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Sammanfattning 

Dagens konsumenter nöjer sig inte längre med en enstaka produkt, de vill ha ett mervärde, en 

image att förhålla sig till, kunna passa in men även anpassa sina produkter efter just deras 

specifika behov. Vi befinner oss i en slags upplevelse-ekonomi. Efterfrågan på var ifrån min 

produkt som jag köper exempelvis kommer ifrån och vem som har gjort den, spelar en större 

och större roll för konsumenter. En vara ska kännas autentisk, alltså äkta. Det som gör en sak 

äkta för en människa, kanske dock inte känns äkta för en annan, därför individualiseras 

företagens produkter mer och mer. Detta har lett till en uppsjö av olika erbjudanden vilket vi 

som konsumenter också förväntar oss. Denna uppsats beskriver det mervärde som nutidens 

konsumenter vill ha och varför det blivit så. Att skapa ett mervärde i produkten samt skapa 

känslomässiga relationer med konsumenter är en viktig del i teoriavsnittet vad det gäller att 

förstå vad autenticitet är och vilka som vill ha det. Uppsatsens undersökning genomförs 

tillsammans med respondenter, aktiva inom hudvårdsbranschen för att uppsatsen ska finna 

svar på problemformuleringen. Analysen och slutsatsen innehåller dem nyanser av svaren från 

respondenterna som ställs mot teorin för att se hur autenticitet tar sig i uttryck i företags 

marknadskommunikation. 

 



Abstract 

Today's consumers are no longer satisfied with a single product, they want added value, an 

image to relate to, to fit in, but also adapt their products for their specific needs. We are in a 

kind of experience-economy. Demand on where the product that I buy comes from, who made 

it, what country the person lives in, if the package fits into my bathroom-shelf and how the 

product feels, are going to play a more and more important role for consumers. A product 

should feel authentic, thus genuine. What makes a thing true for a person, might not make it 

true for another, therefore companies individualize products more and more. This has led to a 

plethora of different offers, which is something that we as consumers also expect. This essay 

describes the added value that today's consumer’s want and why that is the case. The creation 

of added value in the product and forging emotional relationships with consumers is an 

important part of the theory section in terms of understanding what authenticity is and who 

wants it. The study is conducted with respondents, active in the skincare-industry to find 

answers to the problem statement in the essay. The analysis and conclusion contains the 

nuances of responses from respondents, which answers the questions that are based on the 

theory section of the essay. The analysis and conclusion contains the shades of responses 

from respondents to see how authenticity takes form in companies marketing 

communications.
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till den valda problemställningen att tas upp samt förklara 

kort vilka delar och begrepp som ingår i uppsatsen. Vidare kommer sedan 

problemformulering, syfte och avgränsning att redogöras. Rapporten går ut på att undersöka 

och förklara hur autenticitet tar sig i uttryck i företags marknadskommunikation. Detta 

kommer att utföras genom en granskning av vad en kund värdesätter i sitt val av varumärke 

och produkt, samt vad produkters historik har haft för betydelse för konsumenter genom 

tiderna. Uppsatsen kommer att redogöra för aktuella ämnen inom dagens retailbransch samt 

den teori som är kopplat till ämnet och även berätta vad detta har för betydelse i framtidens 

handel. Ordet autenticitet och ordet äkthet kommer att användas omväxlande men har i 

denna uppsats samma betydelse. 

1.1 Bakgrund    

I en studie gjord av Pine (2004) beskrivs hur upplevelse-ekonomin kom till och vad den 

spelar för roll hos oss konsumenter. Pine (2004) går igenom vad som gör en produkt för en 

kund värdefull och unik, samt de olika steg som en kund genom tiderna har gått igenom och 

vilka kriterier vid köp som kunden förväntar sig. Kunden bestämmer sig inte bara för vad den 

ska köpa, utan också vem de ska köpa det av. Detta har lett oss till att dagens konsumenter 

förväntar sig så mycket av sin konsumtion, att de har hamnat i en slags upplevelse-ekonomi. 

Det gäller att anpassa servicen samt skapa en ”wow-känsla” för att kunden ska känna sig 

attraherad av en produkt. Att skapa en slags äkthet för kunden är en faktor som gör att 

konsumenter får en känsla av autenticitet (What do consumers want?, 2004).  

Mossberg (2003) skriver även om upplevelse-ekonomin i sin bok och om hur konsumenten 

söker efter ett ökat värde och tillfredsställelse, utöver enbart kärnprodukten. Enligt Mossberg 

(2003) talas det i dag om upplevelser, upplevelse-ekonomi och upplevelseindustrin, ibland 

kopplat till det tjänstesamhälle som vi lever i. Upplevelser handlar om njutning samtidigt som 

att ha roligt, och vid konsumtion, det emotionella värdet för kunden. Konsumenter vill ha ett 

mervärde och detta leder till att företag måste koncentrera sig mer på faktorer runt om kring 

som kan påverka, snarare än endast kärnprodukten. Olika stimuli kan användas för att påverka 

kunden och förstärka upplevelsen ytterligare, så som till exempel ljud, dofter och färger.  
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Malär, mfl (2011), förklarar hur företag försöker nå en känslomässig kontakt med 

konsumenterna, som är en stark faktor vad det gäller att skapa den autentiska känslan hos 

konsumenterna. Dagens konsumenter söker ständigt efter verklighet och autenticitet, inte bara 

i produkterna eller upplevelsen i en butik utan också i företagens marknadskommunikation. 

Malär, mfl (2011), menar att det finns två strategier som man kan använda sig av när man ska 

stärka konsumenternas emotionella koppling till varumärket. Författarna beskriver dessa två 

strategier som fokuserar på att tillfredsställa konsumenters ”verkliga jag” i en slags verklig 

självbild, och ett ”idealt jag” i en slags idealisk självbild för att i något av dessa två uppnå 

autenticitet. För att kunna kommunicera autenticitet så använder marknadsförare den ena 

strategin av dessa två vilket också gör att man når det rätta segmentet som efterfrågar 

autenticitet. Hur man kan kommunicera autenticitet och vem som är mest mottaglig för det 

kommer att beskrivas närmare i uppsatsens teoriavsnitt. 

1.2 Problemformulering 

Hur tar sig autenticitet i uttryck i företags marknadskommunikation? 

1.3 Syfte       

Syftet är att beskriva hur autenticitet tar sig i uttryck i företags marknadskommunikation och 

på vilka sätt marknadsförare kommunicerar autenticitet till sina kunder. 

1.4 Avgränsning 

Miljö och ekologi är något som vi förknippar äkthet och autenticitet med. Detta är något som 

dagens marknadsförare ofta försöker förhålla sig till men som dock har valts bort att behandla 

i denna uppsats teoridel. Dels för att strama upp syftet och dels för att främst framhäva den 

allmänna bilden av autenticitet hos marknadsförare. Dock var miljö och ekologi relevanta 

begrepp vad det gäller valet av företag i metod delen, då det gjorde sig mer passande i och 

med vilka kunder som söker efter autenticitet i sin köp-upplevelse. Det har även valts bort att 

ingående tala om vad kvalitet och hållbarhet spelar för roll hos konsumenten i sökandet efter 

autenticitet. Detta för att ytterligare smalna av ämnet och endast fokusera på den övergripande 

betydelsen av autentiska produkter i vår nya upplevelse-ekonomi.  
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2 Teori 

I det kommande kapitlet presenteras teorier som uppsatsen grundar sig till. Inom teorin 

kommer uppsatsen att finna relevanta grunder att använda som utgångspunkter till den 

empiriska undersökningen. Det som kommer att beskrivas är vad marknadsföring, 

marknadskommunikation och autenticitet är kopplat till upplevelse-ekonomin. Även viktiga 

begrepp som en marknadsförare använder sig av vid skapandet av äkthet till kunden och vilka 

strategier de använder sig av. Dessa begrepp och teorier kommer att granskas och kritiseras 

med hjälp av vetenskapliga artiklar. 

2.1 Marknadsföring, sexhörningen och dess kanter 

Enligt Hernant och Boström, (2010) beskrivs sexhörningen som en modell av butikers 

marknadsföring. Baines, mfl (2011) förklarar marknadsföring som den aktivitet som företag 

framställer av institutioner och processer som har till uppgift att skapa kommunikation, att 

leverera samt utbyta erbjudanden vilka utgör ett värde för kunder och samhället. Hernant och 

Boström, (2010) menar att marknadsföring betyder hur företaget ”för sig på marknaden” och 

att det är ett sammanfattande begrepp som omfattar alla de åtgärder en butik kan vidta för att 

öka sin försäljningsvolym. Butikens egenskaper ses som olika konkurrensmedel för att locka 

kunder på olika sätt. Butiker kan locka till exempel fler kunder till en butik och sälja mer 

genom att förlänga öppettider eller förändra sortimentet. De olika egenskaperna är; läge, 

sortiment, pris, service, människor och kommunikation. Dessa sex stycken egenskaper 

representerar även de olika hörnen i den så kallade sexhörningen. När man blandar dessa 

olika egenskaper och använder någon mer eller mindre kallas detta en konkurrensmedelsmix, 

som har visat sig spelat stor roll i konsumenters val av butik. Sedan använder man sig av de 

olika hörnen i sexhörningen för att få en ökad försäljningsvolym, som författarna kallar för 

”output”. Här krävs det att man ser dessa egenskaper som mellanliggande faktorer och 

samspelet mellan de lokala marknadsförutsättningarna och butikens ekonomiska resultat. De 

egenskaper som butiken har utvärderas av konsumenterna och jämförs med andra butiker och 

kunden väljer då att vända sig till den butik som har bäst förutsättningar för att uppfylla det 

specifika behovet som kunden har. Försäljningsvolymen beror alltså på kunderna, och ju fler 

kunder, desto mer output får butiken och detta beror då indirekt på butikens egenskaper. Hur 
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konsumenter går till väga med sitt val av butik är dock en komplex process, därför spelar 

också butikens val roll vad det gäller vilken av egenskaperna som man väljer att framhäva.  

Hur mycket i en produkt som en kund känner ger värde för pengarna kan variera men ju mer 

värde, ju större grund för ett bra ekonomiskt resultat för butiken. Produktens värde som en 

kund vill åt bestäms av priset denne får betala för kvaliteten i köp-upplevelsen, då kunden 

alltid strävar efter att maximera detta då kvaliteten i köp-upplevelsen i sin tur bestäms av 

egenskaperna som ovan nämnts i erbjudandet. Vissa kunder är dock villiga att betala mer för 

att få mer kvalitet i sin upplevelse, medens vissa betalar mindre och nöjer sig med en lägre 

kvalitet, där av är alla kunder olika. Den grupp som har en likartad efterfrågan på värde för 

pengarna och grad av kvalitet utgör då det rätta segmentet av marknaden som passar in på en 

speciell butik (Hernant & Boström, 2010). 

2.2 Att nå ut, via marknadskommunikation 

 

En liten del av marknadsföring kallas marknadskommunikation, alltså olika sätt att 

kommunicera med en marknad, till exempel genom reklam eller exponeringar i butik 

(Hernant & Boström, 2010). För att en marknadsförare ska kunna nå ut till sina konsumenter 

behövs resurser. För att underlätta dialogen mellan marknadsförare och kund så används 

reklam som en främsta resurs. Syftet med reklam är att skapa associationer hos kunder och att 

kunden ska köpa just en vara framför en annan och välja ett varumärke framför ett annat. Det 

viktigaste i reklam är att framhäva varumärkets rätta image. I vissa fall kan två olika varor 

vara mycket lika varandra i dess egenskaper men den ena kan skilja sig från den andre med 

hjälp av dess marknadskommunikation. Detta kan medföra att vissa produkter som till 

exempel smakar bättre, eller håller värme bättre kanske inte har lika bra 

marknadskommunikation vilket leder till att de säljer sämre än om man jämför med en annan 

produkt som har en bättre marknadskommunikation och som där av säljer bättre på grund av 

det (Lange & Dahlén, 2003). 
 

