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Sammanfattning  

I ena ringhörnan står Arla som genom sina näringsberikande och hälsosamma mejeriprodukter har 

dominerat den nationella mejerimarknaden under flera århundraden. I andra ringhörnan står 

uppstickaren Oatly som ifrågasatt den nuvarande mejeriindustrin med sina nytänkande och miljövänliga 

havreprodukter. Detta har öppnat upp för den aktuella samhällsdebatten och det medialt 

uppmärksammade “mjölkkriget”.  

 

Syftet med denna studie är att bidra med ny forskning genom att analysera hur de omdebatterade och 

konkurrerande organisationerna Arla och Oatly representeras i svenska tidningar under årtalen 2014 och 

2018. Studiens övergripande frågeställning syftar till att undersöka om det finns några skillnader eller 

likheter i hur Arla och Oatly gestaltas i media över tid. För att besvara frågeställningen används därför en 

kvantitativ innehållsanalys av totalt 200 tidningsartiklar som hämtats från Retriver utifrån årtalen 2014 

samt 2018. Dessa artiklar valdes ut genom ett stratifierat urval där hälften av artiklarna handlar om Arla 

och hälften om Oatly. Därefter togs de specifika artiklarna fram genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Genom en analys av samtliga tidningsartiklar undersöktes gestaltningen av organisationerna, den mediala 

uppmärksamheten av klimatfrågan, skillnad i användningen av bilder och textmängd samt journalistens 

betydande roll. Studien grundar sig i gestaltningsteorin och har inslag av forskning inom varumärke och 

public relations.  Vi hoppas därför också kunna bidra med ny forskning inom public relations och 

“frame competition”, något som i dagsläget till stor del saknas inom gestaltningsteorins 

forskningsområde.  

 

Studiens viktigaste resultat visar bland annat att media och journalister speglar en viktig roll för 

gestaltningen av organisationerna då de ofta väger in egna tolkningar genom värdeladdade ord och icke 

faktabaserade antaganden. Det gick även att se att media gestaltade Oatly avsevärt mer positivt än Arla 

genom åren samt att journalister tycks agera mer stöttande samt mindre kritiska till Oatly jämfört med 

Arla. Detta är något som förmodligen har sin grund i ett bra PR-arbete från Oatly samt en 

varumärkesidentitet som går i linje med deras Corporate Social Responsibility, vilket bygger på 

klimatrelaterade aspekter. Några andra intressanta men mindre förvånande resultat var att det även gick 

att se att medias uppmärksamhet av klimatfrågan likt tidigare forskning ökade. Dessutom att 

klimatfrågan nämndes oftare och gestaltades mer positivt i de artiklar där Oatly nämndes. 

Sammanfattningsvis står det därför klart att Oatly är den organisation som går vinnande ur denna rond.  

 

Nyckelord: organisationer, Arla, Oatly, gestaltningsteorin, kvantitativ innehållsanalys. 



 
 

Abstract 

In one corner of the fighting rink stands Arla, with its nutrient enriched and healthy dairy formulas has 

dominated the national dairy market for centuries. In the opposite corner is the stands the underdog 

Oatly, who is questioning the current dairy industry with its innovative and environmental oat products. 

This fight has open up for a contemporary public debate and the by media recognized “milk war”. 

The aim with this study is to contribute with new research through analysis regarding how Arla and 

Oatly is represented in Swedish newspapers between the years of 2014 and 2018. The study overarching 

question formulation aims to research if there is any differences or similarities in how Arla and Oatly is 

represented in media over time. To answer these questions, the study used a quantitative content analysis 

containing over 200 newspapers articles retrieved from Retriever between the selected years, by a 

stratified selection. Afterwards the articles were chosen randomly, which contains 50 % articles about 

Arla and 50 % about Oatly. Through this analysis, the framing of the organizations, climate impact, 

differences in images and the amount of text and the bearing of the journalistic matter. The study has its 

base in the framing theory and some fillings of research regarding public relations and “frame 

competition”, which is lacking in the current version of the framing theory. 

The most important result from the study, shows that media and journalists plays an important role for 

the framing of the different organizations, hence they incorporate subjective thoughts through the usage 

of value latent words and facts with no scientific ground. The result showed that Oatly was put in a 

more positive limelight than Arla throughout the years and less criticized. This must be a result of good 

PR from Oatly and a brand that aligns with their Corporate Social Responsibility, which has a focus on 

climate related aspects. Other interesting findings were that the climat issues was more risen with when 

the amount of research regarding climate was released. The climate issues was also more up for 

discussion when Oatly was mentioned. To conclude, Oatly is the winner on knock out. 
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“Oatly-grundaren: Arlas marknadschef spottade ut vår dryck” 

- Rickard Öste i Resumé (2019) 

 

“Det är knappast ett glas mjölk som avgör hur klimatet blir eller inte” 

- Edward Blom i Aftonbladet (2019) 

 

 

1. Introduktion  

Två organisationer som ofta syns i media och som denna uppsats kommer att fokusera på är Arla och 

Oatly. Genom kontroversiella och kaxiga reklamkampanjer kopplade till både miljöfrågor och 

mejeriindustrin har de båda organisationerna fått stort allmänintresse och medial uppmärksamhet. Den 

konkurrerande verksamheten syns också tydligt i organisationernas reklamkampanjer där de ständigt ger 

pikar till varandra genom att hävda att deras dryck ska ses som det bästa alternativet. Arla har med sin 

kampanj “Endast mjölk smakar mjölk” samt de påhittade orden “brölk” och “pjölk” gett svar på tal på 

Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken” (Nilsson, 2019). Oatly var inte sena med att reagera på detta. 

Organisationen såg snabbt till att varumärkesskydda de påhittade orden och under oktober samt 

november 2019 har Oatly tillfälligt döpt om en del av sitt nationella havredryckssortiment till “brölk” 

och “pjölk”, något som Arla inte alls är nöjda med. Organisationen har fått ta till juridisk hjälp för att 

stoppa Oatlys varumärkesregistrering av orden då Arla menar att registreringen skett i ond tro. Men 

vilken organisation som vinner denna kamp står i skrivande stund fortfarande oklart. Oatlys kreativa 

chef Martin Ringqvist väljer dock att kommentera “den dåliga stämningen i mjölkdisken” i en intervju 

med Nilsson. Han menar att Arla gör ett bra jobb åt organisationen eftersom Oatly slipper lägga ner 

egna mediepengar för att marknadsföra sina produkter.  

 

Men att de båda organisationerna ständigt kolliderar med varandra kanske inte heller är konstigt. Arla har 

funnits sedan 1880-talet och är en organisation med en lång historia (Arla, 2019a). Genom sina 

mejeriprodukter har Arla blivit ett väletablerat nationellt varumärke som dominerat den nationella 

mejerimarknaden. Organisationens har gått från att vara ett litet smörmejeri i Uppsala till att idag 

dominera den svenska mejerimarknaden och bredda sig internationellt (Arla, 2020a). I skrivande stund 
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omfattas Arla av ett enormt bondekooperativ med totalt 10 300 bönder både nationellt och 

internationellt, varav cirka 8 000 ägare finns utanför Sverige (Arla, 2020b). Går vi istället tillbaka till 

organisationens historia har föreningen mjölkpropaganda länge marknadsförts mjölken som en hälsosam 

dryck, rik på vitaminer och mineraler (Arla, 2019b). Redan i början på 1900-talet beskrevs mjölken som 

en dryck som skulle hjälpa till att råda bot på undernäringen i Sverige. Men mjölken har enligt Arla inte 

bara positiva hälsoaspekter utan den främjar även det svenska jordbruket genom att ge arbete åt 

mjölkbönder samt hålla landsbygden levande. Enligt Livsmedelverket (2019) har mjölk och ost många 

positiva hälsoaspekter och är en bidragande faktor till att öka den biologiska mångfalden, men nackdelen 

är att produkterna har relativt hög klimatpåverkan. Det eftersom kor släpper ut metangas, vilket påverkar 

klimatet negativt. Dessa nackdelar samt den stora samtida miljö- och etikdebatten som ständigt pågår 

kring mejeriindustrin har bidragit till att det har kommit fler alternativ till mejeriprodukter på 

marknaden.  

Oatly är en relativt nyetablerad organisation som valt att fokusera på nytänkande och moderna 

havrebaserade produkter (Oatly, 2019). Organisationen grundades under 1990-talet med affärsidén att 

det skulle finnas fler alternativa mejeriprodukter för mjölkproteinallergiker. Denna affärsidé 

presenterades för bland annat Arla, något som Oatly-grundaren Rickard Öste menar inte riktigt gick som 

förväntat (Winberg, 2019). Marknadschefen för Arla flögs ned till Skåne för att smaka på havredrycken, 

men vid smaktestet spottade han genast ut havremjölken i vasken och kommenterade att drycken aldrig 

skulle kunna säljas. Detta är också vad studiens inledande citat handlar om. Öste hade dock väldigt fel, 

för idag dominerar Oatly den vegetabiliska nationella mejerimarknaden samt har havreprodukter 

tillgängliga i mer än 20 olika länder runtom i världen (Oatly, 2019). Organisationen beskriver sig även 

som en organisation vars vision är att få personer att äta och dricka för att må bra och samtidigt slippa 

att oroa sig för klimatet och planetens resurser. Enligt Oatly kommer 60 % av jordens utsläpp från 

animaliebaserade produkter samtidigt som dessa animaliska produkter endast täcker 18 % av de dagliga 

kalorierna, något som organisationen anser vara resursslöseri och en stor anledning till att äta mer 

växtbaserat (Oatly, 2018).  

 

Åsikterna om de båda organisationerna och dess produkter är dock många. Det andra citatet som inleder 

detta kapitel är istället från Edward Blom, en person som upprepade gånger synts i nationella mediala 

sammanhang. Han är främst känd för sin kärlek till mat och dryck. Edward Blom uttalar sig i en artikel 

från Aftonbladet om att det finns fler produkter som inte är bra för miljön, men att dessa inte hängts ut 

på samma sätt som mjölken har. Att elitpersoner uttalar sig i media på detta sätt är bara en av 

anledningarna till att det stora mjölkkriget fått så stor medial uppmärksamhet.  
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1.1 Klimatfrågan mer aktuell än någonsin 

Om ett glas mjölk är avgörande för klimatet eller inte låter vi dock stå osagt. Däremot är det bekräftat att 

klimatet har kommit att bli en pågående och högst aktuell samhällsdebatt. Klimataktivisten Greta 

Thunberg pryder de stora nyhetskanalerna, skogsbränderna i Amazonas sprids via sociala medier och 

ungdomar hungerstrejkar för klimatet (Svd, 2019). Aldrig har klimatfrågan varit mer aktuell än nu. Detta 

bekräftas dels genom nyhetsmediernas ökade uppmärksamhet av klimatfrågor (Schmidt, Ivanova & 

Schäfer, 2013) och dels genom forskningssfärens senaste rapporter som visar att den globala 

uppvärmningen måste tas på allvar. I en utav de senaste forskningsrapporterna som uppmärksammats i 

media bekräftar mer än 11 000 miljöforskare att världen numera står inför “a climate emergency” 

(Barnard, Moomaw, Newsome, Ripple & Wolf, 2019). Den globala uppvärmningen sker på grund av 

mänskliga aktiviteter som främst har sin grund i en ohållbar konsumtion och livsstil (Boykoff & Boykoff, 

2007) (Birggs, Kennel & Victor, 2015), något som samtliga forskare menar måste få ett stopp innan det 

är försent.  

 

Vi anser i enlighet med Schmidt, Ivanova och Schäfer (2013), Barnard, Moomaw, Newsome, Ripple och 

Wolf (2019), Boykoff och Boykoff (2007) och Birggs, Kennel och Victor (2015) därför att klimatfrågan 

är mer aktuell än någonsin och därmed en intressant beröringspunkt för denna studie. För även om 

denna studie inte primärt fokuserar på den stora generella klimatfrågan har klimatet ändå en betydande 

roll i debatten kring Arla och Oatly och studiens frågeställning.  

 

1.1.1 Inledning till forskningsområdet 

Eftersom Arla och Oatly är två medialt uppmärksammade organisationer fokuserar denna studie primärt 

på att undersöka skillnader och likheter i hur media gestaltar de båda organisationerna över tid. Medias 

gestaltning av de båda organisationerna är intressant att studera dels utifrån ett individuellt 

medborgarperspektiv eftersom medias gestaltning av information bidrar till att människor skapar sig en 

verklighet baserat på vad media rapporterar. Därmed kan medias gestaltning direkt och indirekt påverka 

vad människor har för åsikt om exempelvis en viss typ av person, mat eller organisation (Carroll & 

McCombs 2003). Medias gestaltning av de båda organisationerna är dock även intressant att studera 

utifrån ett organisationsperspektiv eftersom media bestämmer vilka aspekter som tas upp om 

organisationen (Carroll & McCombs 2003), något som bidrar till att forma en organisations identitet, 

image och rykte (Deephouse, 2000). 

 

Förutom medias gestaltning av de båda organisationerna är även skillnader och likheter samt en 

tidsaspekt intressanta punkter som har adderats i undersökningen. Studien fokuserar på skillnader och 
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likheter i medias rapportering av de båda organisationerna eftersom det är intressanta nämnare då Arla 

och Oatly är två konkurrerande organisationer som representerar och kommunicerar två skilda 

perspektiv på mejeribranschen samt den ständigt återkommande klimatfrågan. Av den anledningen är 

det intressant att studera om media rapporterar om de båda organisationerna utifrån en neutral och 

objektiv vinkel eller om detta skiljer sig mellan organisationerna. Dessutom i och med nyhetsmediernas 

ökade uppmärksamhet av klimatfrågor (Schmidt, Ivanova & Schäfer, 2013), samhällsdebatten och 

branschens ständiga förändring samt Oatlys tillväxt är det även intressant att studera organisationerna 

utifrån en tidsaspekt. Detta för att se om medias rapportering av de båda organisationerna har förändrats 

över tid.  

 

1.1.2 Nytt forskningsområde 

Förhållandet mellan medier och organisationer är ett intressant ämnesområde, både utifrån ett 

utomvetenskapligt perspektiv men även från det inomvetenskapliga perspektivet. Det finns ett antal 

tidigare forskningsstudier som förklarar relationen mellan medier och organisationer (Davis, 2007), 

(Deephouse, 2000), (Muniz & O´Guinn, 2001). Vi har dock inte kunnat identifiera någon känd studie, 

varken nationell eller internationell som belyser hur medier gestaltar organisationer. Utan den tidigare 

forskning som finns kring gestaltning fokuserar ofta på att belysa hur minoriteter, folkgrupper och kön 

porträtteras i media (Billings & Eastman, 2003) eller organisatoriska krissituationer (Cawleys, 2012), 

(Choi, 2017). 

 

 Lim och Jones (2010) är två forskare som i en forskningsrapport sammanfattat all den tidigare forskning 

som finns om gestaltning inom public relations. I sin rapport bekräftar forskarna att det överlag finns lite 

forskning inom området. Det verkar utifrån deras rapport och vår research inte heller gå att se någon 

existerande forskning som liknar denna studie. Utan de få studier som finns inom området fokuserar 

oftast på gestaltningen av olika kommunikationsaktiviteter där de två vanligaste forskningsområdena är 

att studera gestaltningen av meddelanden samt nyhetsartiklar. Denna studie analyserar nyhetsartiklar, 

något som anses som vanligt inom forskningsområdet. Dock går vårt ämne enligt Lim och Jones 

(2010) utanför det vanliga innehållet. Lim och Jones (2010) har också uppmärksammat att den 

nuvarande forskningen inom området endast fokuserar på enskilda gestaltningar, något som forskarna 

ställer sig kritiska till. Trots att det var cirka tio år sedan forskarnas rapport släpptes har vi även i 

dagsläget inte kunnat identifiera någon studie som belyser konkurrerande gestaltningar inom public 

relations. Av den anledningen fokuserar denna studie inte bara på att belysa en enskild gestaltning utan i 

enlighet med Lim och Jones (2010) två konkurrerande gestaltningar. Denna studie kommer därför inte 

bara bidra med ny forskning kring medias gestaltning av organisationer, utan denna studie belyser även 
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“frame competition” och två konkurrerande gestaltningar genom valet av organisationer (Lim & Jones, 

2010). Genom att forska i hur två specifika och konkurrerande organisationer (Arla och Oatly) gestaltas i 

media över tid är vår förhoppning att denna studie ska kunna bidra med ny kunskap till 

medieforskningen. Vi ser även vår studie som något större och hoppas att studien med dess resultat ska 

generera ett högre intresse till vidare medieforskning inom området.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med ny forskning inom public relations och gestaltning genom att 

analysera hur de omdebatterade och konkurrerande organisationerna Arla och Oatly representeras i 

svenska tidningar under årtalen 2014 och 2018. Studien ämnar ta reda på om det finns skillnader 

och/eller likheter i tidningsartiklarna inom gestaltning men även journalistens arbetssätt och kön, 

klimatfrågan och artiklarnas struktur.  

 

1.3 Frågeställningar 

Studiens övergripande frågeställning som vi ämnar besvara är:  

Finns det några skillnader eller likheter i hur Arla och Oatly gestaltas i media över tid? 

För att konkretisera vad vi vill ha svar på har den övergripande frågeställningen brutits ner till mindre 

frågeställningar.  

 

1. Gestaltas organisationerna positivt, negativt eller neutralt? 

2. Har journalisten någon betydande roll för organisationernas gestaltning? 

3. Går det att utläsa några skillnader och/eller likheter i artiklarnas struktur (bilder samt 

textmängd)?  

4. Hur ofta nämns klimatfrågan i artiklarna? 

5. Hur gestaltas klimatfrågan i de artiklar där organisationerna nämns? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt kommer vi att definiera centrala begrepp som används i studien. Begreppen som kommer 

att definieras är nyheter, gestaltning, framing competition och Corporate Social Responsibility (CSR). Det kommer 

även ges en förklaring för dess funktion samt hur vi fortsättningsvis kommer att definiera begreppen.  

 

Nyhet 

Enligt Wadbring, Weibull och Facht (2016) kan begreppet nyhet ha ett flertal olika definitioner. Dock 

menar forskarna att den normativa och generella synen på nyheter ofta bygger på att en nyhet ska vara 
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intressant för allmänheten, vara aktuell och tidigare vara okänd. Det förutsätts ofta även att nyheter 

bygger på en sanning. Även Strömbäck (2019) har undersökt vad som egentligen är en nyhet och kom 

fram till att de faktorer som har störst inverkan är om en händelse är oväntad och om en händelse är 

särskilt dramatisk. I denna studie är det främst journalisten som avgör vilket material som räknas som 

nyheter och därför har vi valt att definiera begreppet nyhet i enlighet med detta. Nyhet definieras inom 

ramen för denna studie som allt nyhetsmaterial som publicerats av journalister i samtliga nationella 

tidningarna. Dock ska läsaren vara medveten om att många journalisters syn på nyheter har sin 

utgångspunkt i den normativa begreppsdefinitionen av Wadbring, Weibull och Facht (2016). 

 

Gestaltning 

En av studiens övergripande syfte är att ta reda på hur Arla och Oatly gestaltas i media. Definitionen av 

gestaltning som denna studie kommer att utgå ifrån är att nyhetsrapportering kan tolkas som en 

rekonstruktion av verkligheten (Strömbäck, 2014). Strömbäck förklarar att gestaltning blir en produkt av 

den aktuella tidningsredaktionens rutiner, nyhetsideologi och nyhetsvärderingar. Således blir 

nyhetsrapporteringen alltid begränsad och påverkad. Begreppet gestaltning ligger till grund för 

gestaltningsteorin (framing) som är en av de teorier som används i denna studie, se avsnitt 2. I teoridelen 

ges en djupare förståelse för begreppet gestaltning och gestaltningsteorin. 

