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SAMMANFATTNING 

Konsumenternas efterfrågan på äkthet har bidragit till att fler och fler varumärkesägare 

strävar att inkludera äkthet i sina varumärken. Syftet med denna uppsats är ge svar på hur 

företag, via sina reklambyråer och kommunikationsstrateger, kan använda begreppet äkthet 

för att möta konsumenternas krav samt analysera på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom 

reklam och hur reklamen påverkar upplevelsen av ett varumärkes äkthet. Studien är en 

kvalitativ studie som baseras på intervjuer med representanter från stockholmsbaserade 

kommunikationsbyråer under sommaren 2009.  

 

Definitionen av begreppet äkthet är mycket central i denna uppsats. Begreppet går inte att 

isolera från vare sig varumärke, kommunikation eller konsument, varje del hänger mycket 

tätt samman för att begreppet ska kunna diskuteras inom marknadsföringen. Analysen 

påvisar skillnad mellan den teoretiska och den empiriska begreppsförklaringen. Skillnaden 

kan tänkas bestå i att man definierar begreppet på två skilda nivåer. Resultatet för hur 

företag kan använda äkthet för att möta konsumenternas krav skiljer sig beroende utifrån 

vilken definition man väljer att tolka begreppet. 

 

Reklam anses enligt båda begreppsdefinitionerna vara ett effektivt kommunikationsverktyg, 

således verkar paradoxen mellan kommersialism och äkthet vara överdriven. Reklamen kan 

förmedla äkthet på olika sätt; via produktattribut, genom symbolik och via intentioner. 

Dessutom spelar reklamen en viktig roll för att minska glappet mellan verklig identitet och 

konsumenternas bild av varumärket. Även om reklam sägs vara ett bra 

kommunikationsverktyg finns ändå anledning att fundera på om andra kanaler kan fungera 

bättre för att tala till konsumenten på ett mer personligt och nära sätt för att upplevas som 

mer äkta.  

 

Stockholm, augusti 2009 

Jenny Johansson 

 

 



 

 

   

 

 

ABSTRACT 

More and more brand owners are striving to include authenticity in their brands as a 

consequence of consumer demand. The purpose of this thesis is to provide an answer as to 

how companies, through the medium of their communication agencies, can use authenticity 

to match the increase in authenticity demand. A further purpose of the thesis is to analyse 

the part played by advertising as an authenticity communicator, and how a brand’s 

authenticity is affected by advertising. These objectives are pursued using a qualitative 

strategy including interviews with four informants from the Swedish advertising industry, 

conducted during the summer of 2009.  

 

The definition of authenticity is a crucial component of this thesis. The brand, consumers 

and communication are all closely linked to the concept of authenticity and neither of them 

can be excluded from the discussion, when taken in a marketing context.  The analysis 

proves that there are certain differences between the theoretical and the empirical 

definitions of authenticity. These differences might be explained by the fact that the notion 

is defined on two different levels. Moreover, the answer as to how companies can use 

authenticity to match the increase in authenticity demand is dependent on which definition 

one chooses to interpret the concept with.  

 

Regardless of definition, however, advertising seems to function as an effective 

communication tool to convey authenticity; thus the paradox between commercialism and 

authenticity appears exaggerated. Authenticity can be conveyed through advertising in 

different ways: through product attributes, through symbolism and by conveying the brand’s 

intentions. Furthermore, advertising plays an important role in decreasing the gap between 

the brand’s actual identity and consumers’ mental images of the brand. Even though 

advertising is seen as an effective tool in communicating authenticity, there are still grounds 

to consider other communication channels in order to communicate in a more intimate and 

personal way – and in doing so, being perceived as more authentic by the target group.  

 

Stockholm, August 2009 

Jenny Johansson 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

Äkthet – vad är det egentligen? En google-sökning på ”Authenticity” ger 15 300 000 träffar 

motsvarande siffra för ”Äkthet” är 49 600 träffar. Majoriteten av dessa träffar är inte av 

företagsekonomisk natur utan snarare av mer filosofisk, sociologisk eller kulturvetenskaplig 

art. Det är uppenbarligen ett begrepp som det finns mycket att säga om. När Sverige 

marknadsförs utomlands används begreppet som ett av vårt lands kärnvärden. Tittar man i 

reklam- och mediebranschens facktidning Resumé, nämns ordet äkthet frekvent. Nästan 

varje gång en representant, från någon av Sveriges största reklambyråer eller ett företag 

som tagit hjälp av någon byrå eller strateg, ska uttala sig om en nyproducerad 

reklamkampanj verkar de flesta rörande överrens om att tonen i reklamen, totalintrycket 

och inte minst varumärket ska kännas ”äkta” och ”genuint”.  