Lange och Dahlén, (2003) beskriver även tre huvudfrågor som marknadsförare ska ställa sig 

när man ska använda sig av marknadskommunikation. Huvudfrågorna består av; 
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• Målgrupp, vilka mål vill vi nå? Detta kan exempelvis vara ekonomiska mål som 

företag har, men det kan även vara målgruppsresponser, alltså vilken målgrupp som 

dem vill att varumärket ska nå. Det finns även något som kallas taktisk 

målgruppsanalys, alltså hur budskapet ska nå fram till den valda målgruppen och 

vilket budskap som marknadsförarna kan använda sig av. 
 

• Budskap, vad vill vi säga till dem? Det är viktigt att budskapet från början utformas på 

ett så korrekt sätt som möjligt då det i ett senare skede kan bli svårt att omforma. Det 

finns olika slags strategiska inslag, ett inslag är strategisk positionering där det gäller 

att hitta en slags lucka i marknaden där marknadsföraren kan placera sitt varumärke 

och även stärka den aktuella produktkategorins möjligheter. Ett annat strategiskt 

inslag är taktisk positionering. Taktisk positionering beskriver reklamen som används 

i marknadskommunikationen, detta kan exempelvis vara logotyper och 

produktförpackningar. 

 

• Kanal, hur ska vi säga det? I exponeringen av reklamen är kostnaderna stora, här 

gäller det att veta exakt hur mycket reklam som ska ut, och när (Lange och Dahlén, 

2003). 

 

2.2.1 Exponering 

Exponering handlar om målgruppens möjlighet att se, eller höra budskapet i 

kommunikationen. Budskapet kommuniceras genom en kanal, till exempel i en tidning eller i 

ett tv-program som målgruppen tittar på. Placeringen av budskapet är det som exponering 

handlar om. Innehållet har inget att göra med exponeringen, innehållet bearbetas och blir först 

viktigt när kunden väl tar emot budskapet (Lange och Dahlén, 2003). 
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2.3 Upplevelse-ekonomin 

 

Figur 1.0 Hur evolutionen förde oss till upplevelse-ekonomin, (Pine, 2004). 

Resan från en tillverkningsindustri till en upplevelseindustri och en upplevelse-ekonomi 

började, enligt Mossberg (2003) ta fart i USA under perioden 1959-1996. Upplevelse-

ekonomin är den ekonomi som har vuxit snabbast under denna period. Detta kan vi se i 

modell 1.0, där Pine (2004) illustrerar denna utveckling från att utvinna råvaror, tillverka 

produkter, leverera en service och tillslut iscensätta upplevelser, där behovet av värdet för 

kunden ökat och där individanpassningen blir ett slags krav. Färre marknadsförare kan 

iscensätta specifika upplevelser än om man jämför med hur många som kan utvinna råvaror 

eller tillverka produkter. Ju färre som kan skapa en upplevelse, ju mer unikt upplevs detta för 

kunden. Mossberg (2003) menar att det finns traditionellt sett ett samband mellan produktion 

och konsumtion men som på senare tid utvecklats till en slags konsumtionsrelation. Detta 

betyder att varje kund har blivit unik och det skapas individuella lösningar då efterfrågan på 

relationer till produkter ökat i och med att kunden nu söker efter en upplevelse i produkten. 

Kundens makt i denna process har ökat och själva kärnproduktens roll har därmed minskat. 

Konsumtion ses inte längre som ett resultat av produktionen och den konsumtionskultur som 

är relaterat till produktion och konsumtion har nu alltså förändrats. Det som är betydelsefullt 

för konsumenten är vad som konsumenten väljer att konsumera, men även hur det ska 

konsumeras av denne. Där av kan denne uttrycka sin identitet och få en chans till att 

”konsumera sina drömmar”. Mossberg (2003) förklarar att ett emotionellt välbehag 
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eftersträvas av konsumenten, även en dröm om att vara med om välbehagliga upplevelser och 

på något sätt fly från den strukturerade vardagen. Kunderna kan också påverka hur 

produktionen ska se ut för att de ska kunna få upp intresset för produkten. Detta är dock 

väldigt individuellt, alltså något som uppfattas som en speciell upplevelse för en person, kan 

vara vardagslivet för en annan (Mossberg, 2003).  

NIKEiD är ett exempel på hur kunderna kan påverka produktionen på ett sätt som gör att 

kunden själv kan bestämma hur produkten de köper ska se ut. På deras hemsida, Customize 

shoes and accessories (2014), kan kunden själv bestämma vilken färg det ska vara på 

träningsskons skosnören, sula och ytter -samt innermaterial. Detta blir då en slags köp-

upplevelse som kunden kan skapa sig hemifrån.  

2.4 Vad autenticitet är  

Pine (2004) beskriver vad autenticitet är och hur upplevelse-ekonomin kom till samt vad detta 

spelar för roll hos oss konsumenter. Pine (2004) går igenom vad som gör värdet av produkten 

unikt för kunden samt de olika steg som en kund genom tiderna har gått igenom och vilka 

kriterier vid köp som dagens kund förväntar sig. En kund bestämmer sig inte bara för vad den 

ska köpa, utan också vem de ska köpa det av, som är en aspekt som dagens marknadsförare 

numera måste ha i åtanke vid implementeringar av nya marknadsstrategier. Eftersom kunden i 

dagens samhälle förväntar sig så mycket mer av sin konsumtion, har de tillslut hamnat i en 

slags upplevelse-ekonomi, den vi befinner oss i nu. I upplevelse-ekonomin ingår det att 

anpassa servicen för att visa kunden vad denne inte visste att hon eller han behöver. Detta 

skapas genom en upplevelse eller en viss ”wow-känsla”. Pine (2004) beskriver hur 

marknadsförarna ger kunden de rätta förutsättningarna för att kunden ska kunna reagera på 

den iscensatta upplevelsen. Pine (2004) anser att det aldrig finns en hundra-procentig naturlig 

upplevelse, men marknadsförarnas uppgift för att få en ekonomisk output av sin 

marknadskommunikation så ska marknadsföraren kunna återge åtminstone en slags illustrerad 

äkthet till kunden. Detta blir då den betydande faktorn vid vad konsumenterna behöver i sin 

upplevelse för att känna tillfredställelse och autenticitet. Hur upplevelsen av äkthet skapar en 

upplevelse-ekonomi förklarar Pine (2004) genom att ta kostnaden av en äkta råvara, 

kostnaden av att tillverka något av den, leverera den med en kostnad för servicen som 
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tillkommer för att slutligen kunna visa ett värde för denna äkthet (se modell 1.0). Detta gör 

marknadsförare genom att till exempel exponera råvaran för kunden så att denne förstår hela 

processen, från råvara till den upplevelsen att kunna känna på råvaran medan denne 

konsumerar den, (What do consumers want?, 2004). 

I en föreläsning av (M. Von Euler, 24 april, 2014) som är en auktoritet på området, framhölls 

att det som gör oss tillfredsställda är att lägga tid och pengar på det som fyller vårt behov av 

autenticitet. I valet mellan leverantörer eller återförsäljare spelar autenticitet stor roll för 

dagens konsument, eftersom kunden bestämmer sig inte bara för vad den ska köpa, utan också 

vem dem ska köpa det av. 

”Autenticitet är ett ursprung, rötter, en bakgrund och en grund att gräva upp. Det är något 

där man kan visa sina värderingar, sin ryggrad ur ett företags synvinkel” (M. Von Euler, 24 

april, 2014). 

Varför vissa konsumenter vill ha en äkta känsla i sina produkter förklarar Von Euler genom 

att företag visar ett mervärde som är relaterat till värderingar. Det kan till exempel vara en 

slags berättelse kopplat till produkten som man paketerar och som man blir nyfiken på, en så 

kallad marknadskommunikation via storytelling. Det beror även på om konsumenterna också 

väljer att ta till sig berättelsen om produkten samt tro på den. I bästa fall kan detta leda till att 

konsumenter väljer att berätta detta vidare, som en slags ”Word of mouth”-effekt.  

I dag finns en stark konkurrens på marknaden som visar på olika sätt hur man kan 

kommunicera med kunder. Marknadskommunikation hjälper kunder till att bygga upp 

varumärket genom den image och identitet varumärket har, som sedan inspirerar dem och 

leder till köp. “Word of mouth” är ett begrepp som förknippas med olika varumärkens 

påverkan på konsumenter. Mossberg (2003) menar att word of mouth är något som 

konsumenter använder sig av när de upplevt något som fångat deras intresse och gett dem en 

positiv attityd till något, i detta fall ett varumärke eller en vara. Eftersom deras 

kommunikation är något som kommer från en person och inte kommer ifrån något 
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kommersiellt, så väljer mottagaren att medverka i denna positiva attityd och ta emot detta som 

något speciellt och positivt som denne kan förlita sig på (Mossberg 2003). 

The Body Shop är företaget som är grundare till begreppet storytelling. Det hela började med 

att grundaren av The Body Shop öppnade sin första butik jämte en begravningsentreprenör 

vilket skapade stor uppståndelse och samtidigt ledde till att pressen fick nys om detta. 

Marknadsföringen gav The Body Shop en bra start på grund av denna historia. The Body 

Shop har sedan dess arbetat aktivt med storytelling, där personalens kunskap är väldigt viktig 

i mötet med deras kunder. Storytelling betyder muntlig överföring av kunskap och har fått 

stor uppmärksamhet inom marknadsföring och varumärkesbyggande. Ordet förenar 

människor och syftar till att göra detta genom en känsla av tillhörighet, gemenskap och 

tradition (Blomquist & Röding, 2010). 

2.5 Hur marknadsförare uppnår autenticitet 

Hur når man autenticitet och hur kommunicerar man det till sin slutkonsument? (M. Von 

Euler, 24 april, 2014) har kommit med några exempel; 

• Genom att veta vilken position man har i sin bransch. 

• Genom att vara sann mot sin affärsidé och att känna till sitt ursprung för att veta vad 

man kan komma undan med i framtiden. 

• Skapa ett forum för konsumenterna där de kan få uppleva vad varumärket är, och dess 

värden och erbjudanden. 

• Omge upplevelsen med en autentisk miljö varifrån produkten eller servicen har 

utvecklats, till exempel på Starbucks, där de visar upp sina kaffebönor på olika sätt. 
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Inom designvärlden fokuserar man just nu mycket på mänskligt centrerad design, det vill säga 

att inkludera beteenden och personligheter i produkter (M. Von Euler, 24 april, 2014). Detta 

kan kopplas samman med vad Malär, mfl (2011), menar med att fokusera på att tillfredsställa 

konsumenters ”verkliga jag” i en slags verklig självbild, och det ”ideala jaget” i en idealisk 

självbild för att uppnå autenticitet. Detta händer delvis genom att det blir allt enklare att ta 

fram prototyper för att visa hur produkter och tjänster används på riktigt. Konsumenterna ser 

hur produkterna utvecklas tillbaka till sina ursprungliga former, tillbaka till sina naturliga 

tillstånd efter decennier av utveckling av material för att passa våra behov. Lenert & Sander, 

en holländsk design-duo, har illustrerat en idé om dekonstruktion på ett spännande sätt. Som 

ett projekt i en klädbutik som sålde märken som Prada, Celine och Jil Sander, beslöt de sig för 

att göra plats för den nya kollektionen genom att återskapa förra säsongens stickade plagg till 

garnbollar. Resultatet blev en serie före -och efterbilder och en fascinerande film som 

dokumenterar den långsamma processen att ta isär en stickad tröja. Det finns något avslöjande 

och symboliskt i att se hantverket av dessa exklusiva plagg som spolas tillbaka till sin 

ursprungliga form. Projektet lyfter också frågan kring återvinning, det ger en kommentar till 

industriavfall och påminner oss om ursprunget i varje produkt som vi använder, (Last season, 

2014). 