 

Frame competition 

I denna studie definieras “Frame competition” (konkurrerande gestaltningar) i korta drag av att det hela 

tiden sker massvis med mediala gestaltningar i varierad storlek och omfattning som ständigt tävlar mot 

varandra (Lim & Jones, 2010). Därför är det enligt Lim och Jones (2010) svårt att endast studera en 

enskild gestaltning då gestaltningar ofta måste sättas i ett större perspektiv för att kunna ses som 

representativa. Detta eftersom olika gestaltningar hela tiden konkurrerar och tävlar mot andra 

gestaltningar. Eftersom denna studie ämnar belysa två konkurrerande organisationer och två 

gestaltningar är frame competition ett viktigt begrepp för denna studie. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Begreppet Corporate Social Responsibility, hädanefter kallat CSR, innebär kortfattat att organisationer 

har ekonomiska, legala och etiska ansvarstaganden i samhället (Carroll, 1991). Organisationernas sociala 

ansvar betyder att organisationer arbetar för att maximera sin nytta för samhället och/eller försöker i den 

mån de går att undvika handlingar som kan komma att påverka samhället negativt (Grafström, Göthberg 

& Windell, 2008). Vanliga sociala teman som CSR berör är bland annat mänskliga rättigheter, 

klimatpåverkningar, arbetsrätt och välgörenhet (Carroll, 1991). Denna studie grundar sig i Carrolls (1991) 
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begreppsdefinition men fokuset i denna studie ligger i att belysa organisationer vars marknadsföring och 

varumärke bygger på CSR snarare än vad organisationen har eller arbetar med för sociala ansvar. 

 

1.5 Avgränsningar 

Här nedanför presenteras och motiveras studiens avgränsningar. Inom ramen för denna studie har det 

dragits avgränsningar för val av organisationer, tidningar, artiklar och de tillhörande geografiska 

avgränsningarna. I denna del kommer först en presentation samt förklaring av hur de två 

organisationerna har valts ut. Därefter presenteras och redogörs det för hur medier, tidningar samt 

artiklar har valts ut. Slutligen avslutas avsnittet med att presentera de geografiska avgränsningar som har 

dragits inom ramen för denna studie. 

 

1.5.1 Val av organisationer 

Som tidigare nämnt är det medias gestaltning av Arla och Oatly över tid som kommer att studeras i den 

här uppsatsen. Varför valet landade på dessa specifika organisationer är på grund av ett flertal 

anledningar. För det första är Arla och Oatly två intressanta organisationer som har fått högt medialt 

intresse genom två olikartade ståndpunkter i den aktuella samhällsdebatten kring mejeriindustrin 

(Westin, 2019).  För det andra har dem båda organisationerna många likheter, de båda verkar inom 

livsmedelsindustrin och säljer likartade produkter. Det gör att organisationerna ses som konkurrenter, 

något som har märkts tydligt inte minst i den konkurrerande marknadsföringen samt i den mediala 

uppmärksamheten som kretsat kring dem båda organisationerna. Det är också intressant att studera Arla 

och Oatly det kan ses som att de tävlar om samma målgrupp och som tidigare nämnt använder sig av 

frame competition (Lim & Jones, 2010). Att de båda organisationerna även ska gå att jämföra med 

varandra är något som är nödvändigt för studien eftersom studiens syfte samt frågeställningar avser att 

mäta skillnader samt likheter i medias gestaltning. 

 

1.5.2 Tidningsurval 

Genom studiens syfte och frågeställningar (se avsnitt 1.2 syfte samt 1.3 frågeställningar) ämnar denna studie 

belysa gestaltningen av Arla och Oatly i media och därmed ligger det primära fokuset på valet av 

organisationer och inte medier. Studien ämnar belysa den generella rapporteringen av media snarare än 

rapportering från enstaka medier. För att kunna få en generell bild av organisationernas gestaltning i 

media omfattats studien därför av ett bundet slumpmässigt urval av samtliga tryckta nationella tidningar.  

 

Anledningen till att tidningar valdes ut som medium är dels på grund av dess viktig roll som 

informations och kunskapskälla (Weibull & Wadbring, 2014). Men även för att det var svårt på grund av 
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regler och resurser att komma åt tv- och radioarkiv, något som hade varit nödvändigt för denna studie. 

Hade vi däremot inkluderat tv och radio i vår studie skulle vi antagligen fått ett bredare resultat. Som 

Weibull och Wadbring (2014) skriver så når radion två tredjedelar av allmänheten varje dag. Författarna 

menar också att tv-tittandet under 2013 nådde upp till 85 % av svenskarna dagligen. Dessa siffror kan 

visserligen ha förändrats från utgivningen av boken till idag, men både tv och radio ses fortfarande som 

två viktiga medium i Sverige.  

 

1.5.3 Artikelurval 

Anledningen till att tidningar har valts ut som medium redogörs i avsnittet över (se 1.5.2 tidningsurval) 

samt avsnitt 1.2 syfte och 1.3 frågeställningar. Genom att välja tidningar som medium blir det naturligt att 

analysera tidningsartiklar. Men på grund av resurs- och tidsmässiga skäl togs även beslutet att endast 

analysera tryckta tidningsartiklar och inte ha med videos samt rörlig bild i analysen. Studien bygger 

därför på en analys av endast tidningsartiklar, och innefattar både nyhetsartiklar samt åsiktsmaterial. 

Anledningen till att vi valt att analysera nyhetsartiklar grundar sig i en rapport som gjordes 2018 för 

Institutet för samhälle, opinion och medier, hädanefter kallat SOM-institutet. Där har Andersson och 

Ahlbom (2018) undersökt svenska medborgares nyhetsintresse och kom fram till att runt 90 % av 

Sveriges befolkning i åldrarna 16-85 säger sig vara intresserade av nyheter i Sverige. Eftersom 

nyhetsintresset således är stort hos den svenska befolkningen bekräftar det även mediers betydande roll. 

Rapporten från SOM-institutet har dock inte bara undersökt press utan också tv och radio - men vi 

anser att det är det höga nyhetsintresset snarare än typ av medie som motiverar vårt val av 

nyhetsartiklar.  

Denna studie analyserar inte bara nyhetsartiklar utan även åsiktsmaterial. Anledningen till att vi även valt 

att analysera åsiktsmaterial (ledare samt debattartiklar) är för att inte utesluta något tryckt material hos 

tidningarna. Dock med en notering om att kortare texter som exempelvis notiser har tagits bort eftersom 

de är för korta för att kunna analyseras med hjälp av gestaltningsteorin (Häger, 2014). 

 

Artiklarna har inte bara valts ut efter kategorin nyhet samt åsiktsmaterial utan även utifrån tidpunkt. Det 

eftersom studiens syfte samt frågeställning (se avsnitt 1.2 samt 1.3) syftar på att belysa medias gestaltning 

av de båda organisationerna över tid. Därför har två specificerade årtal valts ut, 2014 samt 2018. Dessa 

årtal valdes ut eftersom vi vill ha två årtal som är så långt ifrån varandra som möjligt. Det var dock först 

runt 2014 som Oatly började uppmärksammas i tidningarna och därav har det årtalet valts. I kontrast till 

årtalet 2014 har årtalet 2018 valts, det för att få ett årtal som ligger så nära i nutid som möjligt men där 

material för ett helt år kan analyseras. Detta hade inte varit möjligt med årtalet 2019, då det i skrivande 

stund är november 2019. Anledningen till att detta årtal gick bort var för att det som tidigare nämnt 
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nästan är två månader kvar av året och därmed hade inte en analys av organisationernas gestaltning 

kunnat ses ett representativt resultat då det kan hända mycket i media under två månaders tid. 

 

1.5.4 Geografiska avgränsningar  

Denna studie omfattas även av vissa geografiska avgränsningar då studien endast syftar på att 

uppmärksamma svenska organisationer och svenska tidningar. Genom val av organisationer blev det 

naturligt att endast hålla studien på en nationell geografisk nivå. Eftersom Arla samt Oatly är svenska 

företag (Arla.se, 2019), (Oatly.se, 2019) fanns dem båda organisationerna mer representerade i de 

svenska tidningarna. Förmodligen är de mer representerade i de svenska medierna på grund av att den 

aktuella debatten och de kontroversiella reklamkampanjerna mellan Arla och Oatly endast existerat inom 

Sveriges gränser. Detta bekräftar Martin Ringqvist, Oatlys kreativa chef, i en intervju med Nilsson 

(2019). Han förklarar att de finska medborgarna inte har någon aning om vad “pjölk” och “prölk” är.  

 

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras studiens forskningsproblem och dess bakgrund. Sedan följer syfte, 

frågeställningar och definitioner av viktiga begrepp som används i studien. Fortsättningsvis följer en 

genomgång av tidigare forskning samt det teoretiska ramverket som ligger till grund för uppsatsen. 

Därefter motiverar vi vår valda metod, redogör för hur vi utfört studien samt diskuterar metodologiska 

problem. Här kommer också en förklaring av operationaliseringen av variablerna. Sedan kommer 

kapitlet för resultatdelen. Här presenterar vi studiens resultat uppdelat utifrån respektive forskningsfråga. 

Därefter återfinns en analys och diskussion där vi går djupare in på vårt resultat. Till sist återfinns en 

slutsats, framtida forskning samt implikationer för samhälle och yrkesliv i det avslutande kapitlet.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

Detta kapitel redogör vilka teorier samt tidigare forskning som ligger till grund för studien. I den första 

delen (se avsnitt 2.1) ges en mer fördjupad kunskapsöversikt över den tidigare forskningen som finns 

inom ämnesområdet. Och i den andra delen (se avsnitt 2.2) förklaras och redovisas de teorier som ligger 

till grund för studien. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I denna del ges en mer fördjupad kunskapsöversikt över den tidigare forskningen som finns inom 

ämnesområdet. För att förenkla för läsaren har vi först valt att presentera den generella tidigare 

forskningen som förklarar relationen mellan organisationer och media. Därefter har vi valt att presentera 

den tidigare forskningen utefter frågeställningarnas tematiseringar. Dessa sammanfattas av: medias 

gestaltning, journalistens roll, klimatfrågan samt artikelns struktur. För att ge en tydligare förståelse för 

följande avsnitt följer därför en mer ingående förklaring av dispositionen av de olika områden inom 

gestaltning som denna studie sammanfattar.  

 

Det första området som presenteras i denna del omfattas av en övergripande och generell översikt av 

relationen mellan organisationer och medier samt deras beroendeställning jämte varandra. Därefter 

presenteras nästa område som omfattas av den tidigare public relations forskning som finns inom 

medias gestaltning. Detta för att sedan gå in på nästa område som belyser journalisten och dess 

betydande roll för gestaltningen. Efter det ges en övergripande presentation av tidigare forskning inom 

medias ökade uppmärksamhet av klimatfrågor samt att varumärken arbetar med Corporate Social 

Responsibility (CSR). Fortsättningsvis belyser denna del även tidigare forskning om tidningsartiklarnas 

struktur. Detta är delar som alla har potential att vara faktorer som påverkar och/eller förklarar hur 

media gestaltar de båda organisationerna. 

 

2.1.1 Relationen mellan organisationer och medier  

För att ge en grundläggande och övergripande förståelse för denna studie krävs det att läsaren först och 

främst har förståelse för relationen mellan organisationer och medier och dess beroendeställning mot 

varandra. Medier och organisationer lever i ett symbiotiskt förhållande där de båda är beroende av 

varandra (Davis, 2007). Detta förhållande kan ses utifrån två perspektiv. Ur mediers perspektiv kan det 

ses som att medias viktigaste uppgift är att bidra med kunskap och betydelsefull information till 

allmänheten (Weibull & Wadbring, 2014). Därav har media en skyldighet att rapportera om händelser 

kopplat till organisationer och deras aktiviteter. Men det är inte bara medias uppgift att ge allmänheten 
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viktig information om organisationer utan medier ska även ses som ett instrument för att 

organisationens intressenter ska få chans att komma till tals (Muniz & O´Guinn, 2001). Från ett 

organisatoriskt perspektiv kan istället förhållandet mellan media och organisationer ses som att media 

bidrar till att forma en organisations identitet, image och rykte, något som är viktigt för en organisation 

eftersom konsumenter och intressenters uppfattningar om organisationer och organisatoriska problem 

ofta kommer från nyhetsmedier (Deephouse, 2000). Dels för att det är media som sätter dagordningen 

och vilka saker som tas upp om organisationen och dels för att media omöjligt kan rapportera om precis 

allt som sker i världen (Carroll & McCombs 2003). Därför består journalistiken till stor del av 

nyhetsvärdering. Detta kan skapa en viss problematik då mångas viktigaste källa till information är media 

(Strömbäck, 2019). Det innebär indirekt att de flesta medier således bestämmer vilken information 

allmänheten får ta del av och vilken information som sållas bort. Detta kan därför bidra till en ensidig 

bild av en organisation då det är vanligt att händelser, organisationer och personer rapporteras om på ett 

stereotypt sätt (Ghersetti & Odén, 2019). 

  

2.1.2 Medias gestaltning  

Media bestämmer dock inte bara vad allmänheten får ta del av utan även hur denna information delges 

(Shehata, 2019). Detta fenomen kallas gestaltning och är det område som vi har valt att lägga studiens 

huvudfokus på. Gestaltning kan ses som en rekonstruktion av verkligheten och en produkt av 

tidningsredaktionens rutiner, värderingar och ideologier (Strömbäck, 2014).  För att se en mer ingående 

beskrivning av gestaltning se avsnitt 1.4 (begreppsdefinitioner) samt 2.2 (gestaltningsteorin).   

 

 Lim och Jones (2010) samt De Vreese, Peter och Semetkos (2001) menar att gestaltning ett vanligt 

förekommande forskningsområde inom medie- och kommunikationsvetenskap.  Lim och Jones (2010) 

menar även att forskare som studerar gestaltning inom public relations oftast fokuserar på olika 

kommunikationsaktiviteter genom att analysera meddelanden eller nyhetsartiklar. Kollar man istället på 

innehåll snarare än kanal är det även vanligt att forskare studerar gestaltningen av bland annat 

minoriteter, kön, folkgrupper (Billings och Eastman, 2003) samt organisatoriska kriser (Choi, 2017) 

(Cawley, 2012) i media.  

Två forskare som har studerat gestaltningen av organisatoriska krissituationer är bland annat Choi (2017) 

och Cawley (2012). I en forskningsstudie gjord av Choi (2017) analyserades gestaltningen av BP:s 

omfattande oljeläckage i den mexikanska golfen utifrån två stora amerikanska dagstidningar. Med hjälp 

av en kvantitativ innehållsanalys kom Choi (2017) fram till att temat och innehållet på artiklarna skiljer 

sig åt beroende på tidning. The New York Times hade ett fokus på ansvarsområden samt att stoppa 

oljeutsläppet medan USA Today hade sitt fokus på att finna en lösning på problemet samt fokuserade på 
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de politiska aspekterna av händelsen. I en annan forskningsstudie gjord av Cawley (2012) studerades 

medias gestaltning av den ekonomiska krisen i Irland mellan åren 2010–2012. I studien ställs den 

offentliga sektorn mot den privata sektorn för att undersöka hypotesen om en olikartad 

mediegestaltning. Cawley analyserade artiklar från sex olika irländska tidningar och i resultatet går det att 

utläsa att det fanns skillnader i hur media rapporterade om privat samt offentlig sektor. Den offentliga 

sektorn målades upp som den ekonomiska krisens syndabock i samtliga sex tidningar.  

 

Både Cawleys (2012) samt Chois (2017) studie har många likheter med denna studie. Dock skiljer de sig i 

aspekten att Cawley och Chois studier fokuserar på medias gestaltning av organisatoriska kriser medan 

denna studie endast syftar på att belysa medias gestaltning av organisationer, inte specifikt vid en 

krissituation. Att belysa endast gestaltningen av organisationer är dock något som saknas inom den 

nuvarande forskningsvärlden (Lim & Jones, 2010). Lim och Jones menar som tidigare nämnt även att 

den nuvarande forskningen inom området endast fokuserar på enskilda gestaltningar, något som 

forskarna ställer sig kritiska till.  Lim och Jones (2010) menar att i verkligheten finns det massvis av olika 

gestaltningar i varierad storlek som ständigt tävlar mot varandra, vilket är något som forskare även borde 

ta hänsyn till.  Lim och Jones (2010) menar att “frame competition” gör att konsumenter hela tiden tar 

del av flera gestaltningar samtidigt. Lim och Jones hänvisar till Druckman (2001) som även menar att 

flertal gestaltningar kan vara en bidragande faktor till att påverka människors synsätt och attityder. Av 

den anledningen är det därmed intressant för framtida forskare att studera inte bara en, utan flera ramar 

(Lim & Jones, 2010). Detta är något som vi inom ramen för denna studie ämnar göra. 

 

2.1.3 Journalistens betydande roll  

Som det gick att se i föregående del bekräftade den tidigare gestaltnings-forskningen inom 

organisatoriska kriser att gestaltningen ofta ser olikartad ut beroende på situation (Cawley, 2012), (Choi, 

2017). Dock finns det som tidigare nämnt ingen bekräftad studie som belyser organisationers gestaltning, 

oberoende av händelser och situationer. Detta ämnas redas ut inom ramen för denna studie. En annan 

del som vi också ämnar reda ut i denna del är nyhetsredaktionens och journalistens betydande roll för 

gestaltningen. I en forskningsstudie gjord av Feldman, Maibach, Roser-Renouf och Leiserowitz (2012) 

bekräftas det att mediet spelade en viktig roll för hur media gestaltade nyheter. Detta bekräftas även av 

Weibull och Wadbring (2014) som menar att journalisten spelar en viktig roll för gestaltningen då det är 

den enskilde journalisten samt den tillhörande redaktionen som väljer ut innehåll, vinklar och ord. I De 

Vreese, Peter och Semetkos (2001) forskningsstudie studerades gestaltningen av tv-nyheter kopplade till 

införandet av den europeiska valutan, euron. Resultaten påvisade att journalister oftast rapporterade om 

konflikter samt gestaltade nyheterna utifrån en negativ vinkel där införandet av den nya valutan skulle 
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bidra till ekonomiska konsekvenser. Inom forskningen kallas fenomenet för negativ bias och innebär att 

media ofta väljer att rapportera om negativa nyheter istället för positiva då de negativa anses ha ett större 

nyhetsvärde (Nord & Strömbäck, 2017). Av den anledningen blir även en negativ gestaltning mer 

intressant för allmänheten. Strömbäck (2019) menar dock att det kan vara problematiskt hur journalister 

och redaktioner nyhetsvärderar och vinklar innehåll eftersom det är från media som allmänheten får sin 

information. 

 

Av den anledningen har objektivitet ända sedan 1800-talet setts som en viktig del inom journalistyrket 

(Munoz-Torres, 2012) (Patterson, 1993). Patterson (1993) menar att objektivitet är något som alla 

journalister borde sträva mot och riktar stark kritik mot den pågående ökningen av tolkande journalistik 

(Patterson, 1980, 1993, 2000). I en forskningsstudie har Pattersson (1993) studerat tolkande journalistik 

utifrån en analys av tidningen New York Times. Där visade resultatet att tolkande journalistik har ökat 

från 8 procent år 1960 till 80 procent år 1992. Även Wilke och Reinemann (2001) bekräftar den ökade 

trenden av tolkande journalistik genom sin studie av tyska politiska nyheter mellan årtalen 1949 

respektive 1991. Hanitsch et al. (2011) har granskat journalisters egna synsätt på objektivitet och menar 

att den geografiska positionen och tillhörande kulturen ofta är avgörande för journalisternas synsätt. 