Men vad menar egentligen företagen, varumärkesstrategerna och reklammakarna med 

”äkthet” och ”autenticitet”1? Vilka värden läggs in i varumärken och reklamkampanjer som 

baseras på dessa begrepp? 

1.2 Bakgrund 

Till att börja med kan man fråga sig var denna tendens kommer ifrån, varför har äkthet blivit 

ett ord på så mångas läppar? Av världens 100 största ekonomier är 51 företag. Det säger lite 

om den globala, kommersiella värld vi idag lever i. Coca-Cola, Nike och Disney är exempel på 

företag som tagit marknadsföringen till en ny nivå. Dessa företag har insett att konsumenter 

köper varumärken i större utsträckning än produkter och har därför blivit extremt skickliga 

på att bygga upp varumärken baserade på anseende och identitet och inte på produkternas 

förmåga. Samtidigt har dessa globala företag mycket stora marknadsföringsbudgetar som 

har bidragit till att varumärken och reklam tar stor plats i det offentliga rummet och 

medverkar till att skapa ett oändligt antal valmöjligheter för konsumenterna. (Klein, 2000) 

Varumärken och reklam sägs påverka, inte bara, vad vi ska konsumera men också hur vi ska 

                                                
1
 Äkthet och autenticitet är enligt Nationalencyklopedin liktydiga ord och kommer i denna studie användas 

synonymt. 
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leva våra liv, hur vi ska se ut och hur vi ska bete oss. Detta påstås ha föranlett en aversion 

mot kommersiella budskap och konsumenterna söker nu istället något som upplevs som 

äkta och mindre ”köpt”. (Godin, 2006) Två andra författare, Gilmore & Pine (2007) menar att 

skiftningen från service-ekonomin till upplevelse-ekonomin är det som skapat 

konsumenternas efterfrågan på äkthet. Eftersom konsumenterna numera eftersöker 

upplevelser och erfarenheter som kan verka självförverkligande i många av de inköp de gör, 

räcker det inte längre att som företag leverera tillgänglighet, bra pris och hög kvalitet – nu är 

det äkthet konsumenterna efterfrågar för att bekräfta idealbilden av sig själva.  

 

Liedtka (2008) tar i sin artikel upp flera andra anledningar till konsumenternas jakt på 

äkthet; dels externa hot som förlorad frihet och mening, en alltför dominerande 

konsumtionskultur men också orsaker som har med personlig utveckling och 

identitetssökande att göra. Jakten på äkthet tycks alltså vara ett fenomen som i grunden är 

ett svar från konsumenterna mot dagens konsumtionssamhälle. Beverland et al. (2008) 

skriver i en artikel att: “Authenticity is a cornerstone of contemporary marketing”. Detta 

tyder på att äkthet även bör ha haft påverkan på marknadsföringsprofessionen och påverkat 

varumärkesstrategernas och reklammakarnas filosofi. 

 

Men vad vill då egentligen konsumenterna ha när de efterfrågar äkta och autentiska 

produkter och varumärken?  2007 gjorde omvärldsbevakningsföretaget Kairos Future en 

undersökning om äkthet och bl. a om vad svenska konsumenter lägger in i begreppet. I 

undersökningen nämns ord som ekologiskt, ärligt, ursprungsmärkt, enkelt, närproducerat, 

hållbart, lokalt, etiskt och något som hjälper till att behålla anknytningen till det traditionella 

och skapa hopp om en säkrare och bättre framtid. Orden som nämns i undersökningen 

matchar väl med vad man numera hittar på marknaden; närproducerade och 

ursprungsmärkta livsmedelsprodukter, kläder i ekologiskt material, resor till oexploaterade 

resmål, och CSR-inspirerade företag etc.  