2.5.1 Vilka konsumenter vill ha autenticitet? 

 

Figur 1.1 Modell över hur det “verkliga jaget” och det “ideala jaget” sammankopplas med den emotionella 

varumärkestillhörigheten, (Malär, mfl, 2011). 
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Malär, mfl (2011), beskriver hur allt fler företag strävar efter att skapa starka och 

känslomässiga kontakter med sina konsumenter. Med detta uppkommer kundlojalitet och som 

då även ökar företagets ekonomiska resultat. Genom att exempelvis hudvårdsföretag 

meddelar sina kunder att produkterna de köper kommer att göra dem mer attraktiva och föra 

dem närmare att förverkliga en perfekt syn på sig själva, alltså ett ideal. För att öka lojaliteten 

har till exempel Dove, (Dove, 2014), använt modeller som har ett mer genomsnittligt 

utseende och ser till att konsumenterna därmed ser sig själva som sitt ”verkliga jag” i 

produkterna. Detta leder dem till denna känslomässiga kontakt som företag strävar efter. Det 

”verkliga jaget” har på senare tid börjar växa i betydelse för konsumenten, då de där söker 

efter verklighet och autenticitet i företagens reklam och exponering. En del använder sig 

fortfarande av ett slags äkta förhållningssätt till sin marknadsföring som fokuserar på ideal 

skönhet, som kopplas till vårt ”ideala jag”. Detta lockar kunden till köp om varumärket inte 

passar deras ”verkliga jag” utan snarare representerar en strävan efter självförbättring och ett 

”idealt jag”. I modell 1.1 illustreras produktens betydelse, kundens självkänsla och dess 

offentliga medvetande som är variabler och som beror på hur vi väljer att se på oss själva 

samt vilka varumärken vi väljer att skapa ett känslomässigt band till. Att nå det ”verkliga 

jaget” eller det ”ideala jaget” är två strategier som beror på situationen och som man kan 

använda sig av vid sin frågeställning om vilken strategi man ska använda sig av vid att stärka 

konsumenternas emotionella känsla till varumärket. Malär, mfl (2011), förklarar att ju mer ett 

varumärke byggs med personlighet, desto mer effektiv blir strategin, då den fokuserar på 

konsumenters ”verkliga jag” snarare än på den idealiska självbilden, det ”ideala jaget”. 

Resultatet ger stöd för överlägsenheten hos autenticiteten, med inriktning på 

varumärkespersonlighet, som riktar in sig mot kundens ”verkliga jag” (Malär, mfl, 2011).  

För att varumärket ska uppfylla denna autenticitet är det dock nödvändigt att sätta realistiska 

förväntningar i termer av varumärkeslöften. Med andra ord, marknadsförare bör se till att 

varumärket inte anger ideal så höga att konsumenterna tar avstånd från varumärket och 

därmed minskar deras emotionella varumärkeslojalitet på grund av denna brist på äkthet, 

Malär, mfl (2011). 
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2.5.2 Autenticitet, ett undersökningsexempel 

Konsumentforskare som har definierat ordet äkta, förklarar att det kan användas på olika sätt 

för att antyda olika betydelser (Grayson & Martinec, 2004). För att ta itu med detta har de 

identifierat två typer av äkthet, en slags fiktiv äkthet och en verklig äkthet. De har även testat 

skillnaden mellan dessa två typer med hjälp av olika data som samlats in vid två 

turistattraktioner. Deras resultat visade på att konsumenter förlitar sig på olika ledtrådar för att 

bedöma olika typer av äkthet och att olika ledtrådar för äkthet på olika sätt kan påverka några 

av de fördelar som äkthet producerar. Nedan anges hur olika ledtrådar baserat på tidigare 

erfarenheter hos kunder på olika sätt kan bidra till bedömningar av autentiska 

marknadserbjudanden. I artikeln skriven av Grayson och Martinec, (2004) använder 

författarna begreppet "marknadserbjudande" för att hänvisa i stort sett till varje produkt, tjänst 

eller marknadsplats som utvärderas av en konsument. Däremot har vissa konsumentforskare 

studerat autenticitet i relation till vad konsumenterna tycker om sig själva, om de till exempel 

vill avslöja sitt sanna jag, eller istället visa upp en idealisk bild av sig själva. Att utvärdera om 

en person själv är autentisk är dock annorlunda och skiljer sig från bedömningen av om något 

annat är autentiskt. Författarna undersöker här konsumenters utvärderingar av 

marknadserbjudanden och fokuserar då också på bedömningen om något annat är autentiskt 

snarare än att utvärdera om en person anser att denne är autentisk i sig själv. Denna artikel 

kan jämföras med artikeln skriven av Malär, mfl (2011), som menar att det ”verkliga jaget” 

hos konsumenten måste uppfyllas av den autenticitet som marknadsföraren vill förmedla för 

att kunna påverka konsumenter genom sin marknadsförings-strategi. Författarna till artikeln 

Grayson och Martinec, (2004)  fokuserar snarare på marknadsobjektet som är autentiskt i sig 

och hur oberoende konsumenter reagerar och inte bara ett visst segment av konsumenter som 

är speciellt mottagliga för en autentisk upplevelse. 

Författarnas forskning gick alltså ut på att samla in information från besökare på två 

turistattraktioner och få fram ett svar på om de ansåg att upplevelsen endast var ett påhittat 

fenomen eller en riktigt äkta, autentisk upplevelse. Dessa två turistattraktioner var Sherlock 

Holmes Museum och Shakespeares födelseplats. Båda dessa platser brukar vanligtvis nämnas 

som anmärkningsvärda och välkända attraktioner i England och båda platser presenteras som 

återgivningar av karaktärernas hushållsmiljö. Forskningarna skilde sig dock åt i en sak, 

Sherlock Holmes är en fiktiv karaktär som enligt berättelserna av Arthur Conan Doyle, levde i 
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början av nittonhundratalet. I kontrast med William Shakespeare som var en verklig person 

som enligt historieböcker levde i början av sextonhundratalet. Eftersom fiction ofta anses vara 

mindre saklig än historien kan man förvänta sig åtminstone några uppfattningar om att 

äktheten skulle vara svagare på Sherlock Holmes Museum än på Shakespeares födelseplats, 

och att detta kan i sin tur påverka vissa av fördelarna med äkthet. Konsumenterna kunde dock 

uppfatta delar i samband med Sherlock Holmes som lika äkta som delar i samband med 

Shakespeare, och denna uppfattning om äkthet kunde därför leda till liknande slutsatser som 

var en fördel.  

De genomförde intervjuerna i närheten av platsernas utgång och under intervjuerna var 

informanterna tillfrågade om vilken plats de gillade eller inte gillade, och varför, samt om 

vilka delar de trodde var äkta eller oäkta, och varför. Undersökningen resulterade i att 

eftersom personerna som besökt platserna visste mer om Shakespeares historia och bakgrund 

så gav detta en större känsla av autenticitet hos besökarna än vad det gjorde på Sherlock 

Holmes Museum. Om de tillfrågade personerna dock hade trott att Sherlock Holmes hade levt 

på riktigt och om Shakespeare var en påhittad figur hade undersökningen sett helt annorlunda 

ut. 

Konsumentforskare som har studerat äkthet har noterat att uppfattningarna om äkthet inte är 

begränsade till marknadserbjudanden som är historiskt eller faktiskt sant men genom att 

författarna skiljde mellan ett fenomen och en verklig person som huvudroller i 

undersökningen så uppkom dock tre viktiga frågor i samband med de båda typerna. Den 

första och även den viktigaste frågan var att även om vissa associerar äkthet med endast 

särskilda typer av sanning så kan till exempel en konsuments utvärdering av äktheten av en 

meny på en fransk restaurang inte nödvändigtvis betyda att menyn ger en sanningsenlig 

information. Om menyn erbjuder ett "kids meal" som inkluderar hamburgare så skulle denna 

sanning inte göra menyn autentisk samtidigt som den skulle verka vara autentisk för andra 

(Grayson och Martinec, 2004). 

Slutligen så är de flesta forskare som studerar äkthet överens om att äkthet är inte ett attribut 

som är inneboende i ett objekt. Det handlar snarare om en bedömning som förs av en särskild 

utvärderare i ett visst sammanhang.  
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Äkthet kan alltså även bero på den samtida tillämpningen av fantasi och tro i och med en köp-

upplevelse. Eftersom marknadsförare kan konstruera och inbilla naturlig äkthet möjliggör 

också detta en viss handlingsfrihet i utvecklingen och av marknadsföringen av autentiska 

marknadserbjudanden. Där av har organisationer stora möjligheter att dra nytta av 

konsumenternas efterfrågan på äkthet. Författarna har noterat att kommersialisering ofta 

undergräver värdet av autenticitet för konsumenterna. Detta är delvis för att i medvetandet hos 

konsumenter som är verksamma på en marknadsplats förknippas äkthet med bevis och 

sanning. Konsumenter kan dock likaså bli upplysta om att äktheten har manipulerats i syfte att 

ett företag ska göra en vinst. Dialogen mellan marknadsförare och konsumenter över vad som 

är (eller inte är) äkta, samt att ange dessa ledtrådar, är ett viktigt steg i processen att förstå 

marknadsföringen av autentiska köp-upplevelser (Grayson & Martinec, 2004). 

2.6 Kommunikation, i sexhörningen kopplat till autenticitet 

J-C Molleda (2010), beskriver att nyckeln till att hålla ett företags kunder trogna till företagets 

”verkliga och sanna jag”, de kärnvärden de står för, erbjudanden och löften riktade till dess 

intressenter, är att företaget ansvarar över och övertygar dessa med hjälp av olika 

kommunikationsinsatser. Kärnan i att konstruera äkthet beror på vilka vi är som kodare och 

tolkare, både från organisations –och intressentperspektiv, men även i kommunikation, 

produkter och media samt i den målgrupp som vi har. Organisationer bygger successivt upp 

sin företagspersonlighet genom att lyfta fram och sätta vissa autentiska inslag ut till 

granskning av sina intressenter. Samtidigt görs då selektiva tolkningar och utav detta bedöms 

också organisationens rykte. Den konsekvens av vad organisationer gör och säger kan leda till 

ett upplevt rykte med hjälp av strategisk kommunikation ut till kunder och intressenter. 

J-C Molleda (2010) beskriver fenomenet med att upplevd äkthet kan avgöra kvaliteten på en 

organisations offentliga relationer. Författaren förklarar att man alltid ska tänka på att 

kommunikationen av äkthet sker med tanke på de inblandade, individerna, kanalerna och 

verktygen. Vad som var äkta för tio år sedan kan sakna äkthet i dag, på liknande sätt som vad 

som ansågs oäkta innan digital kommunikationsteknik kan anses vara äkta idag. Detta tyder 

på ett växande territorium där dessa värderingar och motiv bakom utvecklingen och personlig 

kommunikation eller organisatoriska identiteter blir avgörande för korrekt uppfattning om 



 

15 

äktheten av intressenter. Oavsett åtkomstnivå som konsumenter kan ha till den ursprungliga 

skapelsen och skaparna.  

Enligt Gilmore och Pine (1998) kategoriseras det som ett företag säljer till en kund som fem 

olika ekonomiska erbjudanden. Dessa fem typer av ekonomiska erbjudanden utgör äkthet och 

utvecklingen av ett ekonomiskt värde; 

Råvaror – Det som förekommer i sitt naturliga tillstånd, i eller på jorden och orört av 

mänskliga händer. Alltså inte konstgjort eller syntetiskt.  

Varor – Som ofta har en originalitet i sin produktdesign. Det ska aldrig tidigare ha setts av 

mänskliga ögon och det är inte en kopia eller en imitation.  

Tjänster – Människor tenderar att uppfatta detta som äkta om det är gjort exceptionellt bra.  

Upplevelser – Som hänvisar till något annat sammanhang, med inspiration från den mänskliga 

historien och som visar på våra gemensamma minnen och längtan. 

Transformationer – Människor tenderar att uppfatta detta så autentisk att det styr människor 

mot högre mål och visar på att något är meningsfullt och viktigt (Gilmore & Pine, 1998). 

Överensstämmelsen mellan äktheten i företags erbjudanden och deras kommunikation är 

avgörande för att nå mer aktiva intressenter samt för att delta i utmaningar, så som framväxten 

av upplevelse-ekonomin.  

”Äkthet kommunicerar vad organisationen står för och förmedlar dess kärnvärde och 

tradition” (Gilmore & Pine, 1998).  
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Forskare möter dock andra resultat av tester när det gäller att göra eller studera äkthet. Till 

exempel den expanderade och sofistikerade marknaden och kommunikationsmedian. Detta 

kan komma att öka i komplexitet om vi ser den framväxande verkligheten i ekonomiska 

system och intressenternas krav under, och efter den nationella och den globala ekonomin. 