Journalister i västvärlden strävar i högre grad efter objektivitet och politisk neutralitet (Patterson & 

Donsbagh, 1996). Samtidigt som journalister utanför västvärlden i allmänhet är mer flexibla med deras 

etiska åsikter samt att komma med egna uppfattningar och tolkningar (Hanitsch et al., 2011). I en annan 

studie gjord av Patterson och Donsbagh (1996) granskades skillnaden mellan västerländska journalisters 

synsätt på objektivitet och politisk neutralitet i relation till journalistens egna artiklar. Studien 

applicerades på fem västerländska länder, där bland annat Sverige fanns representerad. Resultatet visade 

att journalistens politiska och personliga åsikter påverkade deras artiklar i högre grad än de själva trodde. 

Då publikens främsta källa till information är media och således journalisten är det viktigt att vara 

medveten om detta fenomen (Strömbäck, 2014).  

 

2.1.4 Kvinnorna tar plats i journalistkåren 

Ett flertal forskare har likt vår studie även försökt att hitta skillnader och likheter i medias gestaltning 

(Donsbagh, 1996), (Hanitsch et al., 2011). Gemensamt har de kommit fram till att gestaltningen kan 

skilja sig åt beroende på journalistens geografiska position, kultur, personliga och politiska åsikter. Då 

denna studie endast syftar på nationella tidningar och att nyhetsartiklarna innehöll väldigt lite 

information om journalisten valde vi därmed att plocka ut journalistens kön som en intressant faktor för 

denna studie. Journalistens kön har i flera tidigare studier visat sig spela roll i hur journalistiken ser ut 

(Djerf-Pierre, 2003), (Brough, Wilke, Jingjing, Isaac & Gal, 2016) och därför ämnar vi se om 
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journalistens kön även har någon betydande roll för gestaltningen i denna studie. Därför presenteras en 

kort redogörelse av tidigare studier och forskare som belyser journalisters olikartade mediala 

rapportering utifrån journalistens kön. 

 

Historiskt sett har kvinnliga journalister varit underrepresenterade, men idag är journalistyrket i Sverige 

kvinnodominerat (journalisten.se, 2016). Ökningen av kvinnliga journalister är något som även bekräftas 

av Weibull och Wadbring (2014). Sett till historien har kvinnor dessutom i många år fått skriva om 

“mjuka nyheter”, däribland miljöfrågor, konsumentfrågor, sociala- och familjefrågor (Djerf-Pierre, 2003). 

Den manliga journalisten har således rapporterat om de “hårda nyheterna”, såsom politik, brott, sport 

och ekonomi. Tidigare forskning visar även att klimatfrågan har analyserats utifrån stereotyperna manligt 

och kvinnligt (Brough, Wilke, Jingjing, Isaac & Gal, 2016). Forskarna här menar att det finns en koppling 

mellan klimatvänlighet och femininitet, och att män därför inte föredrar ett lika klimatvänligt beteende 

då det går emot machokulturen. Enligt forskarna innebär det att, exempelvis, en hållbar konsumtion 

enligt många män kan hota deras manlighet.  

 

2.1.5 Gestaltningen av klimatfrågan 

Denna studie samt dess frågeställningar syftar inte bara till att belysa potentiella bakomliggande faktorer 

till medias gestaltning av de båda organisationerna utan denna studie syftar även till att studera hur ofta 

klimatet nämns i artiklarna, samt hur. Detta på grund av att den aktuella samhällsdebatten kring de båda 

organisationerna ofta kretsar just kring klimatet samt att klimatfrågan är en av de samhällsfrågor som blir 

allt mer medialt uppmärksammad (Schmidt, Ivanova och Schäfer, 2013). Enligt Olausson (2009) bidrar 

globaliseringen till att sammanlänka världen och bidrar till att lokala, nationella och internationella 

områden kopplas samman, som exempelvis miljörelaterade problem. Bland miljörelaterade globala 

problem är klimatförändringen det som fått mest uppmärksamhet, inte minst i media. Detta bekräftas i 

en forskningsstudie gjord av Schmidt, Ivanova och Schäfer (2013). I studien analyserades utvecklingen 

av medias uppmärksamhet om klimatförändringar mellan år 1996 och 2010. Studien applicerades på 27 

olika länder och resultatet för studien visade på att medias uppmärksamhet för klimatförändringar hade 

ökat för alla samtliga länderna som medverkade i undersökningen. Även Boykoff (2011) bekräftar i sin 

bok “Who speaks for the climate?” ökningen av klimatfrågans representativitet i media. Forskarna menar 

att på bara mer än ett årtionde har klimatfrågan gått från att vara underrepresenterad till att bli 

överrepresenterad. Ovannämnda forskare delar en positiv syn på detta fenomen, för även om media inte 

kan hjälpa allmänheten att svara på klimatfrågan hjälper media allmänheten att i större utsträckning 

diskutera klimatet.  
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Det är dock inte bara ökningen av klimatförändringar i media som har studerats. Utan klimatfrågan har 

även studerats utifrån gestaltnings-begreppet (Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012), 

(Olausson, 2009), (Boykoff, 2011). I en kvantitativ forskningsstudie studerades amerikanska 

nyhetskanalers syn på klimatförändringar (Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012). 

Studien visade att Fox News hade en mer avvisande ton mot klimatförändringar än CNN och MSNBC. 

Medan CNN och MSNBC istället visar upp en större acceptans av den globala uppvärmningen. I en 

liknande forskningsstudie gjord av Olausson (2009) studerades gestaltningen av miljörelaterade nyheter i 

svenska medier. Resultatet för studien visade att det var vanligast att lyfta gestaltningen av “sociala 

problem”. Olausson hänvisar till Andersons (1997) definition av sociala problem där han definierar 

begreppet som att ett problem endast existerar när det erkänns av ett stort antal människor som även 

kräver åtgärder för problemet.  

 

För vår studie är dessa resultat intressanta eftersom studierna bekräftar att gestaltningen inte bara ser 

olikartad ut beroende på situation (Cawley, 2012), (Choi 2017) och medie (Feldman, Maibach, Roser-

Renouf & Leiserowitz, 2012) utan även de samhällsrelaterade frågorna som tas upp (Olausson, 2009). 

Eftersom klimatfrågan är en viktig aspekt i debatten mellan Oatly och Arla samt den huvudsakliga 

punkten som skiljer organisationernas varumärkesidentitet åt är det även en intressant faktor att ta med i 

denna studie. 

 

2.1.6 Organisationers arbete med Corporate Social Responsibility 

Som tidigare nämnt bygger Oatly sitt varumärke och produkter på samhällsfrågor kopplade till klimat, 

hållbarhet och etik (Oatly, 2019). Sätts detta i perspektiv till Arla arbetar organisationen istället med 

hälsoaspekter samt att främja det svenska jordbruket och hålla landsbygden levande (Arla, 2019b). Ser vi 

bortom dessa två organisationer finns det många organisationer som tar ansvar i och för samhället. 

Exempelvis arbetar The body shop mot ett förbud mot skönhetsprodukter som testas på djur (The body 

shop, 2020). Ikea arbetar för hållbarhet och klimatet genom en tioårig hållbarhetsstrategi (Ikea, 2020) 

och Swedbank hjälper unga vuxna att komma in på arbetsmarknaden samt tar sitt ansvar för att minska 

negativa klimatpåverkningar (Swedbank, 2020). Alla dessa organisationer arbetar därmed med Corporate 

Social Responsibility på ett eller annat sätt. Dock skiljer sig Oatly och The body shop från resterande av 

ovannämnda organisationer. Det eftersom deras varumärkesidentitet i högre grad bygger på CSR kopplat 

till samhällsfrågor medan resterande organisationer har andra primära USP:er i sin varumärkesidentitet.   

 

I en forskningsstudie gjord på organisationers arbete med Corporate Social Responsibility har 

Lunenberg, Gosselt och De Jong (2015) analyserat hur organisationer framställs i media beroende på om 
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organisationens grundläggande värderingar passar in i CSR-arbetet. Begreppet CSR innebär enligt 

forskarna kortfattat att organisationer marknadsför sitt sociala ansvar, till exempel miljön, för ekonomisk 

lönsamhet. Vad man kom fram till i Lunenberg, Gosselt och De Jongs studie var att de nyhetsartiklar 

som handlade om organisationers CSR-arbete i de flesta fall hade en positiv tonalitet om det gick i linje 

med organisationens värderingar. Forskarnas resultat visade också att om en organisations CSR-arbete 

inte passade in i de egna värderingarna hade nyhetsartiklarna inte automatiskt en negativ tonalitet. 

Förutom organisationens eget arbete med att ta plats i media finns det även andra faktorer som påverkar 

utfallet. Bland annat handlar det om hur väl organisationen syns i tidningen, rent visuellt, och däribland 

finns det forskning om användningen av bilder och text. 

 

2.1.7 Artikelns struktur  

Artikelns struktur, bild samt text, är även intressant att studera då Lunenberg, Gosselt och De Jongs 

(2015) menar att detta kan påverka hur organisationer synliggörs för konsumenten. För gestaltningen 

och inom ramen för denna uppsats är det även intressant att studera då Häger (2014) menar att artikelns 

textlängd har en betydande roll för gestaltningen. Dessutom menar Dahmer (2008) att förutom textens 

innehåll spelar även bilderna i nyhetsmedier en betydelse för gestaltningen.  

 

Sedan många år tillbaka finns det de som förutspått en tidningsdöd (Wadbring & Weibull, 2014). 

Författarna här menar att Sverige klarat sig lindrigt undan och att dagstidningen står förhållandevis stark, 

men att branschen är i förändring på grund av det förändrade medielandskapet. Tryckta tidningar som 

säljs i lösnummer eller som prenumeration har minskat och ser ut att fortsätta minska. Detta i sin tur 

orsakar ekonomiska problem vilket innebär att journalister sägs upp, vilket leder till tunnare tidningar - 

både sett till antal sidor och innehåll (Jalakas & Wadbring, 2014). Vad som däremot inte minskat är 

bilderna i svensk dagspress. En undersökning som gjordes i branschtidningen Journalisten (Frigyes, 

2010) visar att bilder i svensk press har blivit större och allt fler med tiden. Men som ett resultat av de 

växande bildstorlekarna visade undersökningen också att textmängden i pressen har blivit mindre med 

åren. 

 

I en rapport gjord av Wadbring och Nilsson (2016) har man undersökt bildens betydelse i nyhetsmedia. I 

rapporten skriver författarna att bilder i nyhetsmedia dessutom har ökat i antal. Sedan början på 2000-

talet menar Wadbring och Nilsson att bilder i nyhetsmedia fördubblats i antal. Varför bilder används i 

artiklar menar författarna är för att skapa närhet till artikeln samt att göra artikeln lättare att förstå - men 

framförallt lockar bilder till läsning (Wadbring & Nilsson, 2016). Dahmer (2008) menar även att bilder 

har en betydande roll för gestaltningen. Det eftersom bilder kan manipuleras och beskäras till att bara 
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visa en liten del av en stor helhet. Dahmer menar därför att gestaltning av bild och text kan gå att 

jämföra med varandra.  

 

Vår studie berör dock inte det visuella innehållet, eller förklarar vad bilderna i artiklarna visar. Men 

Dahmers (2008) resultat är ändå intressanta att applicera på denna studie. Det eftersom bilder kan vara 

en bidragande faktor till en viss gestaltning och genom att se hur många artiklar som omfattas av bilder 

kan vi på så vis göra ett antagande om detta skulle kunna potentiellt påverka organisationernas 

gestaltning eller inte. 

 

2.1.8 Samspelet mellan de olika faktorerna 

Sammanfattningsvis har läsaren i ovanstående punkter kunnat ta del av tidigare gestaltnings-forskning 

inom områden som medias gestaltning, journalistens roll, klimatfrågan samt artikelns struktur. Detta är 

delar som alla har potential att vara faktorer som påverkar och/eller förklarar hur media gestaltar de 

båda organisationerna. Detta eftersom de tidigare forskningsstudierna i de ovanstående punkterna under 

tidigare forskning pekar på detta.  

Vi har även valt att ha med alla dessa faktorer eftersom vi anser, utifrån den tidigare forskningen som 

presenteras, att dessa faktorer dels är intressanta och att de dels kan ha en betydande roll för denna 

studies resultat. Genom frågeställningarnas tematiseringar och de samspelande faktorerna hoppas vi 

därför kunna få svar på hur, vad och varför gestaltningen ser ut på ett visst sätt.  

 

Som tidigare nämnt ämnar denna studie belysa den generella gestaltningen av Arla och Oatly. För att få 

ett brett perspektiv på gestaltningen anser vi i enlighet med den tidigare forskningen som presenterats i 

detta kapitel att forskare måste se till de många faktorerna som kan vara potentiellt bidragande faktorer 

till en viss gestaltning, något som gjorts i denna studie. I den tidigare forskningen som presenterats går 

det att se att gestaltningen ser olikartad ut beroende på situation (Cawley, 2012), (Choi 2017) medie 

(Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012) och de samhällsfrågor som tas upp (Olausson, 

2009). Bland annat skiljer sig medias rapportering och gestaltning sig åt vid klimatrelaterade frågor 

(Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012), (Olausson, 2009), (Boykoff, 2011). Dessutom 

går det att se att gestaltningen kan skilja sig åt beroende på journalisten och dennes geografiska position, 

kultur, personliga och politiska åsikter (Donsbagh, 1996), (Hanitsch et al., 2011). Men journalistens kön 

är även en faktor som har en betydelse för hur journalistiken ser ut (Djerf-Pierre, 2003), (Brough, Wilke, 

Jingjing, Isaac & Gal, 2016). Dessutom har även bilder och text kan ha en betydande roll för 

gestaltningen enligt Dahmer (2008) och Häger (2014) 
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Gemensamt för alla dessa faktorer är att de potentiellt, utifrån tidigare forskning, kan hjälpa oss att 

förklara gestaltningen. Förhoppningsvis kommer därmed dessa faktorer även hjälpa oss att svara på 

studiens generella frågeställning; Finns det några skillnader eller likheter i hur Arla och Oatly gestaltas i media över 

tid? 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

I denna del förklaras samt redovisas de teorier som ligger till grund för denna studie. Med hjälp av 

gestaltningsteorin kan vi analysera hur nyhetsmedia lyfter fram organisationerna och dess varumärke. Under 

detta avsnitt förklaras det även hur organisationer genom arbete med public relation försöker nå ut till 

massan samt hur detta snappas upp av media. Inom public relations går vi igenom begreppet 

relationship management som innebär organisationers relationsbyggande med intressenter. Vi 

presenterar också begreppet varumärkesidentitet och vad det innebär för denna studie. 

 

2.2.1 Gestaltningsteorin (framing theory) 

När en person berättar om sin dag berättar personen knappast om exakt allt som hänt. Personen berättar 

om den viktigaste händelsen eller händelserna under dagen men utelämnar andra mindre viktiga 

händelser. Dessutom sammanfattas ofta den viktigaste händelsen av det mest väsentliga vilket gör att 

detaljer runt omkring utelämnas. Detta eftersom det kanske inte finns tillräckligt med tid till att gå in på 

alla detaljer eller att händelsen är för komplex och innebär för många olika sidospår. Det kan även vara 

att vissa detaljer och händelser helt enkelt inte är tillräckligt underhållande att dela med sig av. Detsamma 

gäller när en person lägger upp en bild från en solsemester i sina sociala kanaler. Personen väljer helt 

enkelt ut vilka delar som personen vill dela med sig av samt hur detta vinklas. Detsamma gäller för media 

och journalister. Inom forskningsområdet för medie- och kommunikationsvetenskap kallas detta för 

“framing”, översatt som gestaltning på svenska. I denna studie kommer hädanefter den svenska 

översättningen gestaltning att användas.  

 

Inom nyhetsjournalistiken är gestaltningar något som studerats länge (Shehata, 2019).  

Journalistiska gestaltningar i nyhetsrapportering går inte att undvika och är något som sker både 

medvetet och omedvetet (Shehata, 2019). För att skilja gestaltningsteorin från den snarlika 

dagordningsteorin menar (Shehata, 2019) att dagordningsteorin syftar på vad som rapporteras i media 

medan gestaltningsteorin syftar på hur det rapporteras. Det är av denna anledning vi valt att grunda vår 

studie på just gestaltningsteorin, då studien syftar till att ta reda på hur media gestaltar Arla och Oatly 

under 2014 samt 2018.  
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Johnson-Cartee (2005) menar att det är genom nyhetsrapportering som människor skapar sin egen 

personliga, politiska och samhälleliga verklighet. Hon menar också att ens upplevelser i livet till stor del 

bygger på narrativ och att inte minst media rapporterar på ett narrativt sätt. Det narrativa berättandet 

ligger således till grund för gestaltningsteorin. Även Strömbäck (2014) menar som tidigare nämnt att 

gestaltning blir en produkt av den aktuella tidningsredaktionens rutiner, nyhetsideologi och 

nyhetsvärderingar. Han menar också, likt Johnson-Cartee (2005), att alla former av kommunikation 

handlar om att skapa mening (Nord & Strömbäck, 2017).  

 

Enligt De Vreese (2005) kan man skilja på begreppet gestaltning genom att dela upp dem i 

sakfrågespecifika/sakgestaltningar (issue-specific) och generella gestaltningar (generic). Sakgestaltningar 

är kopplade till en viss händelse som exempelvis ett krig eller en olycka. Generella gestaltningar kan 

handla om ämnen som normer eller politik men är helt oberoende av vilka ämnen media anser vara 

aktuella (De Vreese, 2005). Denna studie syftar till att belysa den generella gestaltningen och fokuserar 

inte på sakgestaltning i lika hög utsträckning. Detta eftersom studien ämnar undersöka Arla och Oatlys 

generella gestaltning i media och inte gestaltningen utifrån en specifik händelse. Däremot tar denna 

studie upp sakgestaltning till en viss del i bland annat tidigare forskning (se avsnitt 2) samt analys (se 

avsnitt 5). Detta eftersom de flesta studier som finns inom ämnesområdet har fokuserat på 

sakgestaltning snarare än den generella gestaltningen (Cawley, 2012), (Choi, 2017). 

 

Inom medieforskningen är dock inte alla överens om gestaltningsteorins validitet. Kevin Carragee och 

Wim Roefs (2004) menar att mycket forskning inom gestaltning nekar relationen mellan 

mediegestaltning och social och politisk makt. Detta i sin tur medför misslyckad forskning inom ämnet 

då de menar att det finns en stark koppling däremellan. Därför menar forskarna att studier inom 

gestaltning bör göras med hänsyn till kopplingen mellan makt och medias gestaltning för att den ska vara 

tillförlitlig.  

 

2.2.2. Public relations 

En annan viktig teoretisk aspekt för denna studie är det teoretiska begreppet public relations, vilket vi 

hädanefter kommer att kalla PR. Detta för att PR-arbete har en stark koppling mellan organisationer och 

medier. Det finns många definitioner av PR, men en är att organisationens ledningsfunktion skapar och 

upprätthåller relationer med intressenter. Detta ligger sedan till grund för om en organisation lyckas eller 

misslyckas (Cutlip, Center & Broom, 2000). Moloney och McGrath (2019) menar att begreppet är brett 

och innefattar många definitioner, men att en annan vanlig definition av PR kortfattat är att det är en 

organisations strategiska kommunikation gentemot dess intressenter.  
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James Grunig (2009) har studerat hur PR med fördel ska utövas i vårt digitala samhälle. Han har kommit 

fram till att PR-arbetet på många sätt fortfarande idag fungerar på samma sätt som före digitaliseringen. 