 

Det är ett faktum att äkthet har blivit ett ord som spelar roll inom marknadsföringen. Men 

även om framtiden pekar på att antalet så kallade medvetna konsumenter kommer att öka 
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är det viktigt att belysa att det inte handlar om medvetenhet i samtliga inköp, alltid. Boyle 

(2004) menar att det finns en parallell tendens som visar på att konsumenter i vissa fall 

intensivt kommer att söka efter det äkta och det trovärdiga, medan nästa inköp kan vara att 

hitta det absolut billigaste utan hänsyn till varken äkthetsbegrepp eller etiska val.  

En trend eller tendens är sällan tillämplig på alla produkter, på alla konsumenter och framför 

allt inte på alla marknader. Tiden är alltså inte förbi för lågprisprodukter, massproduktion 

och chartersemester men jag tycker mig se en spännande tendens i konsumenternas 

efterfrågan och företagens vilja att förmedla äkthet och kommer således att fokusera på 

fenomenet äkthet och dess konsekvenser i denna undersökning. 

 

1.3 Problembeskrivning 

Gemensamt för nästan samtliga författare som behandlat ämnet äkthet inom branding, 

marknadsföring och företagsekonomi generellt, är att de anser att begreppet bygger på ett 

flertal problem, dilemman och paradoxer (se bl. a Liedtka, 2008, Gilmore & Pine, 2007, 

Boyle, 2004 och Beverland et al. 2004 & 2008). För det första verkar själva begreppet 

svårangripligt och lite luddigt. Äkthetsdiskussioner förs sedan länge inom många 

vetenskapliga grenar och filosofer har ändå sedan 1700-talet grubblat över begreppet. Inom 

företagsekonomin rör problematiken ofta kommersialism och hur äkthet står i relation till 

detta. Vissa forskare hävdar per definition att äkthet endast är ett begrepp reserverat för 

små producenter och lokala varumärken. Beverland (2005) menar till exempel att 

varumärken som ”kommersiella agenter och kommunikatörer” och begreppet äkthet står i 

konflikt med varandra. Just det kommersiella är alltså fundamentalt i diskussionen. Ser man 

till vad de svenska konsumenterna efterfrågar: det småskaliga, traditionella och även icke-

kommersiella, skulle i stort sett alla vinstdrivande företag stå utanför vad som kan kallas 

äkta. Men, knyter man an till citatet nedan, hämtat från en artikel i Resumé, tar en annan 

bild av äkthet form, som kanske inte utesluter det kommersiella aspekterna.  

 

Dagens konsumenter vill ha mer än bara en bra produkt. Varumärket ska också kunna leverera 

emotionella värden på ett äkta och ärligt sätt 

                                                                                                     (Ur Resumé Kristina Levinsson på Kiviks Musteri)  
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I citatet ovan betonas varumärkets roll och hur de emotionella värdena, om de är äkta och 

ärliga, faktiskt är avgörande för hur kunden ser på produkten. Eftersom alla varumärken är 

uppbyggda av emotionella värden tyder detta i så fall på att alla varumärken bör kunna 

sträva mot äkthet. I och med detta påstående expanderar alltså begreppet och inkluderar 

samtliga företag på marknaden. Men frågorna kvarstår: Vad innefattar egentligen begreppet 

äkthet och är det verkligen möjligt för att varumärken att bli äkta?  

 

En annan paradox rör äkthet och reklam. Definitionen av reklam enligt American Marketing 

Association’s marknadsförings-ordbok lyder:  

 

The placement of announcements and persuasive messages in time or space purchased in any 

of the mass media by business firms, non profit organizations, government agencies, and 

individuals who seek to inform and/ or persuade members of a particular target market or 

audience about their products, services, organizations, or ideas. 

 

Själva kärnan i reklam är alltså att föra ut ett sponsrat budskap, se till att målgruppen köper 

budskapet (och därmed produkten) och på så sätt tjäna pengar. Men att använda ett 

kommersiellt verktyg för att kommunicera äkthet kan innebära svårigheter och 

underminerar chansen att varumärket faktiskt upplevs som äkta eftersom, enligt Stern 

(1994), kommersialism och äkthet i sina renaste former tycks stå långt ifrån varandra. 

Gilmore & Pine (2007) har utvecklat tre axiom gällande äkthet och hur kommunikation bör 

spegla denna äkthet.  

 

If you are authentic, then you don’t have to say you’re authentic. 

If you say you’re authentic, then you’d better be authentic. 

