda ko, mer specifikt ”Arla-kossan”, 
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vars fria placering i naturen konnoterar frihet, enkelhet och naturlighet i relation till 

mjölkproduktion. Känslor av äkthet, enkelhet, frihet och glädje har beskrivits som nära 

sammankopplade med den kultiverade naturen och det öppna landskapet inom den svenska 

landsbygdsromantiken (Herlitz 2003; Löfgren 1993; Werner & Björk 2014). Uttrycket för 

landsbygdsromantik i kombination med symboler som ”Sverigekannan” – som är en svensk 

ursprungsmärkningen med Sverigeflagga och texten ”svensk mjölk” på (Arla Foods u.å. d) – 

illustrationen av Sveriges geografi samt ”Arla-kossan” placerar mjölken i en svensk kontext 

och påminner mottagaren om hens nationella tillhörighet. Mjölkförpackningen kan på så sätt 

tolkas ge uttryck för (banal) nationalism (Billig 1995). 

 

5.2 Oatly: Var smak har sin tid – Spola mjölken 
Oatlys reklamfilm utspelar sig på landsbygden. Landsbygdsromantiken blir som en canvas 

varpå det invanda och traditionella utmanas och havredrycken framställs som ett modernt, 

hållbart och hälsosamt alternativ till mjölk. Narrativet är av den återberättande genren (Ledin 

& Machin 2018); det är uppbyggt av stadierna orientering, återgivande av händelser och 

upplösning.  

 

5.2.1 Landsbygdsromantik eller eftertänksamhet 

I Oatlys reklamfilm skapas intrycket av en landsbygdsromantik i disharmoni. Under narrativets 

orientering syns en landsväg som slingrar sig fram i ett öppet landskap av gröna ängar kantade 

av boskapsstaket, rullstensåsar och skog. På landsvägen kör en gammal Volvobil längre och 

längre ut i naturen; i sekvens sex har landsvägen förbytts mot en liten grusväg där bilen skumpar 

fram, och de gröna ängarna upptar en ännu större del av motivet. I denna sekvens syns även 

flera föremål som konnoterar svensk landsbygd: boskapsgrind, stätta och en röd stuga med vita 

knutar. Föremål och byggnader som hör den svenska landsbygden till anses konnotera positiva 

känslor av äkthet, enkelhet och lugn inom landsbygdsromantiken (Herlitz 2003; Löfgren 1993; 

Werner & Björk 2014), och används ofta i syfte att reproducera ”svenskhet” inom 

marknadsföring (se exempelvis Mazur 2013; Wigerfelt 2012). Även ljud av fågelkvitter och 

ljusa, svävande toner från stråkinstrument i dur konnoterar lätthet och positivitet i sekvenserna, 

och en melodisk, jämn och lugn rytm indikerar vilsamhet och enkelhet (Ledin & Machin 2018). 

Färgkompositionen utgörs av få färger – endast vit, grön, grå, röd och brun – som generellt är 

orena, har låg mättnad och hög modulering vilket även det kan konnotera lugn, äkthet och 

enkelhet (a.a.). Samtidigt kan färgkompositionens mättnad, modulering och omfång indikera 

en komplex och reserverad stämning (a.a.), vilket står i kontrast till landsbygdsromantiken och 
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den representation av landsbygden i form av blå himmel och grönt gräs som vanligtvis präglar 

reproduktionen av det ”svenska” inom marknadsföring (se exempelvis Mazur 2013; Wigerfelt 

2012), inte minst inom Arla Foods ”traditionella” marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b). 

 

Landsbygdsromantiken försätts ytterligare i disharmoni då mottagaren ”placeras” i Volvobilen 

under sekvens två. Redan i sekvens ett där miljön stod i fokus skapades ett intresse för 

Volvobilen då den var av en gammal 240-modell från 1970-talet, var placerad i motivets 

centrum samt körde ensam på vägen mot kameran som långsamt zoomade in på den. När 

mottagaren interaktionsvinkel ändras till att sitta bredvid bilens förare – den svenska 

skådespelaren Kjell Bergqvist – under sekvens två förbyts den tidigare lättsamma och positiva 

musiken till en röst tillhörande den svenska sångaren Povel Ramel. Han sjunger: ”Bara en enda 

ros på ett evigt klänge. Så är livet; trist varar länge […]”. Texten väcker konnotationer av 

melankoli och eftertänksamhet. Även bilens snäva färgskala av svart, grå, mörkröd, beige och 

vit i orena nyanser indikerar en reserverad och allvarsam stämning (Ledin & Machin 2018). 