Grunig menar också att många organisationer tror sig kunna, genom digitala verktyg, välja sin publik och 

kontrollera deras sätt att förstå meddelanden till fördel för sin organisation. Men flera års forskning visar 

att detta inte går att påverka då en publik skapar sig själv och människor har en kognitiv förmåga att 

förstå meddelanden och därmed skapa sina egna åsikter. 

 

Flera forskare menar också att PR till stor del handlar om relationsbyggande (Bruning & Ledingham, 

1998). Begreppet kallas relationship management och innebär att organisationen bygger relationer med 

sin publik. Larsson (2009) menar dessutom att PR-utövares främsta mål är att få publicitet i media. I en 

studie fick han, genom intervjuer med PR-utövare och journalister, ett intressant resultat. PR-utövare 

påstod sig ofta skapa material och vinklar på nyheter som gynnade sig själva, de menade dessutom att 

journalister ofta publicerade materialet. Däremot i intervjuer med journalisterna påstår de sig inte 

publicera sådant material alls. Detta resultat är intressant för vår studie då vi ämnar undersöka medias 

rapportering och gestaltning, något som enligt Larsson kan påverkas av ett bra PR-arbete.  

 

2.2.3. Varumärkesidentitet   

Ett annat intressant teoretiskt begrepp och ramverk för denna studie är varumärke och 

varumärkesidentitet. Enligt Kay (2006) finns det flera fördelar med att ha ett starkt varumärke. Bland 

annat har organisationen större flexibilitet att höja priserna men också större acceptans hos publiken vid 

lansering av nya produkter. Kay menar därför att alla organisationer bör ha som affärsstrategi att skapa 

sig ett starkt varumärke. Däremot finns det inga enskilda sätt att skapa ett starkt varumärke, detta är olika 

från organisation till organisation. Men han menar att det bland annat handlar om differentiering. Då 

varumärkesbyggande till stor del handlar om att sticka ut från mängden når vi begreppet differentiering. 

Begreppet handlar om, precis som det låter, att vara annorlunda från resten av marknaden antingen med 

produkter eller tjänster, beroende på vad organisationen erbjuder. Både Arla och Oatly är två starka 

varumärken som differentierat och identifierat sig på olika sätt. Arla har differentierat sig genom den 

hälsosamma mjölken och levande landsbygden. Oatly däremot differentierar och identifierar sig som ett 

varumärke som arbetar med hållbarhet och för att minska klimatpåverkningar. 
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3. Metodgenomgång 

I det här kapitlet presenteras samt motiveras valet av metod samt dess genomförande. Här presenteras 

urval och tillvägagångssätt för materialinsamlingen. Men kapitlet redogör även för operationaliseringen 

av variablerna samt studiens validitet och metodkritik. Slutligen avslutas metodkapitlet med en 

presentation samt reflektion av metodologiska problem samt forskningsetiska överväganden.  

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna undersöka de valda forskningsfrågorna har en kvantitativ metod valts ut. Valet landade i 

en kvantitativ metod eftersom studien endast är ute efter att mäta det manifesta innehållet snarare än det 

latenta innehållet (Johansson & Karlsson, 2019). En kvantitativ metod gör det även möjligt att jämföra 

resultat i både siffror och procent, vilket är nödvändigt för att kunna svara på studiens frågeställning 

samt syfte. Dessutom är en annan fördel med kvantitativ innehållsanalys att det är möjligt att behandla 

en mycket stor mängd material under långa tidsperioder, vilket även är nödvändigt för att vår 

forskningsfråga ska kunna besvaras (Johansson & Karlsson, 2019).   

 

Efter att en kvantitativ metod valts ut stod valet istället att välja mellan de olika kvantitativa metoderna. 

Det kvantitativa metoderna innefattas bland annat av kvantitativ innehållsanalys, enkät och experiment. 

Då studien ämnar undersöka ett avsändarperspektiv snarare än ett mottagar- eller publikperspektiv 

landade valet naturligt på en kvantitativ innehållsanalys. Det i enlighet med Krippendorff (2004) som 

även menar på att en kvantitativ innehållsanalys är väl lämpad för att undersöka nyhetsartiklar.  

 

3.2 Urval  

I denna del presenteras endast valet av material. För att se hur materialet har valts ut samt vad som har 

valts bort se istället avsnitt 1.5 avgränsningar. I och med att studiens frågeställningar och syfte ämnar 

undersöka den generella bilden av medias rapportering av Arla och Oatly har vi därför valt att analysera 

tidningsartiklar från nationella tidningar. I denna studie definieras en artikel som en fristående text med 

en egen rubrik. Studien omfattar både nyhetsartiklar samt åsiktsmaterial. Nyhetsartiklar definieras genom 

artiklar som innehåller allmänintresse, är aktuellt samt tidigare okänt (Wadbring, Weibull & Facht, 2016). 

Åsiktsmaterial kan istället ses som mer känslomässiga och åsiktsbaserade artiklar. Inom ramen för denna 

studie definieras detta som krönikor, debattartiklar samt ledare. Totalt omfattas studien av en analys av 

200 tidningsartiklar som valdes ut genom ett stratifierat urval samt bundet slumpmässigt urval. För att ta 

ut de 200 enheterna används först ett stratifierat urval för att separera artiklarna från varandra utifrån 

årtal och organisation. Därefter användes ett bundet slumpmässigt urval, detta för att få fram de 
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specifika artiklarna i vardera sökning. Enligt Johasson och Karlsson (2019) är det vanligt att använda 

någon form av slumpmässigt urval i en kvantitativ innehållsanalys då forskaren syftar på att få en 

generaliserad bild av helheten, vilket också denna studie syftar på.  

 

Urvalet baseras dock inte enbart på nationella tidningar utan kraven för att en artikel ska kunna 

analyseras är fler än det. Det krävs att artikeln antingen innehåller sökorden “Arla” eller “Oatly” och att 

dessa sökord finns med någonstans i artikeln. Det krävs även att samtliga artiklar är från årtalen 2014 

eller 2018, då det är dessa årtal som studien fokuserar på. Dessutom ska artikeln vara längre än 130 ord 

för att komma med i undersökningen, då vi inte ämnar undersöka notiser i enlighet med Häger (2014).  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att söka fram de 200 analysenheterna användes mediearkivet Retriever. Retriver användes eftersom 

det är nordens största digitala mediearkiv som omfattar samtliga nationella tidningsartiklar (Retriever, 

2020). Dessutom möjliggör Retriever anpassade sökningar, något som är nödvändigt för studien och 

dess urval. I databasen Retriever gjordes vårt stratifierade urval som resulterade i fyra separata sökningar. 

Analysenheterna valdes sedan ut utifrån ett bundet slumpmässigt urval vilket förklaras mer ingående 

nedan där de fyra olika sökningarna presenteras mer noggrant. För att se de avgränsningar som dragits 

vid val av artiklar och medium se avsnitt 1.5 avgränsningar. 

 

Sökning 1: 50 artiklar valdes utifrån sökordet “Arla” samt att artiklarna hade publicerats under år 2014. 

För att avgränsa resultatet valde vi att endast inkludera artiklar där “Arla” nämns i antingen rubriken eller 

ingressen. Sedan sorterade vi resultatet efter “äldst först”. Sökresultatet landade i 929 artiklar. För att få 

ett representativt urval använde vi som tidigare nämnt ett bundet slumpmässigt urval, vilket innebär att 

vi dividerade totalsumman 929 med urvalet som är 50. Detta gjorde att vi fick fram siffran 18,58 vilket vi 

avrundade uppåt och fick siffran 19. Alltså analyserade vi var nittonde artikel med undantag för artiklar 

under 130 ord och irrelevanta artiklar som recept och liknande. För att få en startsiffra använde vi 

hemsidan slump.nu vilket är en slumpgenerator. Detta gav oss siffran 297, som då bestämde vart vi 

skulle påbörja att välja ut vårt urval.  

 

Sökning 2: 50 artiklar valdes utifrån att sökorden “Oatly, havremjölk, havredryck eller havrejätten” 

fanns med i rubrik eller ingress samt att artiklarna hade publicerats under år 2014. Sökorden adderades 

med anledning av att det fanns för få artiklar där Oatly fanns representerad i antingen rubrik eller ingress 

under årtalet. Dock med reservering att tidningsartikeln fortfarande var kopplade till Oatly och att 

organisationens namn benämndes i artikelns brödtext.  Anledningen till att dessa specifika ord valdes var 
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på grund av ett researcharbete och omvärldsbevakning där vi iakttog vilka ord som organisationen ofta 

benämndes vid i rubrik och ingress, förutom “Oatly”. Därav kom vi fram till att dessa var de vanligaste 

benämningarna, förutom organisationsnamnet. Efter att sökorden valts ut sorterade vi resultatet efter 

“äldst först”. Sökresultatet landade i 292 artiklar vilket vi även här dividerade med 50. Siffran blev då 

5,84 och genom att avrunda uppåt får vi siffran 6. Alltså analyserade vi var sjätte artikel med undantag 

för artiklar under 130 ord (notiser) och irrelevanta artiklar. Hemsidan slump.nu gav oss siffran 115 som 

startsiffra vilket avgjorde vart vår analys skulle börja.  

 

Sökning 3: 50 artiklar väljs ut utifrån sökordet “Arla” samt att artiklarna har publicerats under år 2018. 

För att avgränsa resultatet väljer vi att endast inkludera artiklar där “Arla” nämns i rubriken eller 

ingressen. Sedan sorterade vi resultatet efter äldst först. Sökresultatet landade i 756 artiklar vilket vi 

återigen dividerade med urvalet som är 50. Siffran blir då 15,12 vilket vi avrundar neråt och får siffran 

15. Alltså ska vi analysera var femtonde artikel med undantag för artiklar under 130 ord och irrelevanta 

artiklar. Hemsidan slump.nu gav oss startsiffran 327 där också vår analys startade.  

 

Sökning 4: 50 artiklar valdes utifrån sökordet “Oatly” samt att artiklarna har publicerats under år 2018. 

Under 2018 fanns det ännu färre artiklar av Oatly, jämfört med Oatly 2014. Därför gick det inte att 

använda samma sökord samt filtrering som gjordes för urvalet på Oatly under 2014. Istället fick vi 

använda oss av sökordet “Oatly”, men att namnet skulle finnas med i hela artikeln, inklusive brödtexten. 

Dock hade vi som krav att artikelns primära fokus fortfarande skulle handla om Oatly och därför 

sållades irrelevanta artiklar bort även här. Sökresultatet landade därför i 176 artiklar vilket sedan 

dividerades med 50. Siffran vi fick blev då 3,52 vilket avrundas uppåt till siffran 4. Alltså analyserade vi 

var fjärde artikel med undantag för artiklar med färre än 130 ord (notiser) och som tidigare nämnt, 

irrelevanta artiklar. Hemsidan slump.nu gav oss startsiffran 91 vilket också var där vi startade vår analys.  

 

3.4 Operationalisering 

I denna del av metodkapitlet presenteras och förklaras studiens operationalisering samt studiens 

kodschema (hela kodschemat kan ses i bilaga 1). Totalt har vi tagit fram 17 olika variabler som i enlighet med 

Johansson och Karlsson (2019) har tagits fram genom att bryta ner studiens frågeställningar till mätbara 

indikationer som går att undersöka empiriskt. Detta för att säkerhetsställa att variablerna mäter det som 

dem är avsedda att mäta (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003).  
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Variabler 1–4 (Identifikationsvariabler) 

Variablerna (1) “Tidning”, (2) “Artikelnamn”, (3) “Publiceringsdatum” och (4) “Typ av artikel” har 

främst använts som identifikationsvariabler. Det eftersom identifikationsvariabler möjliggör att forskaren 

vid ett senare tillfälle kan hitta tillbaka till samma artikel. Men några av variablerna fyller även ett annat 

syfte. Variabel 1 samt 3 är oberoende variabler som bidrar till viktig information för att kunna svara på 

både den övergripande samt de underliggande frågeställningarna. Variabel 1 kommer att användas för att 

granska gestaltningen i media och variabel 3 ger information om årtalen 2014 och 2018 som kommer 

bidra med information när variabeln senare korsas med andra beroende variabler. Utöver dessa variabler 

fyller även variabel 4 ett annat syfte. Variabeln bidrar med viktig information till de underliggande 

frågeställningarna.  

 

Variabler 5–6 (Strukturella variabler) 

Variablerna (5) “Bild” samt (6) “Textens utrymme” har använts för att svara på den underliggande 

frågeställningen “Går det att utläsa några skillnader och/eller likheter i artiklarnas struktur?”. De 

beroende variablerna syftar till att mäta hur stort text och bild-utrymme respektive organisation får i 

samtliga analyserade artiklar.  

 

Variabler 7–9 (Omnämnande variabler)  

Variablerna (7) “Nämns Arla i texten”, (8) “Nämns Oatly i texten” och (9) “Organisationen som nämns 

flest gånger” finns med i kodschemat då de fastställer vilken av de berörda organisationerna nämns i 

artikeln samt, om båda nämns, vilken som nämns övervägande mycket. Något som är viktigt för att 

kunna besvara den övergripande frågeställningen som syftar till att se om det finns likheter och/eller 

skillnader i medias gestaltning av de respektive organisationerna.  

 

Variabel 10 (Temavariabler - klimat) 

Variabel (10) “Hur stor plats får klimatfrågan i artikeln” ska hjälpa oss få svar på en utav studiens 

underliggande frågeställningar: “Hur ofta nämns klimatfrågan i artiklarna?”.  

 

Variabler 11–14 (Värderingsvariabler) 

Variablerna (11) “Framställning av Arla”, (12) “Framställning av Oatly” och (13) “Artikelns tonalitet” 

ska hjälpa oss få reda på om artiklarna till största del är skriva på ett positivt eller negativt sätt. Dessutom 

om artiklarna innehåller en övervägande negativ, positiv eller neutral framställning av organisationerna. 

Dessa variabler har skapats för att besvara frågeställningen “Hur gestaltas organisationerna utifrån en 

positiv eller negativ bemärkelse?”. Variabeln (14) “Gestaltning av klimatfrågan” ska hjälpa oss få svar på 



30 
 

frågeställningen om “Hur gestaltas organisationerna gällande klimatfrågan utifrån en positiv eller negativ 

bemärkelse?” Det kommer ange om artikeln innehåller övervägande negativ, positiv eller neutral 

framställning av klimatfrågan. Exempel på en positiv gestaltning av klimatfrågan kan vara om 

organisationen har gjort någonting positivt för klimatet. En negativ gestaltning av klimatfrågan kan vara 

om organisationerna påverkat klimatet negativt, som till exempel ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen. 

En neutral gestaltning av klimatfrågan innebär att artikeln nämner både en positiv och negativ 

gestaltning.  

 

Variabler 15–17 (Journalisten) 

Variablerna (15) “Journalistens berättarsätt”, (16) “Journalistens positionering” och (17) “Journalistens 

kön” är inriktade på journalisten och dennes roll. Detta kommer hjälpa oss att upptäcka huruvida 

journalistens berättarsätt, positionering eller kön märks av i artikeln, något som är nödvändigt för att 

besvara den underliggande frågeställningen “Har journalisten någon betydande roll för organisationernas 

gestaltning?” samt den övergripande frågeställningen. 

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I detta metodavsnitt presenteras och diskuteras först studiens reliabilitet och validitet och därefter 

studiens generaliserbarhet. Reliabilitet och validitet är de två komponenter som avgör kvalitén på en 

kvantitativ studie (Ejvegård, 2003). Reliabilitet syftar på att det som mäts i studien är tillförlitligt och 

validitet syftar på att forskaren mäter det som den har avsett att mäta. Ejvegård menar att det är viktigt 

att en studie har både hög reliabilitet och validitet eftersom en brist på dessa leder till att 

forskningsresultatet saknar ett vetenskapligt värde. Därför är målet med studien att ha så hög validitet 

och reliabilitet som möjligt. Det eftersom det visar på att studien både är tillförlitlig, användbar och 

mäter det den är avsedd att mäta.  

 

För att garantera en hög reliabilitet måste båda kodare kunna koda analysenheterna likartat (Johansson & 

Karlsson, 2019). Detta har säkerhetsställts genom att ta ut tydliga kodinstruktioner (se bilaga 2) som 

innehåller tolkningsregler och principer för hur variablerna samt dess värden skall tolkas och väljas ut. 

Dessa tolkningsregler och principer ser till att inte skapa frågetecken i tolkning genom att vara så 

konkreta som möjligt och se till att variabelvärden inte krockar med varandra. Enligt Johansson och 

Karlsson kan det även vara till vikt att testa kodinstruktionerna för att se att dem är tillräckligt tydliga 

samt att alla forskare kodar analysenheterna likartat. Därför gjordes ett interkodarreliabilitetstest av 

kodinstruktionerna som omfattade 15 % av de totala analysenheterna. Testet visade att båda kodade de 

flesta artiklar likartat men att instruktionerna för värderingsvariablerna samt journalistens variabler (se 
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bilaga 1–2) behövde förtydligas en aning. Detta gjordes genom att lägga till fler variabelvärden samt 

förtydliga instruktioner för hur variabelvärdena ska kodas.  

 

Men det är inte bara reliabiliteten som styr kvalitén på studien (Ejvegård, 2003). Utan vi behöver som 

tidigare nämnt inte bara säkerställa hög reliabilitet utan även hög validitet. Hög validitet har inom ramen 

för denna studie säkerhetsställs genom att alla variabler har anpassats och utformats efter 

frågeställningen och syfte, något som även går att se i metodavsnitt 3.4 operationalisering. Utöver det har 

alla analysenheter valts ut efter relevans och att dem mäter det dem är avsedda att mäta. Analysenheterna 

har tagits fram utifrån specificerade årtal, organisationer och medier i enlighet med studiens 

frågeställningar. Dock ska det noteras att denna studie hade kunnat ha högre validitet genom att 

analysera fler artiklar. Men eftersom denna studie omfattas av både en begränsad tidsperiod samt ett 

begränsat antal publiceringar kunde inte detta möjliggöras. 

 

Om studien har hög validitet samt reliabilitet där det inte finns några fel i materialinsamling, i 

behandlingen av materialet samt i resultatet är det även generaliserbarhet som styr studien (Esaiasson, 

2012). Esaiasson menar att alla forskare borde sträva efter ett generaliserbart resultat, något som vi även 

har försökt att förhålla oss till inom ramen för denna studie. Vi vill i enlighet med Esaiasson samt 

Johansson och Karlsson (2019) kunna bidra med ett så representativt resultat som möjligt, detta genom 

att bidra med generell kunskap som återspeglar verkligheten. För att nå ett statistiskt representativt urval 

av en population gjorde vi därför först ett stratifierat urval för att få ut ett representativt urval och 

därefter ett slumpmässigt bundet urval av dessa enheter. Enligt Johansson och Karlsson (2019) görs 

detta för att urvalet så nära som möjligt ska utgöra en mindre kopia av helheten. En annan faktor som 

även har stärkt generaliserbarheten inom ramen för denna studie är att vi använt oss av signifikanstest. 

Detta för att se att resultaten för studien är representativa och återspeglar verkligheten. Signifikanstesten 

för denna studie omfattas av Cramer’s V samt Pearsons chi-square test (beroende på typ av analys). Alla 

resultat från samtliga signifikanstest går att se i avsnitt 4 (resultat). 