Äkthet i kommunikationen menar alltså J-C Molleda (2010) kan påverka det upplevda 

företagets rykte samt sambandet mellan strategisk kommunikation och intressenters 

uppfattningar. Detta kan inte bara öka effektiviteten i strategisk kommunikation, utan kan 

också fungera för att utvärdera företagens resultat och beteende. 

”Du säger att du är äkta och då borde du vara giltig" (Gilmore & Pine, 1998).  

På samma sätt måste äkthetskrav fånga upp konsumenternas erfarenheter, ambitioner och 

förväntningar i blandade segment av samhället som organisationer syftar till att engagera sig 

i. Annars kan en konflikt av värderingar och övertygelser uppstå och strategisk 

kommunikation leda till att arbetet kan gå förlorat (J-C Molleda, 2010). 

3 Metod 

Den metod som rapporten kommer att använda sig av kommer nedan att presenteras och 

motiveras genom utveckling av problemställning, val av undersökningsutformning, val av 

undersökningsmetod, datainsamling samt enhetsurval. För att få svar på uppsatsens 

problemformulering behöver empirin sedan ta reda på hur autenticitet tar sig i uttryck i 

företags marknadskommunikation. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Det finns tre dimensioner som används vid en problemställning och dess analys av den. Detta 

beror på om problemställningen är klar eller oklar, om den är beskrivande eller förklarande 

eller om författarna vill generalisera eller inte. För att få en klar problemställning krävs det att 

författarna bearbetar problemställningen parallellt med att de samlar in relevant teori samt har 

en relevant teori för sin frågeställning. När problemställningen är en öppen fråga är detta en 

oklar problemställning. Dels är det då svårt att hitta konkret teori då det ej är självklart vilka 
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teorier som blir lämpliga för det aktuella ämnet. En beskrivande problemställning kan börja 

med frågorna, hur, vad och vilka? För att eventuellt klargöra vad som hänt under en längre tid 

eller under en process. Förklarande problemställningar har för avsikt att visa på varför 

någonting har hänt. Att generalisera handlar om att utöka en modell eller en teori genom att 

skapa ett övergripande antagande. När det inte är lika viktigt att generalisera är vid 

undersökningar som hellre vill få fram relevanta och kvalitativa svar från de tillfrågade än att 

göra ett övergripande antagande över datan (Jacobsen, 2002). 

Denna rapport har en klar problemställning som bygger på en relevant teori för det aktuella 

ämnet. Rapporten innehåller även en beskrivande problemställning. Valet att inte generalisera 

i denna rapport gör det mer intressant att kunna koppla teorin till de resultat som framkommer 

ur undersökningen. 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste undersökningen ett behov av att försöka beskriva 

dagens situation, men även att försöka få lärdom om de problem som vi möter. Olika 

problemställningar kräver olika undersökningsutformningar, det som är viktigt är att ta reda 

på hur djup eller bred uppläggningen av undersökningen är. Det finns tre olika typer av 

undersökningsutformningar. Extensiv uppläggning av undersökningen, vilken fokuserar på ett 

brett och stort urval av enheter. Intensiv uppläggning innebär att ett fåtal enheter tillfrågas och 

intervjuas men på ett intensivt sätt så att man kommer in på djupet i frågeställningen. Den 

sista typen av undersökningsutformning är en blandad uppläggning av dessa två och innebär 

att ett stort urval enheter tillfrågas men med variation och låter undersökningen hållas under 

begränsning, just för att den inte ska ta allt för stor plats. 

I denna rapport kommer en intensiv uppläggning att användas för att komma in på djupet hos 

de tillfrågade enheterna och i frågeställningen. Det är visserligen intressant om en blandad 

uppläggning skulle ingå men då skulle detta resultera i en mycket invecklad, både djup och 

bred undersökningsutformning som skulle kräva större resurser. 
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3.3 Val av undersökningsmetod 

För att få fram ett undersökningsresultat krävs det att man utformar undersökningen genom 

antingen en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Ett kvalitativt metodval ger 

möjligheter till att gå in på djupet i frågeställningarna och få ut den information som man 

behöver för att kunna jämföra relevant teori mot empiri på ett fokuserat, men även på ett 

öppet sätt genom intervjuer med vissa utvalda enheter för att få fram en kvalitativ slutsats. Ett 

kvantitativt metodval ger sina resultat i siffror, där man samlar in data från ett flertal källor 

och där många enheter tillfrågas. Detta ger då en övergripande slutsats men kan även 

begränsa de tillfrågade i fråga om metodens öppenhet (Jacobsen, 2002). 

Denna uppsats valda metod går ut på att göra en kvalitativ undersökning hos tre utvalda 

personer som arbetar inom hudvårdsbranschen. Den valda undersökningsmetoden används på 

grund av de flexibla möjligheterna att gå in på djupet i och med användandet av intervjuer, 

där det även kommer att finnas möjligheter att tolka resultatet. Vad som finns i teorin kommer 

att jämföras mot vad som kommer fram under undersökningen. Undersökningen kommer att 

analyseras och ställa teorin mot empirin. Detta kommer således att ge svar på uppsatsens 

problemformulering där likheter och olikheter i empirin kommer att skildras med vad som 

finns i teorin. Det kan även vara intressant att titta på hur konsumenter reflekterar angående 

att söka sig till produkter som känns genuint äkta. Dock känns det inte självklart att dagens 

konsumenter själva är medvetna om dessa val av produkter kopplat till autenticitet. Då detta 

kräver en väldigt omfattande undersökning som även blir tidskrävande så kommer uppsatsen 

endast att fokusera på personer som aktivt arbetar med marknadskommunikation.  

3.4 Datainsamling 

Genom att utföra en öppen individuell intervju får uppsatsen reda på vad den enskilda 

individen tycker, dess inställning och uppfattningar. Dock kan denna form av datainsamling 

vara tidskrävande, och på ett sätt mätta uppsatsens författare då man, efter några intervjuer 

kommer till en punkt där någon ny information inte kommer fram av den som man intervjuar. 

Det är här viktigt att vara klar med vilka val som görs och hur de kan påverka resultatet i 

uppsatsen. En kvalitativ, öppen individuell intervju kan också bli en sluten intervju. Med detta 
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menas att eventuellt frågeformulär har formulerats med olika svarsalternativ istället för ett 

samtal utan ett frågeformulär eller en intervjuguide. Hur man strukturerar upp en intervju 

påverkar den data som kommer fram under intervjun. Situationen som författarna befinner sig 

i under intervjun påverkar även den, genom att spela in intervjun, hur lång tid den tar, samt 

om man är tvungen att hålla ännu en intervju med kompletterande frågor för att komma ännu 

närmare den data man vill åt (Jacobsen, 2002). 

Det relevanta i vald metod är att de utvalda personerna, på ett öppet sätt ska kunna beskriva 

sina tankar och eventuella strategier om hur autenticitet tar sig i uttryck i deras företags 

marknadskommunikation. Ett intervjuunderlag för att lättare kunna komma “under ytan” hos 

dessa personer utformas och skickas i förväg ut till de utvalda. Därefter kommer det att 

utföras en intervju med respektive person för att komma in på djupet i deras strategier kring 

kommunikation av autenticitet till deras kunder. Uppsatsen kommer att innehålla öppna 

intervjuer med tre utvalda personer, aktiva inom hudvårdsbranschen för att hitta både likheter 

och skillnader i deras strategier. Resultatet kommer sedan att analyseras och ställas mot den 

aktuella teorin som uppsatsen innehåller. 

3.5 Enhetsurval  

Jacobsen, 2002 skriver i sin bok att i metoden som handlar om enhetsurval, spelar roll i och 

med hur aktuell undersökningen ska vara, en undersökning håller inte i all evighet. Även hur 

tillförlitlig källan blir. I frågan om antalet personer som ska vara med i undersökningen så 

krävs det ej lika många personer i en kvalitativ studie jämfört med vad det gör i en kvantitativ 

studie, dels för att denna form kräver tid samt att stora mängder information. Även det tar tid 

att analysera. Urval till individuella intervjuer kan ske genom en rad viktiga urvalskriterier; 

- Det första är ett slumpmässigt urval, vilket betyder att man slumpmässigt väljer ut personer. 

Dock är inte detta speciellt bra då man bara har några få personer att tillgå.  

- Det andra är bredden och variationen, vilken säkerställer att man får in personer från olika 

grupper som var och en är relevanta för aktuellt ämne. Medvetet väljs personer ut för att just 

dem kan ge den speciella informationen som är relevant.  
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- Informationen är det tredje urvalskriteriet där bestämda uppgiftslämnare är personer som är 

speciellt intressanta för uppsatsen och som man vet kan ge den information som man behöver.  

- Det typiska urvalskriteriet betyder att man gör ett urval av en grupp som anses ge en god 

bild av enheten som anses vara typisk för ämnet.  

- Det extrema urvalskriteriet, kan vara en grupp med kritiska åsikter till ämnet, som man kan 

använda genom att öka insikten i om det är aktuellt att generalisera. 

- Snöbollsmetoden är en krävande metod som innebär att man vänder sig till en person som 

kan ge innehållsrik information om en grupp eller ett fenomen vilken man sedan använder sig 

av genom att man sedan går in i själva gruppen och intervjuar. Impulser och idéer styr detta 

urvalskriteriet men kräver också att man analyserar nog innan man går vidare i det nystan av 

de intervjuer som man utför.  

Uppsatsen kommer att innehålla det tredje urvalskriteriet i enhetsurvalet enligt Jacobsen, 

(2002) där de bestämda uppgiftslämnarna är personer som är speciellt intressanta för 

uppsatsen därför att dessa personer kan ge den information som uppsatsen behöver. Eftersom 

frågorna i uppsatsen är kopplade till teoriavsnittet och citaten blir respondenternas svar på de 

frågor som den innehåller så skrivs hela svaret ut som citat för att inte bara skriva om vad 

respondenterna svarar. Detta kommer även att visa upp trovärdigheten i det valet att skriva 

svaren som citat. Alla citat som väljs ut i empiriavsnittet kommer att på ett eller annat sätt ha 

koppling till vad teorin säger om att kommunicera autenticitet. När analysen genomförs så 

följs det teoretiska upplägg som uppsatsen innehåller, vilket frågorna även är formulerade 

utifrån. Syftet kommer att bli att söka svar på problemformuleringen utifrån frågeformuläret 

och intervjuerna med varje respondent. Uppsatsen kommer att innehålla slutsatser kopplade 

till teorin och de svar från respondenterna som man kunde se nyanser av i vad det gäller 

likheter eller skillnader mellan teori och det som sker i verkligheten.   
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3.5.1 Intern giltighet 

Intern giltighet handlar om att författarna faktiskt gör rätt i metoden och mäter detta rätt, så 

som om författarna har valt rätt respondenter, rätt frågor och använt rätt verktyg (Jacobsen, 

2002). Eftersom denna uppsats valda metod går ut på att göra en kvalitativ undersökning så 

innehåller den tre personer att intervjua individuellt, aktiva inom hudvårdsbranschen. Dessa 

arbetar med hög engagemangs-produkter, så som hudvårdsprodukter i sitt sortiment. Detta för 

att ta reda på om de vänder sig till den målgrupp som teorin anser är den målgrupp som är 

mest intresserad av autenticitet. Kopplat till vad teorin beskriver så har detta visat sig vara en 

viktig del i hur personligheten i produkten påverkar vilken grad av autenticitet 

marknadsförare uttrycker via sin kommunikation.  

3.5.2 Extern giltighet 

Extern giltighet betyder att om den empirin författarna får fram även kan gälla i annat 

sammanhang, alltså om uppsatsen kan dra några generella slutsatser (Jacobsen, 2002). I denna 

uppsats kommer inte några generella slutsatser att dras. Eftersom detta fenomen av äkthet är 

något som först på senare tid börjar växa i betydelse för konsumenten, då de där söker efter 

verklighet och autenticitet i företagens reklam och exponering så har detta blivit något som 

både medvetet och omedvetet används i företags marknadskommunikation (Malär, mfl, 

2011). Därför har inte denna uppsats tagit hänsyn till den externa giltigheten.   