Färgkompositionen utanför bilen konnoterar även den komplexitet (a.a.); ängarna är i en 

mycket lågt mättad nyans av grön – nästan beige – och himlen i en gråblandad nyans av vit. 

Den eftertänksamma stämningen förstärks av att Bergqvist suckar och säger: ”Tänk va mycket 

skit vi höll på med förr”. Kort uttryckt; det kanske inte var bättre förr. Oatlys reklamfilm ger 

därmed inte uttryck för nostalgi, utan ifrågasätter snarare det förflutna och dess handlingar. 

 

5.2.2 ”Svensk” gemenskap nu och då 

I Oatlys reklamfilm är det språkliga narrativet och visuella narrativet åtskilt. Under det narrativa 

stadiet av återgivande av händelser berättar Bergqvist för mottagaren om ”skit vi höll på med 

förr” i preteritum: ”körde bil utan bälte”, ”rökte cigg utan filter”, ”körde hoj utan hjälm”, ”pippa 

utan skydd” och ”all den där mjölken vi tryckte i oss utan å tänka”. Samtidigt syns Bergqvist 

utföra flera av de saker han berättar att vi gjorde ”förr” i reklamfilmen; han kör bil utan bälte, 

röker cigarett utan filter och konsumerar mjölk. Medan det språkliga narrativet är placerat i en 

nutid präglad av eftertänksamhet kan alltså det visuella narrativet förstås som placerat i det 

förflutna – mer specifikt i 1970-talet. Förutom Volvons 240-modell indikeras detta årtionde 

främst genom karaktärernas kläder och accessoarer som kan kulturellt kategoriseras till 1970-

talet. Bergqvist bär en manchesterkavaj, färgade tygbyxor och en djupt uppknäppt skjorta med 

lång, spetsig krage. Han bär även en stor guldring och ett långt silverhalsband med ett hänge 

inte helt olikt ”peace-tecknet”. I bilens baksäte sitter fyra barn iklädda bland annat manchester, 

blå jeans och stora, fyrkantiga glasögon, vilket även det väcker associationer till 1970-talet. 
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I reklamfilmen förmedlas en gemenskap mellan Bergqvist och mottagaren både visuellt och 

språkligt. Detta sker delvis genom mottagarens interaktionsvinkel och avstånd. Mottagaren får 

i flera klipp följa Bergqvist från vinkeln av passagerarsätet. Mottagarens placering indikeras 

genom att kamerabilden ”skumpar” i takt med bilen, och genom att barnen i baksätet 

porträtteras från vinkeln av det högra framsätet. Vidare individualiseras Bergqvist; han är den 

enda med repliker, framställs nästan uteslutande i när- eller halvbild och är dessutom välkänd i 

en svensk kontext. Individualiseringen av Bergqvist och mottagarens nära placering konnoterar 

en nära relation och gemenskap med Bergqvist, vilket kan engagera mottagaren för hans tankar 

och handlingar (Machin & Mayr 2012). Bergqvist skapar även en gemenskap med mottagaren 

språkligt genom frågor – ”va?” – och användningen av det personliga pronomenet ”vi” för att 

beskriva handlingarna från förr – ”vi höll på med […], vi tryckte i oss”. Detta framställer hans 

monolog som en konversation mellan två jämlikar där han söker skapa en gemenskap mellan 

honom och mottagaren, som associativt kan överföras till en gemenskap kring hans uttryckta 

åsikter (Machin & Mayr 2012). Bergqvists agerande, användningen av pronomenet vi och 

placeringen i det ”svenska” landskapet kan påminna mottagaren om hens egen nationella 

tillhörighet och ge uttryck för (banal) nationalism (Billig 1995). 