 

3.6 Metodologiska problem 

Ett metodologiskt problem som läsaren måste ta hänsyn till är att Oatly inte var lika representerade i 

media under 2018 jämfört med 2014. För att stärka validiteten hade det därför behövts ett större utbud 

av analysenheter på Oatly. Efter att ha sållat bort icke relevanta tidningsartiklar samt notiser fanns det 

mindre än 50 tidningsartiklar kvar där Oatly nämndes i antingen rubrik eller ingress under 2018. Därför 

fick vi istället välja att Oatly skulle finnas representerad någonstans i artikeln, vilket bidrar till att 

validiteten för dessa analysenheter dessvärre inte är lika stark som de övriga enheterna.  
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En annan faktor som läsaren även måste tas hänsyn till i denna studie är att reliabiliteten är svagare i 

vissa av variablerna. Några av variablerna syftar mer på tolkning, exempelvis värderingsvariablerna samt 

journalistens variabler (se bilaga 1 samt 2). Trots arbetet med att ha så hög reliabilitet som möjligt inom 

ramen för denna studie har dessvärre inte alla variabler samma interkodarreliabilitet. Detta är något som 

inte går att komma ifrån men som läsaren måste vara medveten om.  

 

Dessutom kan en kvantitativ innehållsanalys inte fånga in kontextens betydelse (Nilsson, 2010). En 

kvalitativ metod hade kunnat ge en djupare förståelse för varför gestaltningen ser olikartad ut för dem 

båda organisationerna. Samt en djupare förståelse i medias gestaltning av dem båda organisationerna.     

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom studien varken kommer att omfattas av intervjuer eller forskning samt observationer på 

människor eller djur anser vi i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) att vi inte behöver ta hänsyn till 

några omfattande etiska aspekter. Vi anser att det inte finns någon risk för att enskilda individer kan 

komma till skada genom studien då vi inte kommer att lägga fokus på specifika individer utan studien 

kommer endast att syfta till en organisationsnivå. Studien berör inte heller något känsligt ämne eller 

omfattas av känsligt material. Allt analysmaterial som studien omfattar har redan publicerats på antingen 

webben eller i tidningar.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det forskarens ansvar och skyldighet att se till att alla berörda individer 

är medvetna om undersökningen samt syftet med studien. Men i detta fall anser vi att informationskravet 

inte kan ses som lika hårt eftersom vi endast använder oss av redan publicerat och offentligt material. 

Och därav anser vi att ansvaret för det etiska övervägandet istället ligger på journalisten samt utgivaren 

av den publicerade artikeln. Men även om vi inte behöver ta hänsyn till några omfattande etiska aspekter 

måste vi hålla oss till god forsknings- samt dokumentationssed. Detta säkerhetsställs genom att 

operationalisera variablerna på ett sätt som motverkar, i den mån det går, subjektivitet vid kodning av 

artiklarnas innehåll. Dessutom säkerställs detta genom ett så kallat interkodarreliabilitetstest eftersom vi 

ämnar vara objektiva i hela forskningsprocessen. 
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4. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten för den kvantitativa innehållsanalysen. Resultaten kommer att 

presenteras i samma ordning som studiens frågeställningar med stöd från tabeller. Inom varje 

frågeställning presenteras först en generell beskrivning av vilka tabeller som används för att besvara 

frågeställningen, därefter kommer tabeller samt efterföljande tabellkommentarer. Efter varannan tabell 

presenterats följer även resultatet för de två ovanstående tabellerna i textformat. Avslutningsvis 

sammanfattas även studiens viktigaste resultat i punktform (se avsnitt 5.6). 

 

4.1 Resultat av frågeställning 1 

“Gestaltas organisationerna positivt, negativt eller neutralt?” 

Nedan redovisas resultatet för studiens första frågeställning; “Gestaltas organisationerna positivt, 

negativt eller neutralt?”. Frågeställningen besvaras med hjälp av två olika bivariata analyser där 

gestaltning och organisation har korsats. Skillnaden mellan de två bivariata analyserna är dock att den 

första endast fokuserar på Arla och den andra endast på Oatly. Båda analyser belyser även skillnaden 

mellan årtalen 2014 och 2018. Årtalen har tagits fram med hjälp av att lägga på ett “filter” i SPSS. Med 

filter menas att man sorterar sitt totala resultat till att bara visa resultatet för en viss variabel. I detta fall 

har vi valt att endast se resultatet för ett visst årtal. Vi kommer dock fortsättningsvis att kalla detta filter.  

 
Tabell 1. Gestaltningen av Arla i media över tid (%) 

N = 200 

Gestaltning/ 
Årtal 

2014 2018 Totalt 

Positiv 15 % 22 % 18,5 % 

Neutral 17 % 20 % 18,5 % 

Negativ 19 % 14 % 16,5 % 

Nämns ej i artikeln 49 % 44 % 46,5 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = gestaltning, y = årtal, Cramer´s V = 0,351  
 

Tabellen visar den totala mängden gestaltningar av Arla utefter de specificerade årtalen (2014 och 2018). 

Resultatet togs fram i SPSS genom att först lägga på ett “filter” på respektive årtal. Därefter har vi gjort 

en bivariat analys av variablerna “framställning Arla” samt “nämns Arla i artikeln”.  
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Tabell 2. Gestaltningen av Oatly i media över tid (%) 

N = 200 

Gestaltning/ 
Årtal 

2014 2018 Totalt 

Positiv 21 % 36 % 28,5 % 

Neutral 21 % 13 % 17 % 

Negativ 6 % 1 % 3,5 % 

Nämns ej i artikeln  52 % 50 % 51 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = gestaltning, y = årtal, Cramer´s V = 0,009  
 
Tabellen visar den totala mängden gestaltningar av Oatly utefter de specificerade årtalen (2014 och 

2018). Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter göra 

en bivariat analys av variablerna “framställning Oatly” samt “nämns Oatly i artikeln”.  

 

Resultaten visar att den positiva gestaltningen av de båda organisationerna har ökat mellan år 2014 och 

2018. För Arla har den positiva gestaltningen ökat från 15 procent år 2014 till 22 procent år 2018, en 

ökning på totalt 7 procentenheter. För Oatly har den positiva gestaltningen ökat från 21 procent år 2014 

till 36 procent år 2018, en ökning på totalt 15 procentenheter. Den neutrala gestaltningen av Oatly har 

även ökat med 3 procentenheter mellan år 2014 och 2018, men däremot minskat med 8 procentenheter 

för Arla. Slutligen har den negativa gestaltningen även minskat med 5 procentenheter för de båda 

organisationerna. Dock är det fortfarande skillnad på den negativa gestaltningen om resultaten för dem 

båda organisationerna jämförs med varandra. Arlas negativa gestaltning var 14 procent år 2018 och 

Oatlys på 1 procent under samma årtal. Resultatet i tabellen med Oatly förstärks dessutom genom att 

påvisa en stark statistisk signifikans (Cramers´s V=0,009).  

 

4.2 Resultat av frågeställning 2 

“Har journalisten någon betydande roll för organisationernas gestaltning?” 

Nedan redovisas resultatet för studiens andra frågeställning; “Har journalisten någon betydande roll för 

organisationernas gestaltning?”. Frågeställningen besvaras med hjälp av fyra stycken olika bivariata 

analyser. De två första bivariata analyserna (se tabell 3 och 4) analyserar journalistens text 

(beskrivande/tolkande) korsat med Arla i tabell 3 respektive Oatly i tabell 4. Dessa två bivariata analyser 

belyser även skillnaden mellan årtalen 2014 och 2018. Detta har analyserats med hjälp av att lägga på ett 
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“filter” i SPSS. De andra två bivariata analyserna (se tabell 5 och 6) analyserar istället journalistens 

positionering utifrån årtal samt Arla/Oatly. 

 
Tabell 3. Journalistens text (beskrivande eller tolkande) av Arla (%) 

N 2014 = 99 

N 2018 = 100 

Journalistens text/ 

Årtal 

2014 2018 

Beskrivande  30,8 % 51,9 % 

Tolkande 69,2 % 48,1 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = journalistens text, y = årtal,  
Pearson Chi-Square 2014= 0,563, Pearson Chi-Square 2018= 0,292 

 
I tabellen kan vi utläsa resultatet av journalistens text (beskrivande eller tolkande) av Arla utefter de 

specificerade årtalen (2014 och 2018). Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på 

respektive årtal och därefter göra en bivariat analys av variablerna “journalistens text” samt “nämns Arla 

i artikeln”. Missingvärden har även exkluderats i tabellen då vi endast ville mäta artiklar där Arla fanns 

representerad. 

 
Tabell 4. Journalistens text (beskrivande eller tolkande) av Oatly (%) 

N 2014 = 99 
N 2018 = 100 

Journalistens text/År 2014 2018 

Beskrivande  24,0 % 40,8 % 

Tolkande 76 % 59,2 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = journalistens text, y = årtal,  
Pearson Chi-Square 2014= 0,339 Pearson Chi-Square 2018= 0,225 

 
Tabellen visar journalistens text (beskrivande eller tolkande) av Oatly utefter de specificerade årtalen 

(2014 och 2018). Tabellen togs fram genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter 

göra en bivariat analys av variablerna “journalistens text” samt “nämns Oatly i artikeln”. Missingvärden 

har även här exkluderats i tabellen då vi endast ville mäta artiklar där Oatly fanns representerad.  

 

Resultaten för tabell 3 och 4 visar att den tolkande texten är den som dominerar i nästintill samtliga fall. 

Det enda resultatet som avviker är siffrorna för Arla under 2018. Där påvisade resultatet att 48,1 procent 

av tidningsartiklarna var tolkande och 51,9 procent var beskrivande. Resultatet för tabell 3 och 4 visar att 

den beskrivande gestaltningen har ökat för dem båda organisationerna mellan år 2014 och 2018. För 
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Arla har den ökat från 30,8 procent år 2014 till 51,9 procent år 2018 (totalt 21,1 procentenheter). För 

Oatly har den ökat från 24 procent år 2014 till 40,8 procent år 2018 (totalt 16,8 procentenheter). I 

samband med ökning av de beskrivande texterna har även de tolkande texterna minskat. För Arla låg 

minskningen på 21,1 procentenheter och för Oatly på 16,8 procentenheter. 

 
Tabell 5. Journalistens position (Arla) 

N 2014 = 95 
N 2018 = 94 

Journalistens position/ 

Årtal 

2014 2018 Total 

Stöttande 16,7 % 18,5 % 17,6 % 

Kritisk 33,3  % 14,8 % 24 % 

Neutral 50,0 % 66,7 % 58,4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = journalistens position, y = årtal,  
Cramer’s V 2014= 0,285 Cramer’s V 2018= 0,786 
 
Tabellen visar journalistens position (stöttande, kritisk neutral) av Arla under årtalen 2014 samt 2018. 

Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter göra en 

bivariat analys av variablerna “journalistens position” samt “nämns Arla i artikeln”. Missingvärden har 

exkluderats i tabellen då vi endast ville mäta artiklar där Arla fanns representerad.  

 
Tabell 6. Journalistens position (Oatly) 

N 2014 = 95 
N 2018 = 94 

Journalistens position/ 

Årtal 

2014  2018 Total 

Stöttande 22 % 18,6 % 20 % 

Kritisk 46 % 9,3% 27,8% 

Neutral 32 % 72,1 % 52,2% 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = journalistens position, y = årtal,  
Cramer’s V 2014= 0,100 Cramer’s V 2018= 0,624 

 
Tabellen visar journalistens position (stöttande, kritisk, neutral) av Oatly under årtalen 2014 samt 2018. 

Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter göra en 

bivariat analys av variablerna “journalistens position” samt “nämns Oatly i artikeln”. Missingvärden har 

exkluderats i tabellen. 
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Resultaten för tabell 5 visar att journalistens stöttande positionering av Arla har ökat mellan år 2014 och 

2018. Under 2014 låg journalistens stöttande position på 16,7 procent respektive 18,5 procent år 2018. 

Även den neutrala positioneringen har ökat. Under 2014 låg den neutrala positioneringen på 50 procent 

som därefter ökade till 66,7 procent under år 2018. Den enda positioneringen som därav har minskat är 

den journalistens kritiska positionering. Journalistens kritiska positionering har en minskning på totalt 

18,5 procentenheter mellan år 2014 och 2018. 

 

Detta kan jämföras med journalistens positionering av Oatly (se tabell 6). Tabellen visar att den stöttande 

positioneringen av Oatly har minskat från 22 procent från år 2014 till 18,6 procent år 2018. Även den 

kritiska positioneringen av Oatly har minskat från 46 procent år 2014 till 9,3 procent år 2018. Den enda 

positioneringen som därav har ökat är journalistens neutrala positionering. Denna positionering har ökat 

från 32 procent år 2014 till 72,1 procent år 2018. Jämförs detta resultat med Arlas (se tabell 5) går det att 

utläsa likheter i både ökningen av den neutrala positioneringen samt minskningen av den kritiska 

positioneringen. Organisationernas resultat skiljer sig dock åt i den stöttande positioneringen då Arla har 

en ökning mellan årtalen medan i Oatlys resultat visar en minskning. 

 

Tabell 7. Journalistens position beroende på kön (Arla) (%) 

N = 81  

Journalistens position/ 

Journalistens kön 

Man Kvinna Total 

Stöttande 13,3 % 23,8 % 16 % 

Kritiskt 23,3 % 33,3 % 26 % 

Neutral 63,3 % 42,9 % 58 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: y= journalistens position, x=kön på journalisten, Cramers’v = 0,248 

 
Tabellen visar journalistens positionering av Arla utefter journalistens kön. Tabellen togs fram genom att 

först sålla bort alla artiklar där Arla inte fanns representerad. Därefter användes en bivariat analys av 

variablerna “journalistens positionering” samt “journalistens kön”. Detta för att kunna se om 

journalistens kön har någon betydelse för hur organisationen gestaltas. Missingvärden har även 

exkluderats i tabellen. 
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Tabell 8. Journalistens position beroende på kön (Oatly) (%) 

N = 68 

Journalistens position/ 

Journalistens kön 

Man Kvinna Total 

Stöttande 25,5 % 19,0 % 23,5 % 

Kritiskt 42,6 % 9,5 % 32,4 % 

Neutral 31,9 % 71,4 % 44 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Tabellkommentar: y= journalistens position, x=kön på journalisten Cramers’v = 0,006 

 
Tabellen visar journalistens positionering av Oatly utefter journalistens kön. Tabellen togs fram genom 

att först sålla bort alla artiklar där Oatly inte fanns representerad. Därefter användes en bivariat analys av 

variablerna “journalistens positionering” samt “journalistens kön”. Detta för att kunna se om 

journalistens kön har någon betydelse för hur Oatly gestaltas. Missingvärden har exkluderats. 

 

Resultaten för tabell 1, ”journalistens position beroende på journalistens kön (Arla)” visar att kvinnliga 

journalister både har en mer stöttande samt kritisk syn på Arla jämfört med de manliga journalisterna. 

Den stöttande synen på Arla låg på 23,3 procent hos de kvinnliga journalisterna jämfört med 13,3 

procent hos de manliga journalisterna. Den kritiska synen på Arla låg även på 33,3 procent hos de 

kvinnliga journalisterna jämfört med 23,3 procent för de manliga journalisterna. I samband med detta 

var även den neutrala synen på Arla högre hos de manliga journalisterna, totalt 63,3 procent, jämfört 

med 42,9 procent för de kvinnliga journalisterna. I jämförelse med resultaten för tabell 5 visar tabell 6 

istället motsatta resultat. Resultaten för tabell 2 “Journalistens position beroende på journalistens kön 

(Oatly)” visar att kvinnorna till största del hade en neutral syn på Oatly (71,4 procent) jämfört med de 

manliga journalisterna (31,9 procent). De manliga journalisterna var istället både mer stöttande samt 

kritiska till Oatly. Även här kan vi se en stark statistisk signifikans gällande resultatet för Oatly, vilket 

förstärker resultatet ytterligare (Cramers´V=0,006).  

 

4.3 Resultat av frågeställning 3 

“Går det att utläsa några skillnader och/eller likheter i artiklarnas struktur (bilder samt textmängd)?” 

Nedan redovisas resultatet för studiens tredje frågeställning; “Går det att utläsa några skillnader och/eller 

likheter i artiklarnas struktur (bilder samt textlängd)?”. Frågeställningen besvaras med hjälp av fyra 

stycken olika bivariata analyser. De två första bivariata analyserna (se tabell 9 och 10) analyserar bilder i 

artiklar där Arla/Oatly nämns. De andra två bivariata analyserna (se tabell 11 och 12) analyserar istället 
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längden på artiklarna av Arla/Oatly utifrån årtalen 2014 samt 2018. Alla analyser belyser även skillnaden 

mellan årtalen 2014 och 2018. Detta har analyserats med hjälp av att lägga på ett “filter” på årtal i SPSS. 

 
Tabell 9. Bild i artiklar där Arla nämns (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Bild/Årtal 2014 2018 

Ja 56,6 % 68,5 % 

Nej 43,4 % 31,5 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = bild i artikeln, y = årtal,  
Pearson Chi-Square 2014 = 0.764, Pearson Chi-Square 2018 = 0.176 

 
Tabellen visar totalt antal Arla-artiklar som innehåller minst en bild utifrån  

 de specificerade årtalen (2014 och 2018). Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på 

respektive årtal och därefter göra en bivariat analys av variablerna “bild i artikeln” samt “nämns Arla i 

artikeln”.  

 
Tabell 10. Bild i artiklar där Oatly nämns (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Bild/Årtal 2014 2018 

Ja 60 % 81,6 % 

Nej 40 % 18,4 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = bild i artikeln, y = årtal,  
Pearson Chi-Square 2014 = 0.685, Pearson Chi-Square 2018 = 0.088 

 
Tabellen visar totalt antal artiklar där Oatly nämns som innehåller minst en bild utifrån  

 de specificerade årtalen (2014 och 2018). Tabellen togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på 

respektive årtal och därefter göra en bivariat analys av variablerna “bild i artikeln” samt “nämns Oatly i 

artikeln”.  

 

Resultatet från tabell 9 samt 10 visar att användningen av bilder har ökat mellan år 2014 och 2018 för 

samtliga, om än något mer för Oatly än för Arla. Oatly hade en ökning med 21,6 procentenheter från år 

2014 till år 2018 och Arla med 11,9 procentenheter mellan årtalen. I samband med detta minskade även 

artiklar som ej innehöll någon bild. På Arla var det 31,5 procent av tidningsartiklarna som saknade någon 

bild år 2018 jämfört med Arlas 18,4 procent.  
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Tabell 11. Omfattning på artiklar där Arla nämns (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Textlängd/Nämns Arla  2014 2018 

Ca en fjärdedels sida 45,3 % 46,3 % 

Ca en halv sida 26,4 % 29,6 % 

Ca en sida 22,6 % 22,2 % 

Ca en och en halv sida 0 % 1,9 % 

Ca två sidor (ett uppslag) eller mer  5,7 % 0 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = Längd på artikeln, y = årtal,  
Cramer’s V 2014 = 0,061, Cramer’s V 2018 = 0,040 
 
Tabellen visar längden på tidningsartiklarna där Arla nämns utifrån årtalen 2014 och 2018. Tabellen togs 

fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter göra en bivariat analys av 

variablerna “textlängd” samt “nämns Arla i artikeln”.  

 
Tabell 12. Omfattning på artiklar där Oatly nämns (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Textlängd/Nämns Arla  2014 2018 

Ca en fjärdedels sida 38,0 % 22,4 % 

Ca en halv sida 40,0 % 36,7 % 

Ca en sida 14,0 % 32,7 % 

Ca en och en halv sida 6 % 0 % 

Ca två sidor (ett uppslag) eller mer  2 % 8,2 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = Längd på artikeln, y = årtal,  
Cramer’s V 2014 = 0,179, Cramer’s V 2018 = 0,049 

 
Tabellen visar längden på tidningsartiklarna där Oatly nämns utifrån årtalen 2014 och 2018. Tabellen 

togs fram i SPSS genom att först lägga på ett filter på respektive årtal och därefter göra en bivariat analys 

av variablerna “textlängd” samt “nämns Oatly i artikeln”. 