3.5.3 Tillförlitlighet 

Undersökningen måste ske på ett korrekt sätt för att läsarna ska kunna lita på upplägget och 

respondenterna (Jacobsen, 2002). I och med denna uppsats upplägg och val av respondenter 

och utformningen av frågeformulär så har uppsatsen anpassats efter att få ut så mycket som 

möjligt av respondenterna så att de ska kunna svara ärligt på frågorna, vilket uppsatsen kräver 

för att respondenterna ska kunna representera sina företag och dess värden på ett korrekt sätt.  
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3.6 Respondenterna 

För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna få svar på uppsatsens problemformulering, så 

innehåller uppsatsen en noga utvald bransch vilken uppsatsen ska rikta sig mot. Enligt Malär, 

mfl (2011), är det en viss typ av konsumenter som söker efter autenticitet i sina produkter som 

passar bra in på valet av respondenter. Detta kommer att vara personer som aktivt arbetar med 

marknadsföring inom hudvårdsbranschen. Varför uppsatsen innehåller just dessa valda 

företag är för att dessa är typiska för detta fenomen som äkthet är och resultatet av empirin 

som samlas in kommer ge en bra bild av hur både likartade och olikartade företag tänker i och 

med sin marknadskommunikation av autenticitet. I det första utvalda företaget i uppsatsen 

handlade valet om att få med ett företag som arbetar med lyxigare hudvårdsprodukter. Det 

andra företaget valdes främst ut på grund av dess mindre storlek och intresset för hur deras 

kommunikation ser ut gentemot det sista företaget. Det sista företaget är känt som ett stort 

företag som lyckats väldigt bra med sin marknadskommunikation. Dessa företag är för 

uppsatsen väldigt intressanta med tanke på viljan att se både likheter och olikheter samt 

kontraster mot det stora mönstret i teorin i deras sätt att marknadsföra sina produkter.  

3.6.1 Estelle & Thild 

Estelle & Thild är ett hudvårdsmärke som är ett hållbart alternativ för den medvetna kunden. 

De har fokus på effektivitet och känslan av vardagslyx. De arbetar med exklusiva extrakt, så 

som oljor fritt från tillsatser, parabener och mineraloljor. 1200 stycken återförsäljare har deras 

produkter i sitt sortiment och dessa säljs på prestigefyllda varuhus, kostetikkedjor och även 

apotek. Alla produkter är certifierade som ekologiska av ”Ecocert”, ett certifieringsorgan 

inom ekologiska produkter i Europa och USA (Estelle & Thild, 2014). 

3.6.2 Biologica 

Biologica är ett familjeägt företag som arbetar med svenska, ekologiska och närproducerade 

hud –och hygienprodukter av högsta kvalitet. Deras motto är ”Smörj aldrig in dig med något 

du inte kan äta!”. Produkterna är naturliga och kontrollerade av ”ECO Cert” och är fria från 

petrokemiska råvaror, mineraloljor, parabener, silikoner, konstgjorda doftämnen samt 



 

23 

färgämnen. Råvarorna är inte testade på djur och förpackningarna är gjorda av nedbrytbar 

plast (Biologica, 2014). 

3.6.3 The Body Shop 

The Body Shop är ett hudvårdsföretag vars produkter inte är testade på djur och är 100% 

vegetariska. De håller alltid människor, djur och vår planet i åtanke. Med råvaror från hela 

världen, utnyttjar de kompetensen hos olika jordbrukare och hantverkare. The Body Shop gör 

alltid sitt bästa för att inte spela på kvinnors osäkerhet, utan har produkter som lyfter fram 

deras skönhet och framhäver deras unika personlighet (The Body Shop, 2014). 

3.7 Underlag till intervju 

Eftersom uppsatsen skrivs i semestertider så användes telefonintervjuer istället för att boka in 

personliga möten med respektive respondent. Respondenterna svarade positivt på detta val av 

metod och samtalen blev väldigt personliga med bra diskussioner då de hade gott om tid och 

de kunde gå in på djupet i sina svar vilket även var syftet med valet av den kvalitativa 

metoden. Intervjuerna spelades in och respondenterna kändes avslappnade.  

Utformandet av frågeformuläret var något av en utmaning men som fick ta sin tid då detta var 

en viktig del i undersökningen. Det hela gick ut på att underliggande försöka ta reda på hur 

marknadsförare använder sin marknadskommunikation för att uttrycka sin autenticitet, då 

med hänsyn på att alla marknadsförare ännu ej är bekanta med detta begrepp. De utvalda 

företagen i empiriavsnittet behandlades även med frågor som riktade in på viken målgrupp 

som är mest mottaglig för autenticitet för att få ett så bra svar på problemformuleringen som 

möjligt. Eftersom frågeformuläret innehåller en hel del frågor så redogjordes tidsramen som 

respondenten skulle hålla sig inom för att de skulle kunna formulera sig på ett sådant sätt så 

att allt viktigt skulle komma fram under denna tidsram. Intervjuernas tidsram var 30 minuter, 

vilket var rimligt för den mängd frågor som finns i formuläret. De teoretiska begreppen 

ersattes med synonymer för att respondenterna skulle kunna förstå frågornas formulering och 

även kunna slappna av. Intervjun med Estelle & Thild skedde på engelska då denne 

respondent inte talade svenska. Det blev en fördel vid att få fram de nyanser som kunde 
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variera mellan uttrycken i svaren på frågorna på engelska respektive svenska. Säkerställandet 

av deras svar bekräftades genom återberättande av deras svar vid flertal tillfällen då detta även 

ingick i intervjutekniken för att säkerställa att respondenterna hade blivit rätt förstådda. Innan 

intervjuerna förfrågades respondenterna om inspelning av intervjuerna vilket alla gick med på 

och som även underlättade för sammanställningen av det empiriska resultatet i uppsatsen. 

3.8 Metodkritik 

Intervjutekniken som utfördes krävde att upplägget följde den teoretiska referensramen, som 

ledde till att de första frågorna som ställdes handlade mycket övergripande om företagens 

marknadsföring. Efterhand hamnade intervjuerna i begreppet autenticitet och 

marknadskommunikationen av den, vilket ledde till att en stor del av det som ville fås fram 

från respondenterna i vissa fall tog lång tid att börja diskutera kring. Detta på grund av att en 

förklaring av betydelsen av begreppet och vad det innebar först behövdes.  

Den andra faktorn i metodvalet som kan komma att kritiseras är intervjuerna som skedde per 

telefon, vilket var ett medvetet val men som också missade en viktig del, kroppsspråket och 

att få en personlig kontakt med respondenterna. Respondenter uppfattades som ganska 

personliga, men detta var dock en uppfattning som lika gärna kunde ha varit tvärsom. Det kan 

vara en brist i valet att hålla telefonintervjuer istället för att boka in personliga möten. 

Den tredje och sista faktorn är att uppsatsen endast innehåller tre respondenter, vilket var färre 

än vad som var tänkt från början. Detta är något som är medvetet men som även innehåller 

både för och nackdelar med tanke på valet att göra en kvalitativ undersökning, med färre 

personer och inte en kvantitativ med fler. Informationen från respondenterna räckte dock väl 

för att kunna analysera deras svar gentemot teorin samt att kunna få till en slutsats. 

3.9 Litteraturval 

Valet av litteratur i uppsatsen skedde med en början i en bred sökning efter ordet autenticitet 

som sedan smalnade av och landade i flera olika begrepp som behandlar fenomenet på olika 

sätt. Eftersom uppsatsens frågeformulering innehåller både orden marknadskommunikation 
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och autenticitet så blev det sökbara ämnet sedan avsmalnat som underlättade i valet av 

vetenskapliga artiklar. I sökandet efter artiklar användes kedjesökning, (Rienecker & 

Jörgensen, 2008) som ledde till upptäckten av en intressant artikel samt källor i den för att 

hitta den rätta artikeln som behandlade just det aktuella ämnet i uppsatsen. Det som dock hade 

varit användbart var en bok som uppsatsen speciellt hade kunnat använda sig av, men som 

inte gick att finns någonstans. Boken är skriven av Joseph Pine och handlar övergripande om 

hela upplevelse-ekonomin men mer ingående om begreppet autenticitet. Uppsatsen innehåller 

dock användbara artiklar kring båda begreppen som kunde docka vid frågeformuleringen och 

blev användbara i diskussionen. 

4 Empiri 

I detta avsnitt kommer den empiriska undersökningen att redogöras med stöd från uppsatsens 

frågeställning. Uppsatsens kvalitativa intervjuer utfördes med tre utvalda personer. Aimee 

Blaut, som jobbar med Public Relations på Estelle & Thild, Kjerstin Egefjärd som är 

grundare till Biologica och Lisa Wiklund som jobbar som Retail Academy Manager på The 

Body Shop Sweden. Dessa tre respondenter utgör det empiriska underlaget som tillsammans 

med teorin kommer att diskuteras i uppsatsens kommande analysavsnitt.  

4.1 Uttalanden om marknadsföring 

Vad det gäller egenskaperna de utvalda företagen har som uppfyller deras kunders specifika 

behov så svarade Aimee Blaut på Estelle & Thild att de främst vänder sig till konsumenter 

som är medvetna om vad dem ska ha på sina kroppar. Estelle & Thild erbjuder ett alternativ 

till vanlig hudvård som är hållbar och riktar sig till den medvetna kunden. ”För att en produkt 

är organisk behöver den inte kännas eller lukta urbalt, förpackningarna behöver inte heller 

vara olyxiga eller att man ska få en olyxig känsla av den” Estelle & Thild ger alltid det bästa 

av allt till sina kunder, med en lyxig känsla i alla faktorer.  

Vad Kjerstin Egefjärd på Biologica anser är deras kunders specifika behov är att ”Biologicas 

kunder är väldigt medvetna om vad dem smörjer in sig med. Många gånger går man på 

känslan att det här är bra för mig, miljön och min hud och inte att man ska få bort sina 
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rynkor, utan att man istället få en bättre hud.” Kvaliteten och priset spelar alltid en stor roll, 

tillgängligheten är dock ganska svår, då de endast fysiskt finns i Linköping, men den största 

försäljningen sker via hemsidan. Biologica vill att deras kunder ska få möjlighet till en äkta 

hudvårdsprodukt som inte innehåller några farliga råvaror. 

The Body Shop har fem olika grundvärderingar, Support community fair trade, Against 

animal testing, Activate self esteem, Defend human rights and Protect our planet. Detta utövar 

dem tillsammans med försäljning av bra kvalitativa skönhetsprodukter för ansikte, kropp, hår 

samt makeup. 

4.2 Uttalanden om marknadskommunikation 

För att skapa associationer för att kunderna ska välja just deras varumärke framför ett annat 

förklarar Aimee Blaut på Estelle & Thild att det handlar om medvetenhet. Kommunikationen 

spelar en stor roll i det hela och om kunderna inte vet vad märket står för är det svårt för 

kunderna att göra det rätta köpbeslutet. Det är viktigt att se märket mycket och veta vad de 

erbjuder. Estelle & Thild erbjuder till exempel olika slags paket för till exempel känslig hud 

så att en kund som kommer in och specifikt letar efter detta ska kunna få rätt produkter till 

just sin specifika hud. 

På Biologicas hemsida kan man läsa om varje ingrediens och hur de påverkar huden på olika 

sätt. De använder sig endast av naturliga och ekologiskt odlade råvaror. Kjerstin Egefjärd 

förklarar att de ofta kommer i kontakt med kunder som har hud problem, och även med barn 

som blir rekommenderade från BVC att gå till Biologica för att de kan hjälpa till med deras 

hud problem som är en stor faktor till hur dem jobbar för att man ska känna att man ska välja 

Biologicas produkter framför andras produkter.  

The Body Shop skapar associationer till sina kunder genom kampanjer i butikerna som lyfter 

fram deras olika värderingar tillsammans med skönhetsprodukterna. 
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Vad det gäller målgruppen som Estelle & Thild har så riktar dessa sig till vanliga kvinnor, 

alltså inga ”tidnings-omslags-tjejer”, utan riktiga kvinnor, med problem och stress. Därav 

finns deras produkter att köpa i både lyxigare varuhus men även på olika apotek. Estelle & 

Thild riktar sig främst till kvinnor runt 40-50 år, men även till tonåringar som kan ”växa upp 

tillsammans med deras varumärke”, som är en målgrupp som de får mycket respons från i 

deras sociala media.  