 

5.2.3 Individualism och modernitet 

Narrativets upplösning inleds när Bergqvist säger: ”Det e tur att man lär sig. De e synd att det 

ska ta så jävla lång tid bara”. Uttalandet ”det e tur att man lär sig” kan förstås i relation till 

mjölkdrickandet då det är den enda materiella process som Bergqvist beskrivit som att den 

”saknar” en mental process. De andra materiella processerna som att köra, röka och så vidare 

beskrev Bergqvist sakna materiella ting: ”körde bil utan bälte”, ”rökte cigg utan filter”, ”körde 

hoj utan hjälm”, ”pippa utan skydd” (egna understrykningar). Om mjölkdrickandet användes 

dock prepositionen ”utan” i relation till en mental process: ”vi tryckte i oss utan å tänka” (egen 

understrykning). Vidare kan det personliga pronomenet ”man” i uttalandet ”det e tur att man 

lär sig” dels tolkas syfta på Bergqvist själv, men dels på gemene man generellt. Uttalandet att 

man – här tolkat som gemene man – lärt sig att inte oreflekterat dricka mjölk kan dock förstås 

som anakroniskt – många svenskar dricker ju mjölk idag. Denna paradox uppmanar mottagaren 

att förstå påståendet från avsändarens perspektiv, varifrån uttalandet kan tolkas belysa att 

gemene man har lärt sig att agera mer reflekterat och lämnat gamla – och dåliga – tankesätt 

bakom sig i alla andra fall än mjölkdrickandet. Användningen av pronomenet ”man” istället för 

”vi” i kombination med att Bergqvist för första gången tittar rakt in i kameran och därmed – 
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associativt – möter mottagarens blick, antyder ett direkt tilltal till mottagaren (Ledin & Machin 

2018). Det skapar en interaktion som kräver en respons från mottagaren (a.a.); vilket här 

indikeras vara att sluta dricka mjölk oreflekterat. Att möta mottagarens blick förmedlar även en 

makt och styrka – som associativt kan överföras till budskapet – vilken förstärks visuellt av att 

Bergqvist filmas underifrån i påföljande sekvens (a.a.).  

 

Parallellt med belysandet av behovet av nya tankesätt kommuniceras ett behov av nya 

handlingssätt för klimatet och hälsans skull. Under narrativets upplösning framträder en bildtext 

som på ett faktamässigt sätt uppmanar individen till konsumtion av havredryck – för klimatets 

skull: ”Byt till havredryck så minskar du utsläppen av växthusgaser med 75%”. Bildtextens mer 

tekniska och formella språk kan till skillnad från Bergqvists subjektiva uttalanden väcka 

konnotationer av objektiv fakta (Machin & Mayr 2012). Typsnittet, som efterliknar det från en 

1900-tals skrivmaskin, kan även väcka konnotationer av att kunskapen är gammal men ännu 

måste förmedlas – att vi ännu inte lärt oss – och det personliga tilltalet söker återigen en reaktion 

från mottagaren (Ledin & Machin 2018). Genom att betona individens möjlighet – men fria val 

– att bidra kommer en individualism, som är högt värderad i ett svenskt sammanhang (Daun 

2005), till uttryck. Även ”Spola mjölken”-märket på Volvobilens baklucka uppmanar till 

förändring. ”Spola mjölken” anspelar på informationskampanjen ”Spola kröken” från 1970- 

och 80-talet som ämnade omvärdera svenskarnas syn på alkohol för att stärka folkhälsan 

(Systembolaget u.å.). ”Spola mjölken”-märket kan därmed konnotera att mjölken är hälsofarlig 

och att nya tanke- och handlingssätt måste adopteras i relation till mjölk – för hälsans skull. 

Medan bildtexten adresserar havredryckens positiva effekter för klimatet adresserar alltså 

”Spola mjölken”-märket dryckens positiva effekter för hälsan, vilket väl ringar in Oatly fokus 

på hållbarhet och hälsa vid marknadsföringen av sina produkter (Forsman & Bodenfors 2014).  

 

Uppmaningar till mentala och materiella förändringar på individnivå kan tolkas reproducera 

högt hållna idéer om progressivitet, modernitet och handlingskraft som beskrivits som centrala 

inom den svenska självbilden (J Andersson 2009; Daun 1998; Löfgren 1993). Att överge 

tidigare vanor och förhållningsätt har spelat en viktig roll historiskt i det svenska 

identitetsbygget då folkhemmet baserades på föreställningen om kollektiva framsteg genom att 

gammalt bagage, föråldrade vanor, traditioner och lojaliteter lämnades bakom; ”en god svensk 

måste vara en modern svensk med fast framtidsblick” (Löfgren 1993:54). I reklamfilmen 

framställs havredrycken som ett reflekterat, hållbart och hälsosamt alternativ till mjölk, medan 

att dricka mjölk framställs som ett oreflekterat och icke-eftersträvansvärt fasthållande vid det 
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förflutna; var smak har sin tid, och mjölkens tid är förbi. Att Povel Ramel sjunger ”Ty, 

underbart är kort. Alldeles för kort” under narrativets upplösning kan konnotera att den 

oreflekterade tiden av mjölkdrickande, då gemene man var underbart oviss om mjölkens 

effekter för klimatet och hälsan, är över – idag vet vi bättre och bör agera därefter. Här är 

allusionen tydlig till en scen ur den svenska filmen Den bästa sommaren (2000) där Bergqvist 

kör en Volvo som skumpar fram i öppet landskap på den svenska landsbygden och säger till 

barnen i baksätet: ”Passa på å va glada nu för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång inte”. 