 

Resultaten för tabell 11, ”Längden på artiklar där Arla nämns” visar att artiklarna har blivit allt kortare 

mellan år 2014 och år 2018. År 2018 fanns det inga artiklar som var ett uppslag eller mer jämfört med 
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5,7 procent för år 2014. De artiklar med kortast textlängd, på ca en fjärdedels sida hade även ökat från 

45,3 procent till 46,3 procent mellan år 2014 och 2018. Och de artiklar som var ca en halv sida hade även 

de ökat från 26,4 procent år 2014 till 29,6 procent år 2018. Jämförs detta med resultaten från tabell 12 

”Längden på artiklar där Oatly nämns” går det att dock att se ett annorlunda resultat. Här har istället den 

generella längden på artiklarna ökat. År 2014 var det 14 procent av artiklarna som var ca en sida, år 2018 

var det istället 32,7 procent. Även de artiklar som var på ett uppslag eller mer ökade från 2 procent år 

2014 till 8,2 procent år 2018. Samt att de artiklar som var på cirka en fjärdedel minskade från 38 procent 

till 22,4 procent och de på ca en halv sida minskade från 40 procent till 36,7 procent. Den enda siffran 

som stack ut var artiklarna på ca en och en halv sida som hade minskat från 6 procent till noll mellan 

2014 och 2018. I båda tabellerna ser vi en stark statistisk signifikans under året 2018 (Cramer’s V 2018, 

Arla = 0,040 och Cramer’s V 2018, Oatly = 0,049).  

 

4.4 Resultat av frågeställning 4 

“Hur ofta nämns klimatfrågan i artiklarna?” 

Nedan redovisas resultatet för studiens fjärde frågeställning; “Hur ofta nämns klimatfrågan i artiklarna?”. 

Frågan besvaras med hjälp av två olika bivariata analyser där gestaltning och organisation har korsats. 

Skillnaden mellan de två bivariata analyserna är dock att den första endast fokuserar på Arla och den 

andra endast på Oatly. Båda analyser belyser även skillnaden mellan årtalen 2014 och 2018. Detta har 

analyserats med hjälp av att lägga på ett så kallat “filter” på årtal i SPSS. 

 
Tabell 13. Nämns klimatfrågan i artiklar där Arla finns representerad (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Klimatfrågan/Arla 2014 2018 

Klimatfrågan nämns 15,1 % 16,7 % 

Klimatfrågan nämns ej 84,9 % 83,3 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = Klimatfrågan nämns, y = årtal,  
Cramers’v 2014 = 0,007, Cramers’v 2018 = 0,001 

 
Tabellen visar hur ofta klimatet nämns i artiklar där Arla finns representerad från år 2014 samt 2018. 

Tabellen har tagits fram i SPSS genom att först addera ett filter på respektive år. Därefter har en bivariat 

analys gjorts av dem två variablerna “nämns klimatfrågan” och “nämns Arla i artikeln”. Variabelvärdena 

för klimatfrågan var från början även fler men slogs i efterhand ihop till två: klimatfrågan nämns/nämns 

ej. Detta för att bättre matcha frågeställningen. Därav har även Cramers’v använts istället för Persons 

Chi-square för att mäta signifikansen.  
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Tabell 14. Nämns klimatfrågan i artiklar där Oatly finns representerad (%) 

N 2014 = 100 
N 2018 = 100 

Klimatfrågan/Arla 2014 2018 

Klimatfrågan nämns 46 % 49 % 

Klimatfrågan nämns ej 54 % 51 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = Klimatfrågan nämns, y = årtal,  
Cramer´s V 2014= 0,010, Cramer´s V 2018= 0,005 

 
Tabellen visar hur ofta klimatet nämns i artiklar där Oatly finns representerad från år 2014 samt 2018. 

Tabellen har tagits fram i SPSS genom att först addera ett “filter” på respektive år. Därefter har en 

bivariat analys gjorts av de två variablerna “nämns klimatfrågan” och “nämns Oatly i artikeln”. 

Variabelvärdena för klimatfrågan var från början fler men slogs i efterhand ihop till två: klimatfrågan 

nämns/nämns ej. Detta för att bättre matcha frågeställningen. Av den anledningen har även Cramers’v 

använts istället för Persons Chi-square för att mäta signifikansen.  

 

Resultaten för tabell 13 och 14 påvisar att benämningen av klimatfrågan i båda organisationernas artiklar 

har ökat mellan år 2014 och år 2018. För Arla ökade klimatfrågan med 1,6 procent och för Oatly ökade 

representativiteten för klimatfrågan med 3 procent. I samband med detta minskade även artiklar där 

klimatfrågan ej togs upp för dem båda organisationerna med samma procentenheter som över. Överlag 

går det även att utläsa att klimatfrågan nämndes betydligt mer i artiklarna av Oatly jämfört med artiklarna 

av Arla. År 2018 nämndes klimatet i 49 procent av artiklarna som var på Oatly jämfört med 16,7 procent 

baserat på Arla. I tabellen med Arla ser vi en stark statistisk signifikans för båda årtalen (Cramers’v 2014 

= 0,007, Cramers’v 2018 = 0,001).  I tabellen med Oatly ser vi däremot bara en stark statistisk 

signifikans under 2018 (Cramer´s V 2018= 0,005). 

 

4.5 Resultat av frågeställning 5 

“Hur gestaltas klimatfrågan i de artiklar där organisationerna nämns?” 

Nedan redovisas resultatet för studiens femte och sista frågeställning; “Hur gestaltas klimatfrågan i de 

artiklar där organisationerna nämns?”. Exempel på en positiv gestaltning av klimatfrågan kan vara om 

organisationen har gjort någonting positivt för klimatet. En negativ gestaltning av klimatfrågan kan vara 

om organisationerna påverkat klimatet negativt, som till exempel ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen. 

En neutral gestaltning av klimatfrågan innebär att artikeln har både en positiv och negativ gestaltning. 

Frågeställningen kommer sedan att besvaras med hjälp av två olika bivariata analyser där gestaltning av 
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klimatfrågan och organisation har korsats. Skillnaden mellan de två bivariata analyserna är dock att den 

första endast fokuserar på Arla och den andra endast på Oatly.  

 
Tabell 15. Hur klimatfrågan gestaltas i artiklar där Arla nämns (%) 

N 2014 = 5 
N 2018 = 4 

Gestaltning klimatfrågan/Årtal 2014 2018 

Positiv 44,4 % 66,7 % 

Neutral 33,3 % 33,3 % 

Negativ 22,2 % 0 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = gestaltning av klimatfrågan, y = årtal 
Cramer’s v 2014 =0,101, Cramer’s v 2018 =0,789 

 
Tabellen visar hur klimatfrågan gestaltas i artiklar där Arla finns representerad, både utifrån år 2014 samt 

2018. Tabellen har tagits fram i SPSS genom att först addera ett “filter” på respektive år. Därefter har en 

bivariat analys gjorts av dem två variablerna “gestaltning av klimatfrågan” och “nämns Arla i artikeln”. 

Missingvärden har exkluderats. 

 
Tabell 16. Hur klimatfrågan gestaltas i artiklar där Oatly nämns (%) 

N 2014 = 22 
N 2018 = 24 

Gestaltning klimatfrågan/Årtal 2014 2018 

Positiv 68,2 % 58,3 % 

Neutral 4,5 % 37,5 % 

Negativ 27,3 % 4,2 % 

Total 100 % 100 % 

Tabellkommentar: x = gestaltning av klimatfrågan, y = årtal 
Cramer’s v 2014 =0,060, Cramer’s v 2018 =0,786 

 
Tabellen visar hur klimatfrågan gestaltas i artiklar där Oatly finns representerad, både utifrån år 2014 

samt 2018. Tabellen har tagits fram i SPSS genom att först addera ett “filter” på respektive år. Därefter 

har en bivariat analys gjorts av dem två variablerna “gestaltning av klimatfrågan” och “nämns Oatly i 

artikeln”. Missingvärden har exkluderats. 

 

Resultaten av tabell 15 och 16 visar att den positiva gestaltningen av klimatfrågan är den som använts 

mest, både utifrån organisationerna samt dem båda årtalen. Den positiva gestaltningen av klimatfrågan 

fanns som allra mest i artiklarna där Oatly fanns representerad från år 2014, då låg procenten på hela 
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68,2. Annars hade även artiklarna om Oatly en mer negativ gestaltning av klimatfrågan än Arla. Den 

negativa gestaltningen låg på 27,3 procent år 2014 och 4,2 procent 2018. Detta jämfört med Arlas 22,2 

procent 2014 samt 0 procent år 2018 

 

4.6 Viktigaste resultaten 

Här nedanför redovisas studiens viktigaste resultat i punktform. 

 

• Den positiva gestaltningen av de båda organisationerna har ökat mellan årtalen 

• Oatly har en mer positiv gestaltning respektive mindre negativ gestaltning än Arla under båda 

årtalen 

• Den tolkande journalistiken är dominerande i samtliga resultat förutom resultatet för Arla 2018 

•  Den beskrivande texten har ökat mellan årtalen för de båda organisationerna 

• Klimataspekter finns i högre grad representerat i artiklar där Oatly nämns jämfört med Arla 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras en analys samt diskussion av resultaten som presenterats i tidigare kapitel (se 

kapitel 4). I detta kapitel har analys och diskussion slagits ihop och kommer att redovisas i samma 

ordning som tidigare, utefter studiens frågeställningar och dess tematiseringar. Generellt för hela kapitlet 

är att analys samt diskussion även hjälper till att knyta an till studiens teoretiska ramverk. 

 

5.1 Analys och diskussion av frågeställning 1 

“Hur gestaltas organisationerna utifrån en positiv eller negativ bemärkelse?” 

Resultatet för frågeställning 1 visar på en olikartad gestaltning av de båda organisationerna, något som 

går att koppla ihop både med gestaltningsteorin samt varumärkesidentitet och positionering. Inom 

gestaltningsteorin har tidigare forskning fastslagit att gestaltningen ofta ser olikartad ut beroende på 

situation (Cawley, 2012), (Choi, 2017), medie (Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012) 

och de samhällsrelaterade frågor som tas upp (Olausson, 2009). Detta eftersom gestaltning inom media 

till stor del är en produkt av redaktionernas nyhetsvärderingar och ideologier (Strömbäck, 2014).  

 

I studiens resultat (se tabell 1 och 2) går det att se att gestaltningen av de båda organisationerna ser 

olikartad ut. För även om den positiva gestaltningen har ökat och den negativa gestaltningen har minskat 

för de båda organisationerna skiljer sig de övriga procenten avsevärt. Arla har generellt en mer negativ 

gestaltning jämfört med Oatly. Samt att Oatly har generellt en avsevärt mer positiv gestaltning än Arla. 

En negativ gestaltning går att koppla ihop med fenomenet “negativ bias” (Nord & Strömbäck, 2017). 

Tidigare forskning inom området menar på att media ofta väljer att rapportera om negativa nyheter 

istället för positiva då de negativa aspekterna anses ha ett större nyhetsvärde. Detta bekräftas även i De 

Vreese, Peter och Semetkos (2001) forskningsstudie som visade att media gestaltade införandet av den 

europeiska valutan (euron) negativt. Till skillnad från detta har vi istället Oatly, som gestaltades avsevärt 

mer positivt, och som tvärtemot Arla knappt hade någon negativ gestaltning. Detta fenomen kan enligt 

Lunenberg, Gosselt och De Jong (2015) dels förklaras genom ett bra PR-arbete men även genom 

organisationens varumärkesidentitet och differentiering som bygger på Corporate Social Responsibility. 

CSR syftar i detta fall till att organisationer marknadsför sitt sociala ansvar för bland annat ekonomisk 

lönsamhet. I Oatlys fall kan det sociala ansvaret kopplas till miljörelaterade frågor. Lunenberg, Gosselt 

och De Jong (2015) menar i sin forskningsstudie att nyhetsartiklar som handlade om organisationers 

CSR-arbete i de flesta fall hade en mer positiv tonalitet om det gick i linje med organisationens 

värderingar. Detta hade kunnat förklara varför studiens resultat påvisade att Oatly har en mer positiv 

gestaltning respektive en mindre negativ gestaltning i jämförelse med Arla. Oatlys resultat förstärks 
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dessutom genom en stark statistisk signifikans. Faktorer som gör att vi med hög säkerhet kan dra dessa 

slutsater genom denna studies resultat.  

 

5.2 Analys och diskussion av frågeställning 2 

“Har journalisten någon betydande roll för organisationernas gestaltning?” 

För att kunna svara på frågeställningen studerades bland annat beskrivande och tolkande journalistik 

samt journalistens positionering till de båda organisationerna. Resultaten (se tabell 3 och 4) visar att den 

tolkande texten är den som dominerar i nästan samtliga fall, något som visar att journalisterna inom 

denna studie ofta väger in värdeladdade och icke faktabaserade antaganden, vilket bidrar till en påverkan 

på organisationernas gestaltning. För enligt Strömbäck (2014) är gestaltning inom media till stor del en 

produkt av redaktionernas nyhetsvärderingar och ideologier, något som gör att journalisten genom 

innehåll, ordval och vinklar spelar en viktig roll för organisationernas gestaltning (Weibull & Wadbring, 

2014). 

 

Ett intressant resultat från denna studie som skiljer sig från tidigare forskning var att resultaten från 

tabell 3 samt 4 visar att de tolkande artiklarna minskar samtidigt som de beskrivande artiklarna ökar 

avsevärt för dem båda organisationerna. Att de beskrivande artiklarna ökar är intressant att se eftersom 

dessa texter endast syftar på objektiva beskrivningar av händelseförlopp utan att journalistens egen röst 

synliggörs (Salgado & Strömbäck, 2011), något som betyder att gestaltningen är svårare att utläsa och 

minskar mellan 2014 och 2018. 

 

Ökningen av beskrivande texter inom denna studie är även intressant att se då det även skiljer sig från 

tidigare forskning inom området. Pattersson (1980, 1993, 2000) menar att tolkande journalistik ökar och 

att det idag nästintill har blivit en trend. I Patterssons (1993) forskningsstudie visade resultatet att 

tolkande journalistik har ökat från 8 procent år 1960 till 80 procent år 1992. I en liknande 

forskningsstudie gjord av Wilke och Reinemann (2001) bekräftades även ökningen av tolkande 

journalistik genom åren. Därför är det intressant att se att denna studie visade en ökning av beskrivande 

journalistik istället samt en minskning av tolkande journalistik. Detta har inte kunnat ses i tidigare studier 

(Pattersson, 1993), (Wilke & Reinemann, 2001). Dock ska det noteras att forskare inom området har haft 

ett bredare tidsspann än vad som användes inom ramen för denna studie. Fyra år är relativt kort period 

jämfört med Pattersson samt Wilke och Reinemanns studie. En längre tidsperiod hade därför behövts 

för att stärka resultatet ytterligare. Även en högre representativitet av artiklar för Oatly under 2018 hade 

kunnat stärka resultatet för tabell 5 samt 6 (se avsnitt 3.6).   
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Efter tolkande och beskrivande journalistik studerades även journalistens positionering till de båda 

organisationerna. Resultatet som gick att utläsa (se tabell 5 samt 6) var att journalisterna hade en avsevärt 

mer kritisk syn på Oatly jämfört med Arla 2014. Något som förändrades under 2018 då journalisterna 

hade en mindre kritisk syn samt mer stöttande syn på Oatly jämfört med Arla. En anledning till detta kan 

vara att många utav artiklarna på Oatly under 2014 handlade om LRF mjölks stämning mot Oatly för 

vilseledande marknadsföring (Sveriges radio, 2014). LRF mjölk menade att uttryck som “it's like milk but 

made for humans” och “wow no cow” får komjölk att framstå som dålig. “Mjölkkriget” mellan LRF 

mjölk och Oatly kan möjligtvis vara en potentiell orsak till den kritiska synen på organisationen under 

2014. Att journalister är avsevärt mindre kritiska till Oatly under 2018 kan även ha sin grund i att Oatly 

blivit en större organisation mellan 2014 och 2018 samt att organisationens varumärkesidentitet och 

differentiering bygger på CSR. I Oatlys fall kan det sociala ansvaret kopplas till miljörelaterade frågor. 

Lunenberg, Gosselt och De Jong (2015) menar i sin forskningsstudie att nyhetsartiklar som handlade om 

organisationers CSR-arbete i de flesta fall hade en mer positiv vinkel om det gick i linje med 

organisationens värderingar.  

 

I denna studie valde vi även att studera om det fanns några skillnader och likheter i journalistens 

positionering beroende på journalistens kön. I tabell 7 och 8 gick det att se att kvinnliga journalister både 

har en mer stöttande samt kritisk positionering av Arla jämfört med de manliga journalisterna. De 

manliga journalisterna hade istället en mer neutral positionering till Arla. I motsats till detta hade 

kvinnorna till största del hade en neutral syn på Oatly (71,4 procent) jämfört med de manliga 

journalisterna (31,9 procent). De manliga journalisterna var istället både mer stöttande samt kritiska till 

Oatly än de kvinnliga journalisterna.  

 

De kvinnliga journalisterna fanns endast representerade i 21 artiklar av Arla samt 21 artiklar av Oatly 

utifrån de båda årtalen. Enligt Weibull och Wadbring (2014) har de kvinnliga journalisterna i Sverige ökat 

och idag är journalistyrket i Sverige kvinnodominerat (journalisten.se, 2016). Att journalistyrket är 

kvinnodominerat är något som inte går att se i resultatet för denna studie, snarare motsatsen. Även om 

studiens resultat inte går att generalisera anser vi ändå att resultaten ger en tydlig bild i sig av att kvinnliga 

journalisterna är kraftigt underrepresenterade i de artiklar där Arla samt Oatly nämns. Detta skulle kunna 

bero på det specifika ämnet som undersöks i denna studie. Tidigare forskning visar att kvinnor i högre 

grad skriver om “mjuka nyheter”, alltså exempelvis sociala frågor, klimatfrågor och konsumentfrågor 

(Djerf-Pierre, 2003). Därför kan man anta att Arla och Oatly skulle ingå i någon av dessa kategorier, då 

de båda producerar livsmedel och dessutom ingår i klimatdebatten. Men bland våra analysenheter såg vi 

en stor representativitet av branschtidningar inom lantbruk. Man skulle därför kunna anta att majoriteten 



48 
 

av journalisterna i dessa tidningar är män och att vi i vårt resultat därför ser en så stor representativitet av 

manliga journalister. Detta skulle alltså kunna vara en möjlig anledning till att vårt resultat går emot 

tidigare forskning. Som svar på frågeställningen är alltså att journalisten faktiskt har en betydande roll för 

organisationernas gestaltning. I tabell 8 Journalistens position beroende på kön, kan vi dessutom se en stark 

statistisk signifikans, vilket gör att vi med säkerhet kan dra slutsatser av detta resultat.  

 

5.3 Analys och diskussion av frågeställning 3 

“Går det att utläsa några skillnader och/eller likheter i artiklarnas struktur (bilder samt textmängd)?” 