It’s easier to be authentic if you don’t say you’re authentic. 

Även om ovanstående påståenden alltså inbegriper att en inneboende äkthet inte behöver 

kommuniceras, inkluderas ändå äkthet och genuinitet ofta som ledord i stora företags 

reklamkampanjer, varumärkesstrategerna har med orden på sin kärnvärdeschecklista och 

det finns en trend inom det visuella i reklam att söka en äkta, dokumentär känsla. 
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För att reda ut konfusionen som uppenbarligen existerar kring begreppet äkthet och hur 

denna äkthet bör kommuniceras, tror jag det finns en mening att låta representanter från 

reklam- och kommunikationsbyråer utveckla hur de ser på begreppet äkthet och vilka 

element de inkluderar i begreppet. Detta kan tänkas vara relevant för de företag som ser 

konsumenternas efterfrågan på äkthet och nu önskar, via varumärkesutveckling och 

kommunikation, tillfredställa denna efterfrågan. Vidare är det intressant att undersöka hur 

reklambyråer och varumärkesstrateger använder äkthetselementen för att skapa och 

kommunicera äkthet och hur sedan slutprodukten – reklamen – påverkar upplevelsen av 

varumärkets äkthet.   

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att: 

1. Ge svar på hur företag, via sina reklambyråer och kommunikationsstrateger, kan 

använda begreppet äkthet för att möta konsumenternas krav.  

2. Analysera på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom reklam och hur reklamen 

påverkar upplevelsen av ett varumärkes äkthet. 

 

1.5 Forskningsfrågor  

Nedanstående 4 frågor har som uppgift att stödja och besvara syftet med denna studie: 

Vad kännetecknar ett varumärke som upplevs som äkta? 

Hur ”skapas” ett varumärke som upplevs som äkta? 

Hur påverkar reklam upplevelsen av ett varumärkes äkthet? 

Hur kan äkthet förmedlas via reklam? 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna undersökning är människor med kunskap om varumärkesteori, 

reklam och marknadskommunikation och om rådande klimat och trender inom dessa 

områden. Denna studie är relevant både för de företag som redan inkluderat äkthet som ett 

element i sitt varumärke och för de företag som ännu inte gjort det, men som sett 

konsumenternas efterfrågan. Studien har även relevans för företagen i nästa steg då de ska 
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besluta om hur varumärket och dess värden ska kommuniceras och hur varumärkets 

inneboende äkthet på bästa sätt levereras till marknaden. Studien vänder sig naturligtvis 

också till studenter och lärare på universitet. Relativt lite har skrivits på området inom 

marknadsföring och kommunikation och jag hoppas kunna bidra till ett ökat intresse och 

kunskap för äkthet som fenomen och som eventuell konkurrensfördel.  

 

1.7 Avgränsningar  

Fokus i denna undersökning ligger på reklambyråer och kommunikationsbyråer, som i 

samråd med sina kundföretag, arbetar fram varumärkesplattformar och kommunikation 

som ska stödja varumärkens äkthet. Miljön för denna undersökning är begränsad till den 

svenska reklambranschen. Reklambranschen, liksom alla branscher, har en särskild 

begreppsnatur som av naturliga skäl kommer att återspeglas i uppsatsen.  Konsumenter 

tillfrågas inte i denna undersökning, men konsumenters definition av äkthet, viktiga för 

undersökningen, inkluderas via sekundärkällor genom redan gjorda undersökningar. 

Naturligtvis vore det optimalt att parallellt söka konsumenternas definition av äkthet för att 

tidsmässigt matcha de båda, men då undersökningar gjorts relativt nyligen anser jag detta 

vara tillfredställande för att ställa de tu mot varandra. Jag kommer i denna undersökning 

inte behandla äkthet i en motsatsbemärkelse till en kopia av ett varumärke eller produkt. 