Återigen: underbart är kort.  

 

5.2.4 Delaktig och ansvarig 

I Oatlys reklamfilm framställs Bergqvist genom färgkompositionen som nära förbunden med, 

och ansvarig för, hans omgivning – såväl landskapet som barnen i baksätet. Bergqvist beigea 

manchesterjacka, mörkröda byxor, rödlätta ansikte, mörka hår och svarta armbandsur smälter 

samman med bilens interiör av olika nyanser av beige, mörkröd och svart. Vidare kan hans 

beigea manchesterjacka och skjortans vita krage tolkas symbolisera det beigea ängarna utanför 

bilen med vit himmel ovanför. Färgernas låga mättnad och höga modulering konnoterar en 

eftertänksamhet och mognad hos Bergqvist (Ledin & Machin 2018). Genom att landskapet 

filmas ovanifrån i de sekvenser där det står i fokus indikeras en svaghet och utsatthet hos 

naturen (a.a.); naturen framställs som i behov av skydd. Även barnen indikeras vara beroende 

av Bergqvists beskydd genom deras unga ålder och hur deras kläders färger i mörkrött, 

mörkblått, ljusbrunt och grått sammansmälter med bilens interiör men inte med naturen utanför; 

de blir därmed bundna till bilen och Bergqvist.  

 

Att agera ansvarsfullt och handlingskraftigt för kommande generationer – inte minst kopplat 

till hållbarhet (se exempelvis H Andersson 2019a) – ligger i linje med den svenska självbilden 

(J Andersson 2009; Daun 1998; Löfgren 1993). Vidare finns det ett starkt band mellan barn och 

natur i en svensk kontext; naturen är inte bara en lämplig och idyllisk miljö för barnlek utan 

utgör själva symbolen för en bra barndom (Halldén 2009). I Oatlys reklamfilm kommer ”den 

goda barndomen i naturen” till uttryck genom att barnen – som innan satt tysta i bilens baksäte 

– springer ut till gräsmattan då bilen parkerar. På gräsmattan skrattar, skriker och leker de glatt 

tillsammans. Barnens glädje över att få vara i naturen indikeras även genom färgkompositionen 

(Ledin & Machin 2018); det är ett stort omfång av högt mättade färger – däribland grönt gräs 

och ljusblå himmel. Kopplingen mellan barn och en landsbygd där solen skiner, himlen är blå 

och gräset är evigt grönt, är vanligt förekommande inom Arla Foods ”traditionella” 
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marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b). Här används dock kopplingen mellan barn och 

natur för att uppmana till ett skifte från mjölk. Bergqvist säger att ”de e synd att det ska ta så 

jävla lång tid bara” om omställningen från mjölkdrickande, vilket kan förstås i relation till 

barnens glädje över av att vara i naturen – en natur som Oatly menar hotas av mjölkdrickandet. 

Budskapet att ”spola mjölken” och köpa havredryck framställs däremot som enkelt, okonstlat 

och oskyldigt – och dessutom som något för kommande generationers skull – genom märkets 

ojämna, ”barnsliga” typsnitt och babyblåa färg (Ledin & Machin 2019). Budskapet att individen 

måste agera för kommande generationers skull – innan det är för sent – sätter stor vikt vid 

individuella handlingar. Dessutom har budskapet en tydlig moralisk överton, vilket är vanligt 

inom både hållbarhetsdiskurser och nationalistiska diskurser (se exempelvis H Andersson 

2019a).   

 

6. Diskussion och slutsats 
Kontraster spelar en central roll i både Arla Foods och Oatlys analyserade reklamfilm från 

”mjölkkriget”. I Arla Foods reklamfilm ”Pjölk till trefikat – Bara mjölk smakar mjölk” ställs 

flera kontraster mot varandra: kollektivism mot individualism, konformitet och 

konsensuskultur mot att göra vad man vill, modernitet mot tradition samt tråkigt mot befriande. 