Resultatet för denna studie visar att antalet bilder i artiklarna har ökat för både Arla samt Oatly och 

stämmer överens med tidigare forskning inom ämnet. Att det blivit fler och större bilder i svensk 

dagspress är något som går att styrka i undersökningen som gjordes av branschtidningen Journalisten 

(Frigyes, 2010). Även om undersökningen är nio år gammal så pekade ökningen av bilders framväxt 

uppåt, därför anses den fortfarande vara relevant för vår studie och resultat. Detta kan också styrkas med 

Wadbring och Nilsson (2016) forskningsrapport som menar att antalet bilder i svensk dagspress 

fördubblats sedan 2000-talet. Jämförs Wadbring och Nilsson (2016) samt Frigyes (2010) 

forskningsrapporter med denna studie ser vi endast likheter i ökningen av bilder i artiklarna. Detta är 

intressant eftersom Wadbring och Nilsson (2016) menar att bilden har en stor betydelse i artiklar då den 

både skapar närhet till innehållet men kanske viktigast av allt - lockar till läsning. Dessutom menar 

Dahmer (2008) att bilder har en betydande roll för gestaltningen. Det eftersom bilder kan manipuleras 

och beskäras till att bara visa en liten del av en stor helhet. I denna studie har vi dock inte analyserat eller 

fokuserat på de visuella och vad bilderna föreställer, utan endast studerat om bilder förekommer. 

Eftersom resultatet visade en stor ökning av antalet bilder kan vi därför anta att detta även kan vara 

bidragande faktorer till en olikartad gestaltning. Dock kan vi med denna frågeställning inte svara på hur 

utan här hade det behövts en mer omfattande analys än den vi genomfört.  

 

Som en effekt av större bilder i dagspressen har också textmängden minskat (Frigyes, 2010). Även detta 

stämmer väl överens med vårt resultat för textmängden på Arlas artiklar som visade en minskning från 

2014 till 2018. Här gav dock Oatly ett annat resultat som går ifrån den tidigare forskningen, nämligen att 

textmängden har ökat från 2014 till 2018. Detta skulle kunna vara ett resultat av att Oatlys varumärke 

har växt med tiden. Det skulle även kunna vara ett resultat av att media i högre utsträckning tar upp 

klimatrelaterade frågor (Schmidt, Ivanova och Schäfer, 2013). Dock ska det noteras att Oatly inte var lika 

representerad i media under 2018 (se avsnitt 3.6) och därav har inte den variabeln lika hög validitet och 

generaliseringsbarhet som övriga. Detta skulle kunna vara en avgörande faktor för att Oatlys resultat 

skiljer sig under 2018. Det hade krävts en analys av fler årtal för att se en tydligare skillnad av artiklarnas 
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textmängd. I tabellen som presenterade omfattning av text i artiklar kunde vi däremot se en statistisk 

signifikans gällande just 2018, hos båda organisationerna. 

 

5.4 Analys och diskussion av frågeställning 4 

“Hur ofta nämns klimatfrågan i artiklarna?” 

Rapporteringen av klimatfrågan har ökat i de artiklar där Arla och Oatlys nämns, något som går i linje 

med tidigare forskning inom området. Tidigare forskning presenterar resultat som visar att 

rapporteringen av klimatfrågan har blivit allt mer aktuell med åren (Schmidt, Ivanova och Schäfer, 2013). 

Boykoff (2011) menar att klimatfrågan gått från att vara underrepresenterad till att bli överrepresenterad, 

något som anses vara positivt då det hjälper allmänheten att ta upp en diskussion om klimatet.  

 

Att Oatly blivit omnämnd tillsammans med klimatfrågan oftare än Arla kan bero på ett starkt CSR-

arbete som fokuserat på klimatet, något som även fångats upp i media (Lunenberg, Gosselt & De Jong, 

2015). Detta stärks ytterligare om man ser till Oatlys kommunikation vilken gång på gång tar upp deras 

klimatvänliga produkter på ett kaxigt och lekfullt sätt (Oatly.se). Sett till Arla har även där rapporteringen 

av klimatfrågan ökat, men ligger varken 2014 eller 2018 lika högt som Oatly. Detta kan bero på att Arlas 

varumärkesidentitet inte bygger på något starkt CSR och att Arla inte fokuserar på klimatet i sin 

marknadsföring och PR-arbete i samma utsträckning som Oatly. Dessutom anser Livsmedelsverket 

(2019) att kor ger ifrån sig metangas, något som påverkar klimatet negativt. Detta bidrar till att Arla 

istället fokuserar på andra aspekter som de positiva hälsoaspekterna av mjölk och landsbygdens 

kvarlevnad. De båda organisationerna har således differentierat sig, vilket kortfattat innebär att de arbetat 

för att sticka ut från mängden (Kay, 2006). Här kunde vi se statistisk signifikans för båda årtalen med 

Arla, men bara för 2018 med Oatly. Detta stärker slutsatsen av våra resultat ytterligare.  

 

5.5 Analys och diskussion av frågeställning 5 

“Hur gestaltas klimatfrågan i de artiklar där organisationerna nämns?” 

Om den föregående frågeställningen syftar till att belysa om klimatet nämns i artiklarna syftar denna 

frågeställning istället på att belysa hur klimatfrågan gestaltas. Klimatfrågan kan gestaltas på olika sätt i 

media, både positivt, negativt och neutralt. Exempel på en positiv gestaltning av klimatfrågan kan vara 

om organisationen har gjort någonting positivt för klimatet. En negativ gestaltning av klimatfrågan kan 

vara om organisationerna påverkat klimatet negativt, som till exempel ökade utsläpp av miljöfarliga 

ämnen. En neutral gestaltning av klimatfrågan innebär att artikeln nämner både en positiv och negativ 

gestaltning.  
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Vad som kan påverka validiteten och reliabiliteten i vår studie när det kommer till denna frågeställning är 

att det var få artiklar som fanns representerade. Vår datainsamling gav till största del missingvärden i 

variabeln som belyste gestaltning av klimatfrågan, speciellt på artiklarna om Arla. Detta på grund av att 

klimatfrågan var underrepresenterad i artiklarna om Arla samt att gestaltningen inte gick att utläsa från 

samtliga artiklar där klimatfrågan nämndes. Totalt gick det därav att analysera klimatfrågans gestaltning i 

nio artiklar av Arla. Respektive 22 analysenheter för Oatly 2014 samt 24 stycken enheter för Oatly 2018. 

Vad som däremot avvek från vår personliga hypotes gällande det resultat vi fick är att den positiva 

gestaltningen av klimatfrågan i artiklar där Arla nämns har ökat, samt att den negativa gestaltningen har 

minskat och visade 0 procent under år 2018. Däremot var det för få artiklar av Arla där klimatfrågans 

gestaltning gick att utläsa för att resultatet ska vara representativt. Detta kan till viss del bero på att den 

tolkande journalistiken sjunkit och blivit mer beskrivande över tid (Wilke och Reinemann, 2001). Vi 

anser däremot att bristen på gestaltade artiklar i den här frågeställningen är ett resultat i sig.  

 

Om man ändå analyserar resultatet av Arla kan ökningen av den positiva gestaltningen av klimatfrågan 

bero på att på att klimatfrågan generellt har ökat i media (Boykoff, 2011), samtidigt som vårt resultat 

visade en majoritet av manliga journalister som författat artiklarna. Tidigare forskning visar att en 

klimatvänlig livsstil i högre grad är kopplat till kvinnor (Brough, Wilke, Jingjing, Isaac & Gal, 2016), 

vilket då kan påverka utfallet av artiklarna som gestaltar klimatet. Detta på grund av att majoriteten av 

artiklarna vi analyserat är författade av män, vilket gör att man kan anta att de gestaltat klimatfrågan 

positivt i samband med Arla som inte i första hand ses som en klimatvänlig organisation. Detta 

överensstämmer också vårt andra resultat som visar att den positiva gestaltningen av Oatly har sjunkit 

från 2014 till 2018. Då Oatly kan ses som en mer klimatvänlig organisation kan en orsak till varför 

resultatet ser ut som det gör därmed ha påverkats av de manliga journalister som då gestaltat 

klimatfrågan negativt i samband med Oatly.                  

 

Även i resultatet för Oatly är det relativt få artiklar där gestaltningen av klimatfrågan kunde utläsas, vilket 

därför även påverkar resultatets validitet och reliabilitet. Däremot är resultaten intressanta då det går att 

se att både den positiva och negativa gestaltningen har sjunkit. Varför den negativa gestaltningen sjunkit 

kan ha med Oatlys CSR-arbete att göra, då det kan ha påverkat Oatlys koppling med klimatfrågan till det 

bättre (Lunenberg, Gosselt & De Jong, 2015). Det kan också stå i enlighet med fenomenet negativ bias, 

som innebär att medierna lägger större fokus på negativa aspekter då det anses ha högre nyhetsvärde 

(Nord & Strömbäck, 2017).  
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6. Slutsats 

Lim och Jones (2010) påpekar att det finns lite forskning inom public relations och gestaltning. 

Forskarna menar att det saknas forskning som belyser gestaltningen av organisationer samt “frame 

competition” - delar som denna studie berör. Syftet med denna studie är därför att bidra med ny 

forskning inom området genom att analysera hur de omdebatterade och konkurrerande organisationerna 

Arla och Oatly representeras i nationella medier under år 2014 och 2018. I undersökningen har 

nationella artiklar av Arla samt Oatly analyserats med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Detta för att 

kunna besvara studiens övergripande frågeställning; Finns det några skillnader eller likheter i hur Arla 

och Oatly gestaltas i media över tid?  

 

Sammanfattningsvis har läsaren inom ramen för denna studie fått ta del av ny gestaltnings-forskning 

inom områden som medias gestaltning, journalistens roll, klimatfrågan samt artikelns struktur. Likt de 

tidigare forskningsstudierna som presenterats i denna studie tyder våra resultat på att de samspelande 

faktorerna gemensamt hjälper oss ge svar på hur, vad och varför gestaltningen skiljer sig åt mellan 

organisationerna.  

 

I resultaten kan vi bland annat se att de båda organisationerna visade en ökad positiv gestaltning över tid 

samt minskad negativ gestaltning över tid. Dock skiljde sig gestaltningen avsevärt mellan de båda 

organisationerna. Gällande den negativa gestaltningen av organisationerna kunde vi utläsa att Arla 

generellt hade en mer negativ gestaltning än Oatly. Samt att Oatly hade en mer positiv gestaltning 

jämfört med Arla. Att gestaltningen i media skiljer sig åt mellan de båda organisationerna i denna studie 

är något som stämmer överens med liknande studier inom gestaltning (Cawley, 2012) (Choi, 2017) 

(Feldman, Maibach, Roser-Renouf & Leiserowitz, 2012) (Olausson, 2009). Anledningen till att Arla har 

en mer negativ gestaltning än Oatly skulle i detta fall kunna kopplas ihop med dess varumärkesidentitet 

samt fenomenet “negativ bias”. Negativ bias innebär att media ofta väljer att rapportera om negativa 

nyheter istället för positiva då de negativa aspekterna anses ha ett större nyhetsvärde (Nord & 

Strömbäck, 2017). Oatlys mer positiva gestaltning kan istället förklaras genom ett bra PR-arbete som går 

i linje med organisationens varumärkesidentitet och differentiering som bygger på CSR av 

klimatrelaterade och etiska frågor (Lunenberg, Gosselt och De Jong, 2015).  

 

Denna studie bekräftar dock inte bara att den positiva och negativa gestaltningen skiljer sig åt mellan 

dem båda organisationerna utan även andra skillnader samt likheter. De andra skillnaderna samt 

likheterna som kunde utläsas av vår studie var bland annat att antalet bilder i artiklarna har ökat i enlighet 

med tidigare forskning (Wadbring och Nilsson, 2016) samt (Frigyes, 2010). Det visade sig även att Arlas 
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artiklar har blivit kortare, vilket även detta ligger i enlighet med tidigare forskning. Däremot har Oatlys 

artiklar blivit allt längre, något som går emot tidigare forskning men skulle kunna vara ett resultat av den 

ökade bevakningen och mediala uppmärksamheten av klimatfrågan (Schmidt, Ivanova och Schäfer, 

2013). Klimatfrågan har nämligen enligt tidigare forskning gått från att vara underrepresenterad till att 

vara överrepresenterad (Boykoff, 2011). Resultaten från vår undersökning går i enlighet med detta, 

således har klimatfrågan ökat i representativitet i artiklar där både Arla och Oatly nämns. Dessutom är 

Oatly den organisation där klimatfrågan nämnts flest gånger, vilket inte är ett förvånande resultat.  Vi 

försökte även studera hur klimatet gestaltades - om media fokuserade på de positiva eller negativa 

aspekterna av klimatfrågan i artiklar där organisationerna nämndes. Men gestaltningen av klimatet visade 

på en underrepresentativitet i media och var därmed var det svårt att utläsa något representativt resultat.  

 

Denna studie fokuserar dock inte bara på att identifiera skillnader och likheter i artiklarnas struktur och 

teman utan även att se potentiella bakomliggande faktorer till den olikartade gestaltningen. Detta genom 

att granska journalistens betydande roll för gestaltningen. Strömbäck (2014) menar att en olikartad 

gestaltning är vanligt eftersom gestaltning blir en produkt av den aktuella tidningsredaktionens rutiner, 

nyhetsideologi och nyhetsvärderingar. Weibull och Wadbring (2014) menar därför att journalisten genom 

innehåll, ordval och vinklar påverkar gestaltningen. I denna studies resultat går det bland annat att se att 

de tolkande artiklar är dominerande framför beskrivande artiklar, något som visar att journalister inom 

denna studie ofta väger in värdeladdade och icke faktabaserade antaganden och därmed är med och 

påverkar hur organisationerna gestaltas. Dock skall det noteras att de beskrivande texterna enligt vår 

studie ökar. Det betyder att gestaltningen är svårare att utläsa och minskar mellan 2014 och 

2018.  Resultatet visade även att journalistens stöttande positionering har ökat med tiden för dem båda 

organisationen. Samt att den kritiska positioneringen av Oatly även har minskat. Ökningen av den 

stöttande positioneringen samt minskningen av den negativa positioneringen kan ha sin grund i krisen 

mellan LRF mjölk samt Oatly som ägde rum 2014 (Sveriges Radio, 2014). Andra bakomliggande faktorer 

som också studerades inom ramen för denna studie var journalistens kön där kvinnorna visade en stark 

underrepresentativitet och därmed ansåg vi det svårt att generalisera om kön har någon betydelse för 

gestaltningen. 

 

Vad som också kan vara viktigt att ha med sig för denna studie är att klimatfrågan blev ännu större under 

2019. Vi har som tidigare nämnt analyserat 2014 och 2018 och det senare året valde vi då vi ville studera 

ett helt år, vilket alltså inte gjorde 2019 möjligt. Med det sagt är det möjligt att studien hade kunnat fått 

andra resultat om vi hade haft med 2019 i vår analys.  
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Sammanfattningsvis går vi tillbaka till begreppet som inledde detta kapitel, nämligen “frame 

competition”. Vi anser att det har varit intressant att studera konkurrerande ramar. Detta dels för att 

kunna bidra med kunskap inom området och dels för att vi anser att det är ett område som många kan 

ha nytta av i framtiden. Frame competition är ett ämne som berör både organisationer, studenter, 

yrkessamma samt allmänheten som på ett eller annat sätt kan vara med och påverka dessa områden. Vi 

har även inom ramen för denna studie försökt att utse en vinnare av denna “frame competition” som 

studerats mellan Arla och Oatly. Dock är frågan mycket komplex och det är flera faktorer som spelar in. 

Men vad som kan utläsas av vårt resultat i frågeställning 1 som visar att Oatly gestaltas på ett mer 

positivt sätt i media än Arla, samt frågeställning 3 som visar att Oatly fått större utrymme i dagspressen, 

gör ändå att vi anser att just Oatly gestaltas på ett mest fördelaktigt sätt, om än med rätt liten marginal. 

Vad som däremot talar emot att Oatly skulle vara vinnaren är resultatet i frågeställning 5 som visar att 

Arla är den organisation som har fler artiklar än Oatly där klimatfrågan gestaltas positivt. Det kan såklart 

finnas anledningar till detta, vilket diskuteras i avsnitt 5.5. Slutsatsen för studiens resultat är således att 

Oatly blev vinnaren i denna “frame competition”. Analysen av 200 svenska nyhetsartiklar visade att 

Oatly var den organisation som, i relation till Arla, framställdes mest fördelaktigt i media. Anledningen 

till detta, som tidigare nämnt, skulle kunna vara ett väl fungerande PR-arbete och stark 

varumärkesidentitet av Oatly som i dag handlar om en högst aktuell fråga - klimatfrågan. 

 

6.1 Framtida forskning  

I enlighet med Lim och Jones (2010) anser vi att fler borde forska i gestaltning inom public relations 

med fokus på relationen mellan organisationer och media. Eftersom studiens resultat påvisade skillnader 

i gestaltningen mellan de båda organisationerna skulle det vara intressant att studera om detta fenomen 

även kan appliceras på andra organisationer.  Vi anser därmed att det krävs mer kunskap och forskning 

inom området för att få ett större helhetsgrepp. För att komplettera och utveckla denna studie hade fler 

organisationer kunnat adderats till studien samt organisationer som inte nödvändigtvis är bundna till 

livsmedelsbranschen. Dessutom hade det varit intressant att göra en liknande studie på ett internationellt 

plan istället för nationellt för att se om gestaltningen skiljer sig mellan olika länder. Utöver det hade även 

varit intressant att komplettera denna studie med en kvalitativ studie. Detta för att jämföra och 

undersöka om medias syn och gestaltning av Arla och Oatly överensstämmer med svenska medborgares 

syn på de båda organisationerna. Sett till våra resultat skulle det vara intressant att forska vidare i 

resultatet varför flest män har författat artiklarna om Arla och Oatly när statistik visar att journalistyrket 

är kvinnodominerat. Detta kan vara intressant att undersöka genom att samla data från 

livsmedelsbranschen för att slå fast vid eller avslå att fler män skriver om just detta ämne, och i så fall 
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vad konsekvenserna blir av det. Detta då män enligt tidigare forskning inte är lika starkt kopplade till en 

klimatvänlig livsstil som kvinnor. Ett annat resultat vi fick som skulle vara intressant att forska vidare i är 

att både Oatly och Arla med tiden fått en mer positiv gestaltning. Hur kommer det sig när klimatfrågan 

är mer aktuell än någonsin och man är medveten om de mängder metangas som mjölkindustrin orsakar?  

Då vår undersökning täcker alla nationella tidningar kan det vara intressant att undersöka djupare vilket 

medium som är starkast representerat i en undersökning. Dessutom kan man i framtida forskning 

studera vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika medierna, till exempel mellan 

lokaltidningar, branschtidningar och större dagstidningar. Vi är också medvetna om den kritik som riktas 

mot användningen av gestaltningsteorin i de fall man inte tar hänsyn till social och politisk makt 

(Carragee & Wim Roefs, 2004). I denna studie har dessa två komponenter inte kopplats samman vilket 

gör att Carragee och Wim Roefs inte skulle anse vår forskning vara giltig. Detta kan därför vara en 

intressant vinkel på framtida forskning inom mediegestaltning.  