Biologica riktar sig till kvinnor från 20 år och uppåt, men även män som mer och mer börjar 

intressera sig för sin hudvård. De är väldigt aktiva på mässor, träffar ofta sina kunder öga mot 

öga och håller föreläsningar ibland. Marknadsföringen sker även via nätet och social media. 

The Body Shop riktar sig till alla, oavsett ålder, bakgrund eller etnicitet. 

Faktorer Estelle & Thild beaktar när de formulerar sitt reklambudskap vågade Aimee Balut 

inte svara på, men hon sa därefter att det dock är mycket strategier inblandat i det.  

Biologicas Facebook, 2014. 

Angående reklambudskapet framhäver Kjerstin Egefjärd på Biologica att kunderna kan få 

chans till att använda biologiska produkter, utan att lägga för mycket pengar på det. De satsar 

inte på att använda häftiga förpackningar och etiketter, innehållet är viktigast för dem och de 

använder medvetet väldigt enkla produkter, även med nedbrytbar plast. Dem anser att man 

inte kan komma undan med dyra förpackningar, råvarorna är dyra i sig. En kvalitetsprodukt 

till ett pris som alla kan köpa. ”Ibland har man kanske fallit för en produkt för dess flashiga 
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förpackning, men blir grymt besviken på att innehållet inte var som man tänkt sig, vilket 

betyder att man bara har lagt pengar på förpackningen”. I bilden ovan kommunicerar 

Biologica deras strategi att använda enkla förpackningar gjorda av nedbrytbar plast. 

The Body Shop beaktar sina värderingar när de formulerar sitt reklambudskap. De ska kunna 

stå för allt som kommer ut till kunden genom deras marknadskommunikation. 

4.3 Uttalanden om upplevelse-ekonomin 

På frågan om det finns något som Estelle & Thild erbjuder sina kunder utöver enbart deras 

kärnprodukt svarade Aimee Balut; ”Logiskt sätt så kan man köpa en hållbar livsstil hos oss, 

vi ska till exempel införa behandlingar på olika span, i september.” 

Enligt Biologica erbjuder de en medvetenhet där man med gott samvete kan värna om miljön 

som kan skapa ett mervärde för deras kunder. De har även fler ekologiska produkter förutom 

hudvård i sitt sortiment så som hårfärger av örter, tvålar, rengöringsprodukter och godis. 

Utöver endast kärnprodukten kan The Body Shop erbjuda sina värderingar genom att till 

exempel upplysa deras kunder i sakfrågor och engagera dem genom att till exempel runda upp 

för Ecpat eller skriva på listor mot djurförsök. 

På frågan om kunderna kan få chans till att vara med och se produktionen av Estelle & Thilds 

produkter så svarade Aimee Balut att fabriken är belägen i Danmark, men hon vet inte om de 

någonsin har tagit en journalist. 

Tillverkningen av Biologicas produkter sker på samma adress som de har sin butik och sitt 

kontor.  

Kunderna kan inte få chans att se produktionen hos The Body Shop. 
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Man kan inte skräddarsy Estelle & Thild produkter.  

Man kan inte skräddarsy Biologicas produkter.  

Hos The Body Shop kan man genom personlig rådgivning i deras butiker blanda olika 

hudvårdsserier för att få en skräddarsydd hudvårdslösning. 

4.4 Uttalanden om autenticitet 

För att visa Estelle & Thilds kunder vad de behöver som de inte redan visste så svarade 

Aimee Blaut att de är i framkant av utvecklingen i forskningen. De har vetenskapliga studier 

om vad deras produkter ska innehålla och detta vet kanske inte deras kunder om innan, men 

kan skapa ett slags mervärde. 

Biologica är väldigt öppna om vad de har för ingredienser i sina produkter, vilka är helt fria 

från farliga råvaror.  De anser även att man ibland kan få hudproblem genom av att använda 

fel produkter. 

När The Body Shop visar sina kunder vad de inte visste att de behöver sker detta genom 

kommunikation via sociala medier, auditorial, personliga kontakter med kunder i butiken 

samt genom merchandising i butikerna. 

På frågan om man kan man se, känna eller smaka på råvaror eller ingredienser samtidigt som 

man prövar produkterna, så svarade Aimee Balut, nej. Produkterna är inte designade att ätas, 

men man kan få känna konsistensen, prova dem och lukta på dem. ”We are not a raw-

company and we do not have raw products in it’s ingredients so you can not taste the 

products, it probably would not happen anything but they are not designed to be eaten.” 
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Hos Biologica ska kunderna få veta exakt vad produkterna innehåller, in i minsta detalj. På 

mässor kan man få testa och känna på produkterna. Biologicas slogan lyder; ”Smörj aldrig in 

dig med något du inte kan äta!” 

Man kan inte se, känna eller smaka på råvaror eller ingredienser samtidigt som man prövar 

produkterna hos The Body Shop. 

Estelle & Thild, använder storytellning om deras produkter, speciellt på deras hemsida som 

exponerar blommor som skapar associationer som går tillbaka till naturen och femininitet (se 

bild nedan). 

Estelle & Thilds hemsida, 2014 

Biologica använder ofta storytelling, de berättar gärna om sitt företags historia och deras 

värden.  

The Body Shop använder sig ofta av storytelling då det faktiskt var de själva som kom på 

begreppet. Det är en viktig del i hur de använder sin personals kunskap som en säljfrämjande 

aktivitet till sina kunder. De använder sig även av storytelling via sin hemsida om sina 

produkter. The Body Shop ser detta som en stor faktor vid relationsskapandet till sina kunder 

och lägger stor vikt vid detta i sin marknadskommunikation. 
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4.5 Uttalanden om hur respondenterna arbetar med autenticitet 

Aimee Blaut fick frågan om de är öppna med exakt var ifrån deras produkter kommer ifrån 

och var dem är gjorda någonstans. Vilken hon svarade på med att de inte är öppna med var 

fabriken ligger någonstans, men dock var ingredienserna kommer ifrån, som man kan läsa på 

deras hemsida. 

Biologicas produkter är svenska och närproducerade. 

Lisa Wiklund på The Body Shop om var deras produkter kommer ifrån; “Till stor del, när det 

gäller våra community-fair-trade ingredienser, men inte alla ingredienser på grund av 

konkurrensen inom branschen”. I bilden nedan ser vi färsk shiafrukt som samlats för hand av 

kvinnorna i Tungteyia för att sedan omvandlas till en ingrediens i någon av The Body Shops 

produkter. 

The Body Shops hemsida, 2014 

Aimee Blaut från Estelle & Thild fick frågan om vad deras målgrupp ska uppnå för känsla 

och symbolik när de använder produkterna. ”Our customers should feel that they are getting 

a product for a good value that works and achieves all their expectations. You don’t need to 

go to Chanel or Dior or a standard luxurybrand, you can go and by Estelle & Thild that’s 

have a better value and it’s sustanible. The regular beauty routine contains up to over 300 

chemicals, we eliminate this. Then this is not necessary, it's mostly just cheaper products. You 
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do not need to use traditional skin care to get good skin care. We also give added value in our 

luxury packaging.” 

Kjerstin Egefjärd på Biologica menar att; ”Kunderna ska få en känsla om att det är något som 

är bra för huden och som även ger en förändring i huden efter ett tag, som till exempel 

hälsokost, känslan av naturlighet. Man ska känn att man gör något bra för miljön genom att 

använda dessa produkter. Det ska kännas skönt, inte att ens rynkor försvinner, utan mer att 

huden ser mer frisk och fräsch ut.” 

”Vad det gäller för känsla och symbolik som våra kunder ska känna när de använder The 

Body Shops produkter är välmående och glädje, dessa är de viktigaste faktorerna”, säger 

Lisa Wiklund. 

Estelle & Thild har känt av en ny gobal trend vad det gäller känslomässig kontakt med 

kunder, vad konsumenter är mer fokuserade på är hållbarhet. Grundaren av Estelle & Thild 

uppdaterar till exempel instagram med vad hon gör på fritiden och på sin semester. Detta 

hjälper till med äkthet och tillit och den känslomässiga kontakten till kunderna som kan vara 

en faktor. Ibland får man se bilder på vad som händer på kontoret eller en tjuvkik på 

produktionen. Aimee Blaut anser att de är väldigt transparanta i detta. 

Vad det gäller känslomässig kontakt med Biologicas kunder hävdar Kjerstin Egefjärd att när 

de till exempel ska införa en ny produkt så lyssnar dem först på sina kunder om de har några 

önskemål, men de tittar även på konkurrenterna och marknaden, vad den säger och vad som 

är på gång nu. De läser på vad som är på gång och försöker ligga lite i framkant.  

Lisa Wiklund på The Body Shop svarade på frågan såhär; “Eftersom vi använder oss av 

personlig rådgivning, kundklubb och kundklubbstidning så får vi en nära kontakt med våra 

kunder vilket leder till att vi även visar att vi värnar om dem kunder vi har och de nya som 

tillkommer”. 
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4.6 Uttalanden om marknadskommunikation kopplat till autenticitet 

Förhållandet Estelle & Thild har till sina intressenter och andra organisationer som är 

intresserade av företaget anser Aimee Blaut är ett generellt öppet förhållande.  

Biologicas hemsida är utformat på ett sådant sätt så att man lätt kan se exakt vilka råvaror 

som de använder i sina produkter, som vem som helst kan gå in och titta på. 

“Journalister, bloggare, fristående icke politiska organisationer, FN, ECPAT, Forskare utan 

djurförsök, m.fl. och såklart våra konsumenter, vi visar att vi finns där för dem och svarar 

fysiskt genom servicekontoret i Stockholm samt genom våra sociala medier. Det är viktigt för 

oss att arbeta på ett öppet sätt vad det gäller våra intressenter”, menar Lisa Wiklund på The 

Body Shop. 

5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin gentemot teorin och visar på de likheter och olikheter 

mellan de olika respondenternas svar angående hur autenticitet tar sig i uttryck i företags 

marknadskommunikation. 

5.1 Marknadsföring 

Enligt Hernant och Boström, (2010) utvärderas egenskaper som företag har av 

konsumenterna, samt jämförs mellan andra butiker för att kunden sedan ska välja vilket 

företag som uppfyller deras specifika behov. Både respondenterna från Estelle & Thild samt 

Biologica arbetar mycket med att rikta sig in sig på den medvetna kunden. De specifika 

behoven de har är för Estelle & Thild, att alla faktorer ska finnas med, lyxigt innehåll, samt 

lyxiga förpackningar. För Biologica är de allra viktigaste egenskaperna kvaliteten och priset. 

Nivån på vad en kund känner ger värde för pengarna beror på priset som kunden får betala för 

kvaliteten i köpupplevelsen som Biologica verkar förstå vikten av medens Estelle & Thilds 

kunder har en målgrupp som känner att dessa går med på att betala mer för att få en lyxig 
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helhet i både innehåll samt förpackning. The Body Shops fem grundvärderingar är deras 

egenskaper som tillsammans med bra kvalitativa skönhetsprodukter skapar förutsättningar för 

deras kundgrupps specifika behov.   

5.2 Marknadskommunikation 

Det viktigaste är att visa varumärkets rätta image, en bra marknadskommunikation kan 

framhäva vikten av varför en kund ska välja ett varumärke framför ett annat (Lange & Dahlén 

2003). Aimee Blaut på Estelle & Thild säger att om kunderna inte vet vad märket står för är 

det svårt för kunderna att göra det rätta köpbeslutet. Det är viktigt att kunderna vet vad just 

Estelle & Thild kan erbjuda sina kunder som tyder på en bra marknadskommunikation vad 

det gäller varför kunderna ska välja just deras varumärke. Biologica kommunicerar sina 

ingredienser direkt till sina kunder via sin hemsida om hur de påverkar huden som också 

pekar på en bra och öppen kommunikation till deras kunder. Genom kampanjer 

kommunicerar The Body Shop sitt företags värderingar som visar på den starka image som 

The Body Shop har.  