I Oatlys reklamfilm ”Var smak har sin tid – Spola mjölken” ställs på ett liknande sätt 

landsbygdsromantik mot eftertänksamhet, dåtid mot nutid, kollektivism mot individualism, 

modernitet mot tradition samt hållbart, hälsosamt och ansvarsfullt mot ohållbart, ohälsosamt 

och ansvarslöst. Genom att leka med motsättningar – eller negationer – marknadsför båda 

företagen sin produkt som en motpol till något annat: havredryck respektive mjölk.  

 

Användandet av negationer i kombination med andra element som paradoxer – hos Oatly – och 

en underhållande narrativgenre – hos Arla Foods – skapar en humoristisk och lekfull framtoning 

i företagens reklamfilmer. En humoristisk framtoning har visat sig vanlig inom Oatlys 

marknadsföring för att framställa företaget som en uppstickare mot ett cyniskt och mobbande 

etablissemang av mejeriföretag (Ledin & Machin 2019), men inte inom Arla Foods 

”traditionella” marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b). Genom ett strategiskt användande 

av humor i kombination med nationella idéer, värden och identiteter kan reklamfilmerna 

reproducera en nationalistisk diskurs på ett lustigt, positivt och acceptabelt sätt (se exempelvis 

Screti 2013), och samtidigt hindra reklamfilmerna från att framstå som aggressivt 

nationalistiska.  
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I Arla Foods och Oatlys reklamfilmer används fikatraditionen respektive 

landsbygdsromantiken som canvas för att ge uttryck för idéer, värden och identiteter med 

koppling till en nationalistisk diskurs. I Arla Foods reklamfilm framställs att dricka 

mjölksubstitut som en tråkig modernitet och ”politisk korrekthet” som förstör fikatraditionen 

och begränsar individens fria vilja. Att dricka mjölk framställs i kontrast som frigörande och 

alltid i tiden eftersom bara mjölk smakar mjölk. I Oatlys reklamfilm utmanas det traditionella 

och invanda genom att landsbygdsromantiken försätts i disharmoni och det förflutna beskrivs 

som en tid av oreflekterade tanke- och handlingssätt. Vidare knyts mjölkdrickandet till det 

förflutna samtidigt som individen uppmanas till att konsumera havredryck, eftersom det är 

modernt och ansvarstagande i relation till hälsan, klimatet och kommande generationer. 

Individualism och modernitet kan därmed lyftas fram som två idéer, värden och 

identitetsmarkörer som är speciellt centrala inom både Arla Foods och Oatlys reklamfilmer, 

men även kollektivism, konformitet, landsbygdsromantik och ett tillknäppt känsloliv kommer 

till uttryck. Genom att ge uttryck för dessa idéer som är högt värderade och/eller utgör en central 

del av den svenska självbilden (Daun 1998; 2005; Herlitz 2003; Löfgren 1993), genom olika 

visuella, audiella och språkliga resurser, reproducerar Arla Foods och Oatlys reklamfilmer en 

nationalistisk diskurs – ett visst sätt att tala om och förstå nationen och den nationella identiteten 

(B Anderson 1993). 

 

Att motsättningar spelar en central roll i Arla Foods och Oatlys reklamfilmer från ”mjölkkriget” 

kan förstås indikera en diskursiv kamp om mjölkens plats inom den nationella kulturen. 

Samtidigt som mjölken – respektive mjölksubstitut – utmanas i respektive reklamfilm 

reproduceras idéer, värden och identiteter med koppling till en nationalistisk diskurs utan att 

ifrågasättas. Reklamfilmerna utmanar varken innebörden av dessa idéer, värden och identiteter, 

eller de ideologiska krafterna bakom deras reproduktion. Den nationalistiska diskurs som 

kommer till uttryck i Arla Foods och Oatlys reklamfilmer kan därmed inte tolkas utgöra ett 

counter-narrative of the nation (Bhabha 1990). Reklamfilmerna kan snarare förstås legitimera 

den dominanta sociala ordningen i linje med corporate nationalism (Kania-Lundholm 2014). I 

Arla Foods och Oatlys reklamfilmer reproduceras förutom en nationalistisk diskurs även en 

nyliberal logik. Reklamfilmernas banala uttryck för nationalism (Billig 1995), genom att på ett 

vardagligt sätt påminna mottagarna om deras nationella identitet – om vilka de är, var de är och 

vilken nation de tillhör –, knyter den nationella identiteten till konsumtion. Den nationella 

identiteten framställs som beroende av konsumtion av varor som är ”svenska” – mjölk 
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respektive havredryck –, det vill säga varor som marknadsförs som tillhörande den svenska 

kontexten genom att knytas till ”svenska” idéer, värden och identiteter. I linje med Roberts 