 

6.2 Implikationer för samhälle och yrkesliv 

Att media till viss del rapporterar tolkande är något vi lyckats bekräfta i vår undersökning. Med 

gestaltningsteorin som grund har vi även fått klart för oss att medier rapporterar olika beroende på 

redaktionens värderingar, tolkningar och ideologier (Strömbäck, 2014). Det är därför relevant för 

samhället att vara medvetna om hur medielandskapet fungerar och därmed skapa sin egen uppfattning i 

vad som skrivs i media. Vad gäller yrkeslivet bör man vara medveten om den påverkan på medier som 

man kan åstadkomma som organisation. PR-utövare strävar efter medial uppmärksamhet (Larsson, 

2009), men vad som också visat sig är att den sortens extern kommunikation verkar löna sig, vilket vi 

tydligt kunde se i den positiva gestaltningen av Oatly. Vad vi utläst i tidigare forskning och våra resultat 

kan ett bra PR- och CSR-arbete har stor inverkan på hur organisationen gestaltas i media. Gällande 

klimatfrågan visar tidigare forskning att ämnet tagits upp allt mer de senaste åren, vilket även våra 

resultat visar. Boykoff (2011) menar att detta är bra då frågan lyfts och allmänheten därmed får möjlighet 

till medvetenhet och diskussion. Därför är det bra för samhället om klimatfrågan fortsätter att ta större 

plats i media, då man med större medvetenhet kommer kunna göra bättre val för att minska människans 

påverkan på klimatet. Att dessutom ha i åtanke att män i lägre utsträckning lever klimatvänligt kan också 

vara viktigt när man läser artiklar författade av män. Vad som också är relevant information för 

samhället är Lim och Jones (2010) hänvisning till Druckman (2001), som gällande gestaltning menar att 

framtida forskning bör studera fler än en form av gestaltning då medvetenheten om flera gestaltningar 

kan vara en bidragande orsak till människors synsätt och attityder. I enlighet med detta är det även 

viktigt för yrkeslivet såväl som studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap samt 

organisationer att vara medvetna om att “frame competition” existerar.  
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Retriever. (2020). Mediearkivet. Hämtad fra ̊n https://www.retriever.se/product/mediearkivet/ 

Rikken, C. (2019, 14 september). Edward Bloms ilska mot Oatly: Ren kommersialism. Aftonbladet. 

Ha ̈mtad fra ̊n https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/70Lp6W/edward-bloms-ilska-mot-oatly-ren-
kommersialism 



59 
 

Salgado, S., & Strömbäck, J. (2011). Interpretive journalism: A review of concepts, operationalizations 
and key findings. Journalism 13(2), 144–161. doi: 10.1177/1464884911427797. 

Shehata, A. (2019). Journalistikens dagordningar och gestaltningar. I Karlsson, M., & Strömbäck, J. 
(Red.) Handbok i journalistikforskning (2. ed., 325-333). Lund: Studentlitteratur. 

SOM-institutet. (2018). Nyhetsintresse och medieattityder. Hämtad från 
https://som.gu.se/digitalAssets/1705/1705876_35.-nyhetsintresse-och-medieattityder.pdf 

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Strömbäck, J., & Nord, L. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet: En analys av svensk 
valrörelsejournalistik 2002–2014 (Rapport 33). Hämtad från 
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/33-mest-
spelgestaltningar-och-strukturell-partiskhet.pdf 

Strömbäck, J. (2019). Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I Karlsson, M., & Strömbäck, J. 
(Red.) Handbok i journalistikforskning (2. ed., 325-333). Lund: Studentlitteratur. 

Svenska dagbladet. (2019). Klimat & Miljö. Hämtad från https://www.svd.se/om/klimat--miljo 

Sveriges Radio. (2014). Mjölkkrig mellan Oatly och LRF. Hämtad 2018-12-01 från 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6003479 

Swedbank. (2020. Swedbank i samhället. Hämtad från 
https://www.swedbank.se/om-oss/swedbank-i-samhallet/samhallsengagemang.html 

The body shop. (2020). Om oss. Hämtad från 
https://www.thebodyshop.com/sv-se/om-oss 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 
från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wadbring, I., & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk 
dagspress 1995–2013. Hämtad från https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-
institut/demicom/demicomrapporter/demicom-nr-30-2.pdf 

Weibull, L., & Wadbring, I. (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet 
(11. ed.). Stockholm: Ekerlids förlag. 

Westin, A. (2019, 19 september). Edward Bloms ilska mot Oatly: Arla och Oatly möttes i het debatt. 

Aftonbladet. Hämtad från https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Adk0yx/arla-och-oatly-mottes-i-het-
debatt 

Winberg, Y. (2019, 13 september). Oatly-grundaren: Arlas marknadschef spottade ut vår dryck. Resumé. 

Hämtad från https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/oatly-grundaren-arlas-marknadschef-
spottade-ut-var-dryck/ 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, L.O. (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber 
ekonomi. 
 



60 
 

Bilaga 1. Kodschema 

 
I kodschemat beskrivs variablerna och variabelvärdena som används för studien. 

 

Identifikationsvariabler 

1. Tidning (fritext)  

2. Artikelnamn ID (fritext) 

3. Publiceringsdatum på artikeln (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

4. Typ av text (1. Nyhet/Reportage, 2. Åsiktsmaterial, 99. Går ej att utläsa ) 

Strukturella variabler 

5. Bild (1. Ja, 2. Nej) 

6. Textens utrymme (1. Ca en fjärdedels sida, 2. Ca en halv sida, 3. Ca en sida, 4. Ca en och 

en halv sida, 5. Ca två sidor (ett uppslag) eller mer) 

Omnämnande variabler 

 

7. Nämns Arla (1. Ja, 2. Nej) 

8. Nämns Oatly (1. Ja, 2. Nej) 

9. Organisationen som nämns flest gånger (1. Arla, 2. Oatly, 3. Lika) 

10. Nämns “vanlig” mjölk/mejeribranschen (1. Ja, 2. Nej) 

11. Nämns havremjölk/vegetabiliska mejeribranschen (1. Ja, 2. Nej) 

Temavariabler - klimat 

12. Hur stor plats får klimatfrågan i artikeln (1. En mening, 2. 2-3 meningar, 3. 4-5 meningar, 

4. 6-7 meningar eller mer, 99. Nämns ej) 

Värderingsvariabler - positiv och negativ gestaltning  

13. Framställning av Arla (1. Positiv, 2. Negativ, 3. Neutral, 4. Organisationen nämns ej) 

14. Framställning Oatly (1. Positiv, 2. Negativ, 3. Neutral, 4. Organisationen nämns ej) 

15. Artikelns tonalitet (1. Positiv, 2. Negativ, 3. Neutral) 

16. Gestaltning av klimatfrågan  (1. Positiv, 2. Negativ, 3. Neutral, 99. Går ej att 

utläsa) 
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Journalistens variabler - journalistens påverkan 

17. Journalistens text (1. Beskrivande, 2. Tolkande, 99. Går ej att utläsa) 

18. Journalistens positionering (1. Stöttande, 2. Kritisk, 3. Neutral, 99. Går ej att utläsa) 

19. Journalistens kön (1. Man, 2. Kvinna, 3. Båda, 99. Går ej att utläsa) 
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Bilaga 2. Kodinstruktioner 

I kodinstruktionerna förklaras tolkningsregler samt principer för hur analysenheterna ska kodas. Detta 

för att båda personerna som kodar materialet ska tolka det likartat och för att läsaren ska kunna se hur 

materialet har analyserats (Johansson & Karlsson, 2019). Gemensamt för alla svarsalternativ är att det 

enbart går att svara med ett variabelvärde och att samtliga frågor måste besvaras.  

 

Variabel 1: Tidning 

  

Fritext som anger vilken tidning artikeln är hämtad ifrån. 

  

Variabel 2: Artikelnamn (ID) 

  

 Fritext där artikelns rubrik anger vilket ID analysenheten får.  

  

Variabel 3: Publiceringsdatum på artikeln  

  

Anger vilket datum artikeln har publicerats och skrivs i likhet med följande: ÅÅÅÅ-MM-DD. 

  

Variabel 4: Typ av text  

  

(1) Nyhet/Reportage 

(2) Åsiktsmaterial (ledare, debattartiklar, krönikor, insändare, synpunkter)  

(99) Går inte att utläsa 

  

Anger vilken karaktär texten har utifrån ovanstående variabelvärden. I första hand utgår kodaren från 

tidningens egna definition som ofta finns nämnd bredvid sidnumreringen eller längst upp på 

tidningssidan. Skulle det inte stå någon definition får kodaren själv tolka detta efter nedanstående 

definitioner. Omfattas texten inte av någon av ovanstående karaktärer eller om det är omöjligt för 

kodaren att tolka vilken text en artikel tillhör anges missingvärdet (99). 

  

Nyhet och reportage: En nyhet definieras i enlighet med Wadbring och Weibulls (2014) som menar att 

en nyhet alltid skall inneha ̊lla ett allmänintresse, vara aktuellt och tidigare vara oka ̈nd. Reportage faller 

även in under samma ram eftersom båda ses som sakliga och objektiva. Skillnaden är att reportage dock 

omfattas av längre intervju-referat och miljöbeskrivningar.  
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Åsiktsmaterial: Med åsiktsmaterial menas journalistik som varken är neutrala eller objektiva utan tar 

ställning i en fråga för att driva debatt eller utveckla det offentliga samtalet (NE, 2019). Tydliga exempel 

på detta är ledare, debattartiklar, krönikor och insändare. 

  

Variabel 5: Bild  

  

Anger om analysenheten innehåller en (eller fler) bilder respektive inga bilder. Detta kodas genom att 

ange (1) ja eller (2) nej.  

  

Variabel 6: Textens utrymme  

  

1.  Ca en fjärdedels sida  

2.  Ca en halv sida 

3.  Ca en sida 

4.  Ca en och en halv sida 

5. Ca två sidor (ett uppslag) eller mer 

  

Anger hur stort utrymme texten får utifrån sidantal. Variabelvärdena har skrivits som ungefärliga 

indikationer och kommer att kodas efter det värde som ligger närmast.  

Skulle det vara otydligt för kodaren att se med blotta ögat vilket variabelvärde som ligger närmast 

avrundas textens utrymme alltid uppåt till det högre variabel-alternativet. 

  

Variabel 7: Nämns Arla  

  

Anger om Arla nämns i analysenheten. Detta kodas utefter variabelvärdena (1) ja och (2) nej beroende på 

om ordet “Arla” finns med i artikeln.  

  

Variabel 8: Nämns Oatly 

  

Anger om Oatly nämns i analysenheten. Detta kodas utefter variabelvärdena (1) ja och (2) nej beroende på 

om ordet “Oatly” finns med i artikeln.  

  

Variabel 9: Organisationen som nämns flest gånger  
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Anger vilken av organisationerna Arla och Oatly som nämns flest gånger utifrån variabelvärdena (1) 

Arla, (2) Oatly och (3) Lika. Detta kodas utifrån att räkna hur många gånger de respektive 

organisationerna nämns i artikeln (inklusive rubriken). För att förenkla beräkningen och garantera att 

kodaren inte missar något ord görs denna del med hjälp av datorns sökfunktion där kodaren söker efter 

de respektive orden i artikeln. Den organisation som nämns flest gånger kodas därefter in, alternativt om 

de nämns lika många gånger kodas detta istället in.  

  

Variabel 10: Hur stor plats får klimatfrågan i artikeln  

  

1. 1 mening 

2. 2-3 meningar 

3. 4-5 meningar 

4. 6-7 meningar eller mer 

5. 99 Nämns ej 

  

Syftar på att se hur stor plats klimatfrågan får i en artikel utifrån ovanstående 

variabelvärden.  Klimatfrågan definieras i detta fall utifrån om något/några eller liknande synonymer till 

orden “klimat”, “miljö”, “hållbarhet” eller ordet “grön”nämns i artikeln samt den relaterade texten som 

följer eller inleder ordet/orden. Även här anges variabelvärdena som ungefärliga indikationer där 

kodaren anger det variabelvärde som ligger närmast. Skulle det vara otydligt för kodaren att se med 

blotta ögat vilket variabelvärde som ligger närmast avrundar kodaren till det högre variabelvärdet.  

  

Variabel 11: Framställning av Arla  

  

Syftar på att analysera framställningen av Arla utifrån värdena (1) positivt, (2) negativt, (3) neutralt och (4) 

organisationen nämns ej. Hur dessa variabler värderas kan ses mer detaljerat nedanför. Om kodaren är 

osäker på vilket alternativ som skall väljas eller om artikeln innehåller ungefär lika mycket positiv som 

negativ framställning väljs variabelvärdet (3) neutral. Om organisationen inte nämns alls väljs väljer 

kodaren istället variabelvärdet (4) organisationen nämns ej. 

  

Positiv framställning: Artikeln handlar främst om händelser, skeenden och ting som är till fördel för 

organisationen och dess förtroende. Om artikeln lämnar läsaren med ett högre förtroende eller mer 

positiv syn på Arla har artikeln en positiv framställning av organisationen.  
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Negativ framställning: Artikeln handlar främst om händelser, skeenden och ting som är till nackdel för 

organisationen och dess förtroende. Om artikeln lämnar läsaren med ett lägre förtroende eller mer 

negativ syn på Arla har artikeln en negativ framställning av organisationen.  

  

Neutral framställning: Artikeln innehåller ungefär lika mycket positiv som negativ framställning då 

artikeln rapporterar om lika mycket fördelaktiga och ofördelaktiga förhållanden för organisationen. Om 

artikeln lämnar läsaren med en oförändrad syn på Arla har artikeln en neutral framställning.  

  

Variabel 12: Framställning av Oatly 

  

Syftar på att analysera framställningen av Oatly utifrån värdena (1) positivt, (2) negativt, (3) neutralt och (4) 

organisationen nämns ej. Hur dessa variabler värderas kan ses mer detaljerat nedanför. Om kodaren är 

osäker på vilket alternativ som skall väljas eller om artikeln innehåller ungefär lika mycket positiv som 

negativ framställning väljs variabelvärdet (3) neutral. Om organisationen inte nämns alls väljs väljer 

kodaren istället variabelvärdet (4) organisationen nämns ej. 

  

Positiv framställning: Artikeln handlar främst om händelser, skeenden och ting som är till fördel för 

organisationen och dess förtroende. Om artikeln lämnar läsaren med ett högre förtroende eller mer 

positiv syn på Oatly har artikeln en positiv framställning av organisationen.  

  

Negativ framställning: Artikeln handlar främst om händelser, skeenden och ting som är till nackdel för 

organisationen och dess förtroende. Om artikeln lämnar läsaren med ett lägre förtroende eller mer 

negativ syn på Oatly har artikeln en negativ framställning av organisationen.  

  

Neutral framställning: Artikeln innehåller ungefär lika mycket positiv som negativ framställning då 

artikeln rapporterar om lika mycket fördelaktiga och ofördelaktiga förhållanden för organisationen. Om 

artikeln lämnar läsaren med en oförändrad syn på Oatly har artikeln en neutral framställning. 

  

Variabel 13: Artikelns tonalitet  

  

Syftar på att undersöka den genomgående tonaliteten i artikeln. I denna studie definieras tonalitet i 

enlighet med Messner & South (2011) som menar att begreppet används som en analys för att granska 

subjektivitet samt bedöma om medieinnehållet kan ses som positivt eller negativt. Inom ramen för denna 
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studie avgörs tonaliteten utefter variabelvärdena (1) positiv, (2) negativ och (3) neutral. Om texten är positiv, 

negativ eller neutral avgörs i detta fall utefter nedanstående faktorer. Skulle det råda oklarheter kring 

vilket variabelvärde som skall väljas hänvisas kodaren till att välja variabelvärde (3) neutral. 

  

Positiv tonalitet: Positiv tonalitet återspeglar en text där journalisten skriver om positiva händelser, 

skeenden och ting. Exempel på detta kan vara vinster, utmärkelser, ekonomisk styrka samt positiva hälso 

och miljöaspekter. Om artikeln lämnar läsaren med en positiv ton har artikeln en positiv tonalitet.  

  

Negativ tonalitet: Negativ tonalitet återspeglar en text där journalisten rapporterar om negativa 

händelser, skeenden och ting. Exempel på detta kan vara konflikter, produktionsfel, klimatpåverkningar 

samt ekonomisk nedgång. Om artikeln lämnar läsaren med en negativ ton har artikeln en negativ 

tonalitet.  

  

Neutral tonalitet: Om det finns ungefär lika mycket positiv och negativ tonalitet i texten kan texten ses 

som balanserad och därmed neutral. Om artikeln lämnar läsaren utan varken en positiv eller negativ ton 

har artikeln en neutral tonalitet.  

  

Variabel 14: Gestaltning av klimatfrågan 

  

(1) Positiv 

(2) Negativ  

(3) Neutral  

 (99) Går ej att utläsa 

  

Den föregående klimat-variabeln (se variabel 10) syftar på att se om klimatfrågan finns representerad i 

artikeln. Denna variabel syftar istället på att belysa hur klimatfrågan är representerat.  

  

Om klimatet representeras ur en positiv synvinkel och de är de positiva klimat-fördelarna som tas upp 

väljs variabelvärdet (1). Exempel på detta är att klimatet tas upp utifrån att organisationen eller 

organisationerna gör något bra för klimatet. Alternativt att artikeln belyser konsumenters miljötänk ur en 

positiv synvinkel. 

  

Om klimatet däremot representeras ur en negativ synvinkel eller om det endast är de negativa 

konsekvenserna eller påverkningarna på klimatet som tas upp väljs variabelvärdet (2). Exempel på detta 
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är att klimatet tas upp utifrån att organisationen eller organisationerna har en direkt eller indirekt negativ 

påverkan på klimatet. Alternativt att artikeln belyser konsumenters miljötänk ur en negativ synvinkel. 

  

Gestaltningen av klimatet kan ses som neutralt när det finns både positiva och negativa aspekter av 

klimatfrågan representerade. Finns båda representerade eller om det råder oklarheter kring vilket av 

variabelvärdena som skall väljas tas variabelvärdet (2).  

  

Variabel 15: Journalistens text   

(1) Beskrivande 

(2) Tolkande 

(99) Går ej att utläsa 

Syftar till att bestämma om journalistens artikel är (1) beskrivande, (2) tolkande eller om det (99) ej går att 

utläsa. En beskrivande artikel syftar i enlighet med Salgado och Strömbäck (2011) på en artikel som 

baseras på fakta utan att journalistens egen röst syns. Om journalisten endast försöker svara på 

frågeorden vad, var, när, vem samt om, är det en beskrivande text. En tolkande text däremot kan också 

innehålla dessa frågeord men försöker även svara på varför. Tolkande texter syftar till att finna 

bakomliggande orsaker, sanningar eller förklaringar bakom den verifierbara faktan. Tolkande journalistik 

syftar även på att journalisten kommer med egna antaganden och/eller använder värdeladdade ord. 

Variabel 16: Journalistens positionering 

(1) stöttande  

(2) kritisk 

(3) neutral  

(99) går ej att utläsa 

Denna variabel belyser journalistens positionering till texten utifrån aspekterna (1) stöttande, (2) kritisk, (3) 

neutral och (99) går ej att utläsa. Variabelvärdena stöttande, kritisk och neutral positionering går att utläsa 

från dem tolkande journalistiska texterna (se variabel 15). Stöttande journalistik menas i denna studie att 

journalisten lägger in icke faktabaserade antagande, tolkningar och/eller använder värdeladdade ord som 

är till fördel för organisationen. Liknande gäller för kritisk journalistik. Där lägger journalisten in icke 

faktabaserade antagande, tolkningar och/eller använder värdeladdade ord som istället är till nackdel för 
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organisationen. Om texten istället anses vara neutral synliggörs journalistens egen röst, men utan att vara 

vare sig stöttande eller kritisk. Detta eftersom journalisten använder ungefär lika mycket av stöttande 

samt kritiska värdeladdade ord och tolkningar.  

Om det däremot är en beskrivande text (se variabel 15), går journalistens positionering inte att se. Detta 

eftersom texten endast utgår från fakta utan att journalistens egen röst synliggörs. Om det är en 

beskrivande text eller om journalistens positionering är otydlig anges (99) som variabelvärde.  

Variabel 17: Journalistens kön 

1.  Man 

2. Kvinna 

3. Båda 

4. Går ej att utläsa 

Denna variabel syftar till att identifiera journalistens kön och detta bestäms utifrån förnamnet på 

journalisten. Om förnamnet mot förmodan skulle vara svårt att definiera eller tolka utifrån kvinnligt eller 

manligt anges missingvärde. Skulle det vara mer än en journalist som skrivit artikeln och dessa har olika 

kön används variabelvärdet “båda”. 
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Bilaga 3. Analysenheter 
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