Vad det gäller målgruppen som Estelle & Thild riktar sig till så är det till vanliga kvinnor 

mellan 40-50 år, men även tonåringar som tyder på att de har en målgrupp som är dem lojala 

från början och mottagliga för företagets kommunikation, men även en yngre målgrupp som 

de märkt ifrån deras sociala media. Detta indikerar på det som Lange & Dahlén (2003) menar 

med att om man riktar sig till en målgrupp som är lojala från början och mottagliga för 

företagets marknadskommunikation, så kan ett företag minska sina kostnader. Detta verkar 

Estelle & Thild arbeta aktivt för, just att behålla en målgrupp som för dem, varit lojala från 

början. 

Att stärka den aktuella produktkategorins möjligheter genom att forma sitt reklambudskap på 

rätt sätt arbetar Kjerstin Egefjärd på Biologica aktivt med. De satsar inte på att använda 

häftiga förpackningar och etiketter, innehållet är viktigast för dem och de använder medvetet 

väldigt enkla produkter, även med nedbrytbar plast. De anser att man inte kan komma undan 

med dyra förpackningar, råvarorna är dyra i sig. Estelle & Thild arbetar både med innehåll 
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och förpackning och vänder sig istället till en målgrupp som vill få en lyxigare känsla. Vad 

som gör något autentiskt i sin marknadskommunikation är just att visa sina konsumenter hur 

produkterna utvecklas tillbaka till sina naturliga tillstånd, till exempel som Biologica gör när 

de arbetar med nedbrytbar plast, som kan sammankopplas med vad Malär, mfl (2011) anser 

och hur Biologica arbetar. The Body Shop arbetar även här med sina värderingar, samt att 

vara sann mot sin affärsidé i utformandet av deras reklambudskap som M. Von Euler (2014), 

anser är en faktor i och med hur man kommunicerar sin autenticitet till sina konsumenter. Hur 

man vet vad man kan komma undan med i framtiden beror på hur man hela tiden jämför 

företaget mot dess värderingar. 

5.3 Upplevelse-ekonomin 

Enligt Mossberg (2003) vill konsumenter ha ett värde i sina produkter utöver endast 

kärnprodukten som indikerar med mina resultat vad det gäller vad Biologica erbjuder sina 

kunder. Dessa har även andra produkter förutom hudvård i sitt sortiment som de erbjuder sina 

kunder. Även Estelle & Thild arbetar med att införa behandlingar på spa med deras produkter 

som kan ge en upplevelse till deras kunder i form av njutning och ett ökat emotionellt värde. 

Genom att upplysa The Body Shops kunder i sakfrågor, engagera dem och till exempel få 

dem att skriva på listor mot djurförsök aktiverar de sina kunder som ger ett tydligt ökat 

mervärde utöver endast deras produkter.  

Biologicas tillverkning av deras produkter sker på samma adress som de har sitt kontor och 

även sin butik, som stärker det som Mossberg (2003) beskriver är en faktor för att kunder ska 

kunna få upp intresset för en produkt. Dock kan man inte hos varken Biologica eller Estelle & 

Thild påverka hur produktionen ska gå till eller skräddarsy produkterna, som Mossberg 

(2003) anser även kan öka det emotionella välbehaget en kund får i sin köpupplevelse. Hos 

The Body Shop kan man både få personlig rådgivning och en skräddarsydd hudvårdslösning 

men man kan dock inte få vara med och se produktionen av produkterna.  

Pine (2004) menar att i den upplevelse-ekonomi vi nu befinner oss i ingår det att anpassa 

servicen för att visa sina kunder faktorer som kan vara till fördel för att skapa en viss ”wow-
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känsla”. Alltså att visa kunden något speciellt vad denne inte från början visste att hon eller 

han behöver. Detta visar att det indikerar med mina resultat vad det gäller Estelle & Thild. 

Estelle & Thild är i framkant av utvecklingen i forskningen, de har vetenskapliga studier om 

vad deras produkter ska innehålla och detta vet kanske inte deras kunder om innan vilket då 

kan leda till att de har skapat ett mervärde för deras kunder. 

5.4 Autenticitet 

På frågan om man kan se, känna eller smaka på råvaror eller ingredienser samtidigt som man 

prövar produkterna, så svarade Aimee Balut nej. Produkterna är inte designade att ätas, men 

man kan få känna konsistensen, prova dem och lukta på dem. ”We are not a raw-company 

and we do not have raw products in it’s ingredients so you can not taste the products, it 

probably would not happen anything but they are not designed to be eaten”. Hos Biologica 

ska kunderna få veta exakt vad produkterna innehåller, in i minsta detalj. I svaret på samma 

fråga från The Body Shop var svaret nej. Om man jämför resultaten ifrån dessa tre företag så 

indikerar detta på hur olika de arbetar med att kunden ska förstå hela processen, alltså kunna 

se, känna eller smaka på råvaran medens denne konsumerar den (Pine, 2004). Biologica 

exponerar inte sina råvaror framför sina kunder samtidigt som de får pröva själva produkten, 

men deras slogan lyder ”Smörj aldrig in dig med något du inte kan äta!” som dock indikerar 

på att de är ett företag som ingår i vad vår nya upplevelse-ekonomi innebär enligt Pine (2004).  

Angående storytelling om sitt företag eller sina produkter så arbetar både Estelle & Thild, 

Biologica och speciellt The Body Shop med detta som visar på vad M. Von Euler (2014) 

säger är en faktor som påverkar hur nyfikenheten hos kunden kopplat till en produkt ökar.  

Enligt M. Von Euler (2014), hur man kommunicerar autenticitet till sina kunder, handlar det 

till stor del av att omge upplevelsen med en autentisk miljö. Till exempel varifrån produkten 

har utvecklats. Aimee Blaut fick frågan om de är öppna med exakt var deras era produkter 

kommer ifrån och var dem är gjorda någonstans, vilken hon svarade på med att de inte är 

öppna med var fabriken ligger någonstans, men dock var ingredienserna kommer ifrån. Detta 

kan man läsa på deras hemsida. The Body Shop är till stor del öppna med vad det gäller var 
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deras community-fair-trade ingredienser kommer ifrån, men är dock inte öppna med alla 

ingredienser på grund av konkurrensen inom branschen. Även här ligger Biologica i tiden vad 

det gäller att kunna kommunicera en äkta känsla till sina kunder då de är väldigt öppna med 

var deras produktion sker någonstans.  

Att känna en slags symbolik i produkterna som man köper samt stärka den känslomässiga 

kontakten som företag strävar mot för att öka företagets ekonomiska resultat handlar om 

vilken strategi man använder sig av i sin marknadskommunikation (Malär, mfl, 2011). Detta 

kan jämföras med resultatet från Kjerstin på Biologica. ”Kunderna ska få en känsla om att det 

är något som är bra för huden och som även ger en förändring i huden efter ett tag, som till 

exempel hälsokost, känslan av naturlighet. Man ska känna att man gör något bra för miljön 

genom att använda dessa produkter. Det ska kännas skönt, inte att ens rynkor försvinner, utan 

mer att huden ser mer frisk och fräsch ut.” Även resultatet från Lisa på The Body Shop. ”Vad 

det gäller för känsla och symbolik som kunderna ska känna när de använder The Body Shops 

produkter är välmående och glädje, dessa är de viktigaste faktorerna”. Detta resultat ger stöd 

för överlägsenheten hos den autentiska känslan som Biologicas och The Body Shops kunder 

får när de använder deras produkter. Eftersom de inte vill att kunden ska sträva mot att få bort 

sina rynkor utan mer se frisk och fräsch ut så riktar sig Biologica till en kunds ”verkliga jag” 

som är något som stämmer väl in på just den typ av kund som söker efter en autentisk 

upplevelse. The Body Shop går mer rak på sak vad det gäller deras mening att som kund få 

känna välmående och glädje när de använder deras produkter istället för att uppnå ett slags 

”idealt jag” (Malär, mfl 2011).  

Strategin som företagen använder sig av för att stärka just denna känslomässiga kontakt är för 

Estelle & Thild att fokusera på hållbarhet, som de har känt av som en ny, global trend. Vad 

det gäller känslomässig kontakt med Biologicas kunder så lyssnar de först, när de till exempel 

ska införa en ny produkt, på sina kunder om de har några önskemål, men de tittar även på 

konkurrenterna och marknaden, vad den säger, och vad som är på gång nu. The Body Shop 

erbjuder även personlig rådgivning, kundklubb och kundklubbstidning för att stärka den 

känslomässiga kontakten med både nya, som gamla kunder. Nyckeln till att hålla ett företags 

kunder trogna till de kärnvärden som företagen står för beror dels på vilka vi är som kodare 

och tolkare, både från organisations –och intressentperspektiv. Genom att lyfta fram och sätta 
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vissa autentiska inslag ut till granskning av dessa stärker deras företagspersonlighet (J-C 

Molleda 2010). Biologicas hemsida är utformat på ett sådant sätt så att man lätt kan se exakt 

vilka råvaror som de använder i sina produkter, som vem som helst kan gå in och titta på, 

både dess kunder och intressenter. Förhållandet till Estelle & Thilds intressenter och andra 

organisationer som är intresserade av företaget anser Aimee Blaut är ett generellt öppet 

förhållande. Enligt Lisa på finns The Body Shop där för journalister, bloggare, fristående icke 

politiska organisationer, FN, ECPAT, Forskare utan djurförsök och konsumenter. De svarar 

fysiskt genom deras servicekontor i Stockholm och genom deras sociala medier, som stämmer 

väl överens med hur betydelsefulla de ser sina intressenter och som passar väl in på vad J-C 

Molleda (2010) illustrerar vad som är viktigt i och med att stärka ett företags personlighet. 

6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur autenticitet tar sig i uttryck i företags 

marknadskommunikation. Som också besvarar problemformuleringen i denna uppsats; Hur 

tar sig autenticitet i uttryck i företags marknadskommunikation? I slutsatsen beskrivs vad 

uppsatsen har kommit fram till med hjälp av den teori, empiri och analys av empirin som 

uppsatsen innehåller. 

Genom den empiriska undersökningen fanns olika strategier på hur marknadsförare använder 

sig av sin marknadskommunikation för att uttrycka sin autenticitet. Svaren på frågorna som 

hade formulerats utifrån teorin skilde sig dock åt mellan de olika respondenterna. Studien 

indikerar på hur viktigt det är att kunna visa upp vad ett företags produkter innehåller, 

speciellt inom hudvårdsbranschen. Vad som gör en upplevelse äkta beror på hur transparanta 

företag är för både sina kunder och intressenter, vilket var en nyhet för mig som författare 

men som kom fram som en betydande faktor under min undersökning. Att vara sann mot sin 

affärsidé och att kunna visa sina intressenter och kunder sin äkthet i sin kommunikation kan 

påverka det upplevda företagets rykte mer än vad jag tidigare hade trott.  

Att arbeta i hudvårdsbranschen uppfattade jag som ganska svårt och ibland väldigt känsligt 

vad det gäller kundernas starka krav på innehållet i produkterna. Marknadsförare ställs inför 

många val och idag innebär till exempel en eko-certifiering av produkter inte bara en 
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bekräftelse på det utan också ett ultimatum för den medvetna kunden. Att som 

marknadsförare få en plats i vår nya upplevelse-ekonomi var något som jag märkte av tydligt 

hur svårt det kan vara, med tanke på att vilja vara så unik som möjligt. Respondenterna 

beaktade och försvarade sina produkter och dess innehåll som något symboliskt i sig. Vid ett 

flertal tillfällen under denna uppsats, speciellt under mitt arbete med teorin, har jag frågat mig 

själv om marknadsförare verkligen tar hänsyn till alla faktorer för att kommunicera sin äkthet. 

Det var inget som egentligen någon marknadsförare gjorde, men som dock innehöll både nya 

och intressanta nyanser av faktorer i sin kommunikation för att hålla det känslomässiga 

bandet levande med sina konsumenter. Till exempel de aktiviteter som The Body Shop driver 

för att aktivera sina kunder genom att erbjuda sina värderingar med att engagera kunderna 

genom att skriva på listor mot djurförsök. 