(2014) studie blir att köpa dessa ”nationella” produkter att ”köpa” en viss diskurs om nationen 

och den nationella identiteten; här en diskurs som stödjer en etablerad nationalistisk diskurs och 

nyliberalism – och deras nära sammankoppling. Att företagens marknadsföring bidrar till att 

upprätthålla en dominant social ordning inom nationen genom att agera (banalt) nationalistiskt 

ligger i linje med H Anderssons (2019, 2019b) studier av Arla Foods ”traditionella” 

marknadsföring. 

 

Att den nationella identiteten artikuleras utifrån en nyliberal logik ligger i linje med den rådande 

kommersialiseringen av den sociala sfären, och bidrar till att kulturell förändring framställs som 

beroende av individer – inte kollektiv – och deras konsumtion (Kania-Lundholm 2014). I både 

Arla Foods och Oatlys reklamfilm kommer detta till uttryck genom att individens konsumtion 

av företagets egen produkt framställs som en möjlighet att skapa en positiv kulturell förändring 

på nationell nivå. Att företag och konsumtion av deras produkter framställs som bidragande till 

en positiv förändring på nationell nivå ligger i linje med tidigare forskningsresultat kring 

reproduktionen av en nationalistisk diskurs inom marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b; 

Mazur 2013; Mock 2012; Morris 2005; Roberts 2014; Screti 2013; Subramanian 2013; 

Wigerfelt 2012). I Arla Foods reklamfilm är den förändring som eftersträvas att våga bryta sig 

loss från konformiteten och göra vad man vill. I Oatlys reklamfilm ges istället emfas åt 

individens frihet – och möjlighet – att skapa en positiv förändring för hälsan, kommande 

generationer och klimatet; individens frihet framställs därmed medfölja ett ansvar. Medan Oatly 

uppmanar mottagaren till att delta i större frågor av intresse för nationen belyser Arla Foods 

främst hur mjölken alltid är i tiden i en svensk kontext, och därmed framhäver företagets redan 

ikoniska status. Utifrån Prideaux (2009) typologi för hur nationalism kan användas inom 

marknadsföring för att stärka företagets roll inom den nationella kontexten kan Oatlys 

reklamfilm därmed tolkas ligga i linje med marknadsföringsstrategin activist 

marketing/achieving nationalist credentials och Arla Foods i linje med 

marknadsföringsstrategin ordinary marketing/established nationalist credentials.  

 

Studien har behövt avgränsas vilket skapar utrymme för vidare forskning för att bättre förstå 

hur reklamfilmer inom ”mjölkkriget” – och hur reklamfilmer för mat i en svensk kontext 

överlag – reproducerar en nationalistisk diskurs. Ett förslag till vidare forskning är att studera 

materialet utifrån fler metoder – exempelvis receptionsanalys. Att genom receptionsanalys 
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studera hur olika publikmedlemmar förstår reklamfilmerna i relation till föreställningar om vad 

det innebär att vara ”svensk” kan bidra med nya viktiga infallsvinklar till materialet. Vidare kan 

det bidra till en ökad förståelse för marknadsföringens roll för mottagarens upplevda nationella 

identitet. Att studera samma fenomen utifrån fler metoder, så kallad triangulering, kan även 

stärka trovärdigheten (eng. credibility) för den här studiens resultat (Bryman 2012). Ytterligare 

förslag till vidare forskning är att studera fler reklamfilmer och olika typer av 

marknadsföringsmaterial från ”mjölkkriget” för att bättre förstå hur ”mjölkkriget” kan 

reproducera en nationalistisk diskurs, ge uttryck för (banal) nationalism och bidra till att 

upprätthålla en social ordning. Slutligen vore det intressant att närmare studera humor i relation 

till Arla Foods marknadsföring eftersom denna studie fann att humor var centralt för den banala 

nationalism som kommer till uttryck i Arla Foods reklamfilm, vilket inte uppmärksammats 

inom studier av Arla Foods ”traditionella” marknadsföring (H Andersson 2019, 2019b). Här 

framträder flertalet kunskapsluckor, där vidare forskning uppmuntras att ta vid.
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