För att ställa min empiri mot teorin så fokuserade jag på att hitta svar som jag fick av 

respondenterna, om de riktar sig till den grupp som enligt teorin, är mest mottagliga för 

autenticitet alltså personer som vill uppfylla sitt ”verkliga jag” med en äkta upplevelse. Detta 

var något som jag inte kunde fråga rätt ut men som jag tydligt kunde läsa av två av mina 

respondenter, medens en av dessa istället fokuserade på att uppfylla ett slags ”idealt jag” och 

istället verkade fokusera på den skönhet som man skulle vilja uppnå som kund, jämfört med 

att vårda den skönhet som man redan har.  

Det mest ultimata, att få en positiv attityd till ett varumärke genom till exempel word of 

mouth var något som jag försökte koppla ihop med frågan om storytelling. Om 

marknadsförarna använde sig av detta för att berätta en historia, för att en kund sedan ska få 

upp intresset för en produkt var något som mina respondenter aktivt använde sig av. Återigen, 

den nära, känslomässiga kontakten, som jag sedan tidigare hade anat skulle vara viktig stämde 

väl in på det resultat som jag fick fram i min empiri.   

Det förväntade resultatet jag hade var att företagen arbetar väldigt mycket med varans 

ursprung och även exponerar tydligt vad produkterna innehåller samt förhåller sig till en slags 

autenticitet, alltså riktar in sig mot ett typiskt ”verkligt jag”. Detta var något som inte riktigt 

gjorde genomslag under mina intervjuer. Dock visade det sig att ett företag snarare har ett 

högre ideal som ej stämmer överens med resultatet av vad min funna teori säger angående om 
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hur marknadsförare bäst kommunicerar autenticitet till sin målgrupp. Det var intressant att få 

reda på hur medveten exponeringen är på deras hemsida och i deras butiker, som var märkbart 

medvetet. Även hur produktens förpackning (hos två av mina respondenter som själva tog 

upp detta) spelar roll och vad deras symbolik och känsla som kunderna ska få när de använder 

produkten speglade hur olika dessa företag tänker angående deras marknadskommunikation 

av autenticitet till sina kunder.  

Hur tar sig autenticitet då i uttryck i företags marknadskommunikation och på vilka sätt 

kommunicerar marknadsförare autenticitet till sina kunder? De utvalda företagen i 

empiriavsnittet behandlades med frågor som riktade in på viken målgrupp som är mest 

mottaglig för autenticitet för att få ett så bra svar på problemformuleringen som möjligt. Vad 

analysen beskrivit så är det de företag som använder sig genomgående av den känslomässiga 

kontakten med konsumenter och även har en stor transparens i företaget gentemot kunder 

samt intressenter. Estelle & Thild är ett företag som jag hade önskat kunna rikta sig mer mot 

en slags öppenhet vad det gäller att vara transparanta mot inte bara sina kunder, utan även för 

sina intressenter och sin omgivning. Det kändes som om Estelle & Thild riktar sig mot ett 

slags ”idealt jag” på grund av deras bristande öppenhet på ursprung och att det känns som att 

de inte riktar sig mot kunders önskemål om en autentisk upplevelse av deras produkter. 

Företagen Biologica och The Body Shop skiljer sig minst sagt åt i storlek men kommunicerar 

en slags äkta bild av hur det ser ut i verkligheten när frukt i regnskogarna plockas (The Body 

Shop) och när tillverkningen är så pass lättåtkomlig som att produkterna är producerade på 

den egna gården (Biologica).  Dessa två företag känns som om att de träffar rätt segment. 

Biologica vill att deras kunder ska få bättre och friskare hud, utan att få bort sina rynkor och 

agerar utåt med detta på ett aktivt sätt genom till exempel medverkande på mässor vilket tyder 

på en känsla av att de arbetar mot att nå det ”verkliga jaget” hos konsumenten. The Body 

Shop aktiverar sina kunder, vilket framgår tydligt med deras mening att inte spela på kvinnors 

osäkerhet som leder budskapet tydligt och öppet mot en inriktning mot det ”verkliga jaget” 

hos konsumenten. Detta verkar även vara nyckeln och en betydande faktor till varför just dem 

har fått framgång och lyckats med sin marknadskommunikation av autenticitet till sina 

kunder. 

Hur korrekta de slutsatser som jag nu dragit tror jag beror på hur ärliga respondenterna var i 

sina svar. Återigen så kan min metodkritik svara på detta genom att detta komplexa fenomen 
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som äkthet inte är något som jag funnit beskrivits exakt hur man kommunicerar detta rakt ut 

till kund i den litteratur jag använt mig av. Detta tyder på att det är en trend som jag tror 

kommer att efterfrågas mer och mer av konsumenter, men som marknadsförare använder sig 

av på olika sätt, men mer eller mindre i de faktorer som jag funnit vara viktiga för att uttrycka 

sin autenticitet i sin marknadskommunikation.   

6.1 Fortsatt forskning 

Pine (2004), visar på att en kund väljer, inte bara vilken produkt den ska köpa, utan också 

vem denne ska köpa den av. De respondenter som medverkade på mina intervjuer använde sig 

inte av alla faktorer som enligt Pine (2004) kan vara faktorer som bidrar till en ökad 

äkthetskänsla hos en konsument. Det behöver inte vara relevant med alla dessa faktorer som 

Pine beskriver, men att använda alla är självklart en idealisk bild för att få fram sitt företags 

äkthet. Att exponera råvaror framför en kund samtidigt som denne konsumerar eller prövar en 

produkt kan i detta fall vara en faktor som jag skulle se vara intressant för marknadsförare att 

undersöka mer. Även att undersöka hur konsumenter reagerar på exakt varifrån produkterna 

kommer, vilket kan stärka det känslomässiga bandet mellan företag och konsument. Jag tror 

att detta skulle vara viktigt och betydelsefullt i deras marknadskommunikation av äkthet till 

sina kunder. Marknadsföring av autenticitet kan vara intressant för alla, och användas av alla. 

Som författare av denna uppsats har jag lärt mig mycket av dessa företag och respondenterna 

samt andra företag kan i sin tur även hämta inspiration från de frågor som lyfts fram i 

uppsatsen. Till exempel att visa mervärde och vara transparant genom att kommunicera vilken 

skog trät i IKEA-stolen kommer ifrån, eller var bomullen är plockad som t-shirten på H&M är 

gjord av för att skapa ett mervärde och en ökad wow-känsla för konsumenter i vår nutida 

upplevelse-ekonomi. 
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Bilaga 1, Individuella reflektioner 

Förra hösten började jag fundera över vad mitt examensarbete skulle handla om. Det hela 

började med att jag och en klasskamrat bestämde oss för att skriva om ett ämne inom 

marknadsföring och marknadskommunikation. Det tog lång tid innan vi tillsammans hittade 

rätt, så lång tid att jag tillslut kände att tiden inte skulle räcka till. Eftersom jag under mitt 

senaste år mestadels arbetat heltid samtidigt som jag studerat så valde jag att fokusera på att 

tentorna skulle bli avklarade och att examensarbetet fick ta den tid det skulle ta, så valde jag 

och min klasskamrat att arbeta åtskilt. Jag ville dock hålla kvar uppsatsen inom området 

marknadsföring då det är ett ämne som jag är väldigt intresserad av.  

Det svåraste med att hitta rätt var den del som var att förklara mitt fenomen som jag plötsligt 

fick upp ögonen för. Autenticitet. Vem har hört om det? Det hela började med en föreläsning i 

april som en av mina kollegor höll på ett morgonmöte. Hon berättade om detta fenomen som 

sedan genomstrålat min uppsats och som jag även fått ett genuint brinnande intresse för. Att 

ingå i den nya upplevelse-ekonomin som dagens företag inom retailbranschen gör har fått 

konsumenterna medvetna om vad dem ska förvänta sig av vad ett företag har att erbjuda. Det 

viktigaste i att möta kundernas behov och även överträffa deras förväntningar har gett mig en 

helt ny bild av hur man kan gå tillväga. Exponeringen av produkter, visa ett företags 

värderingar och att kunna stärka sin image med både produktens innehåll, en ökad service och 

ett öppet förhållningssätt i sin produktion gentemot kunderna är en enormt stor faktor vad det 

gäller att lyckas, speciellt inom den känsliga hudvårdsindustrin. En känslomässig kontakt till 

ett varumärke skapar ett ökat ekonomiskt värde, som är något jag länge funderat över. Vem 

vill ha en väska av PU-läder när det finns en väska i äkta skinn, som dessutom är ekologisk, 

som jag vet vem den är gjord av och jag har ett val att göra någonting bra för miljön? 

Antingen tar det mig till något ”idealt jag” som jag önskar att bli, eller så träffar detta 

köpbeslut mitt ”verkliga jag”. Självklart är det en ekonomisk fråga, men också ett medvetet 

val. Kanske gör det mig till en medveten kund som vet vad det innebär att ingå i den nya 

upplevelse-ekonomin. Hur som helst, en positionering och en stark kommunikation är A och 

O för att en organisation ska kunna överleva. Detta är mina tankar kring mitt ämne och jag 

vill även avsluta med att förklara hur min tid disponerades under mitt arbete med min uppsats 

och även lyfta upp några speciella personer. 
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Att arbeta självständigt med ett examensarbete kräver mycket disciplin, men som jag lärt mig 

av de självständiga studierna på distans som denna utbildning har gett mig. Jag är stolt över 

att kunna säga att jag både har klarat av, att under dessa fyra sista veckorna innan inlämning 

av mitt examensarbete, drivit organisationen där jag jobbar helt själv under semestertider samt 

använt alla mina lediga timmar till min uppsats. Som Mikael Hernant påpekade under ett av 

våra sista handledningstillfällen; ”Du får helt enkelt bada nästa sommar Natalie!” -så har 

detta faktiskt bara motiverat mig ännu mer och drivit min motivation ända in i mål med denna 

uppsats.  

Stort Tack till: 

Mikael Hernant, som ägnade sin semester åt att guida mig mellan mina frågetecken och gav 

mig användbar kritik och stöttning.  

Familj och vänner, som stöttat mig under min vår och sommar med denna uppsats och med 

intressanta diskussioner om ämnet.  

Opponenter, för all konstruktiv kritik på uppsatsen under framläggningen och det positiva 

stödet under min presentation. 

Respondenter, utan er hjälp hade jag inte kunnat få ut värdefull information och även fått 

ännu mer lärdom av detta äkthetsfenomen.  
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Bilaga 2, Frågeformulär 

Introduktion  

Presentation av mig och vad uppsatsen handlar om.  

Kan du berätta vem du är och vad din roll i företaget är?  

Marknadsföring, sexhörningen och dess kanter 

Vad har ni för egenskaper i ert företag som uppfyller de specifika behov som era kunder har? 

Att nå ut, via marknadskommunikation 

Vad gör ni för att skapa associationer till era kunder för att era kunder ska välja just ert 

varumärke framför ett annat? 

Vilken målgrupp riktar ni er till och varför? Riktar ni er bara till en målgrupp och varför? 

Vad beaktar ni när ni formulerar ert reklambudskap?  

Upplevelse-ekonomin 

Finns det något som ni erbjuder era kunder utöver enbart er kärnprodukt, ett mervärde?  

Kan kunderna få chans till att vara med och se er produktion? 
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Kan man skräddarsy era produkter? 

Vad autenticitet är 

Hur visar ni på bästa sätt vad era kunder behöver som de inte redan visste?  

Kan man se, känna eller smaka på råvaror eller ingredienser samtidigt som man prövar era 

produkter i er butik och varför?  

Använder ni er av storytelling om era produkter?  

Hur marknadsförare uppnår autenticitet 

Är ni öppna med exakt var ifrån era produkter kommer ifrån och var dem är gjorda 

någonstans?  

Vad vill ni att er målgrupp ska uppnå för känsla och symbolik när de använder era produkter?  

Hur arbetar ni med att skapa en känslomässig kontakt med era kunder?  

Kommunikation, i sexhörningen kopplat till autenticitet 

Vilket förhållande har ni till företagets intressenter och andra organisationer som är 

intresserade av ert företag och är ni öppna med vad era produkter innehåller? 

Avslutande 
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Övriga synpunkter? 

 