Istället står varumärkets äkthet i fokus och hur äktheten kan användas som 

konkurrensfördel. Vidare behandlas endast konsumentprodukter- och tjänster. B2B är alltså 

inte inkluderad i undersökningen. Troligtvis är de aspekter som äkthet innefattar även viktigt 

inom B2B men detta tas alltså inte upp inom ramen för denna studie.  Intervjuerna som 

utgör det empiriska materialet i undersökningen har uteslutande gjorts på svenska 

kommunikationsföretag i Stockholm, Sverige. 
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1.8 Upplägg 

I nedanstående modell illustreras upplägget av denna undersökning. 
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2. METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

2.1 Mitt vetenskapliga synsätt 

Vilken information en människa samlar in och hur denna information sedan tolkas är starkt 

kognitivt styrd (Borell & Brenner, 1997). Detta innebär att det inte är rimligt att tro att det 

finns något som kan kallas för förutsättningslösa observationer.  Det går alltså inte att 

komma ifrån att denna undersökning kommer att vara beroende av mina erfarenheter och 

mitt handlande under processens gång.  Förutsättningen är alltså att man från början har en 

mental referensram som fungerar som ett filter för verkligheten. I mitt synsätt handlar det 

inte om att söka ta bort detta filter utan istället försöka förstå vilken betydelse detta filter 

har för resultatet av min studie. Denna undersökning är baserad på ett fenomen som, liksom 

verkligheten (enligt det hermeneutiska synsättet), anses vara socialt konstruerat, detta 

innebär att det är varje persons enskilda tolkning som kan leda fram till en generell bild av 

hur något ser ut. Det filter som den mentala referensramen skapar kan tänkas ha bidragit till 

att jag har sökt att verifiera teorier som jag undermedvetet satt upp och att jag under 

intervjuer ställt frågor som jag inte ställt om jag som undersökare hade varit helt objektiv till 

det studerade fenomenet. Björklund & Paulsson (2003) och Alvesson & Sköldberg (1994) 

kallar detta synsätt aktörssynsätt och menar att verkligheten är en social konstruktion, där 

man alltså inte kan exkludera observatörens påverkan på resultatet. Jag har givetvis, i så hög 

grad som möjligt, eftersträvat att inte spegla mina egna erfarenheter och åsikter.  

 

Tillförlitlighet och pålitlighet är av högsta prioritet i en akademisk uppsats och handlar enligt 

Bryman (2002) att på ett så trovärdigt sätt som möjligt beskriva den sociala verkligheten. För 

att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i denna studie har jag varit noga med att beskriva 

och motivera stegen i forskningsprocessen – hur jag har lagt upp mina intervjuer, varför jag 

valt att intervjua de utvalda respondenterna och senare vid bearbetning av 

intervjumaterialet – inkluderat citat från intervjuerna i texten för att på så sätt återge 

intervjuerna på ett så tillförlitligt sätt som möjligt.  På grund av att människas perception vid 
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informationsinsamling är kognitivt styrd vill jag påstå att det är omöjligt att helt och hållet 

göra en objektiv studie. Att man genom motiveringar och argument ökar tillförlitligheten 

och pålitligheten är av central betydelse för att tolkningen av verkligheten ska bli så korrekt 

som möjligt. Detta knyter an till den kunskapssyn som ligger till grund för denna studie. 

Enligt den icke-positivistiska kunskapssynen eftersträvas objektivitet mer som ideal än som 

lag. (Bryman & Bell, 2003) Vidare delar den icke-positivistiska kunskapssynen mening med 

realismen att kunskap inte bara skapas via verifikation, falsifikation och observation. 

Kunskap kan även genereras via förståelse. Med detta menar man att det inte bara är det 

studerade fenomenet som är relevant, även kontexten där fenomenen verkar kan användas 

som förklaringsgrund (Björklund & Paulsson, 2003). I denna undersökning ligger fokus på att 

söka beskriva och förklara fenomenet äkthet, på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom 

reklam och hur reklamen påverkar upplevelsen av ett varumärkes äkthet. Målet är att skapa 

förståelse för fenomenet i en marknadsföringsföringskontext och på detta sett generera 

kunskap inom området.  

 

2.2 Tolkning 

Inom hermeneutiken2 används tolkning som främsta 

forskningsmetod. Det som tolkas är olika fenomen som 

skapats av människor. Verkligheten är socialt 

konstruerad och man måste således undersöka hur 

människor uppfattar verkligheten för att nå kunskap 

om hur verkligheten ser ut. (Denscombe, 1998) Bilden 

här bredvid visar René Magritte’s målning ”Ceci n’est pas une pipe” – detta är ingen pipa. 

Beroende på hur bilden tolkas nås olika slutsatser. Vad illustrationen ämnar säga är att 

målningen i sig inte är en pipa, utan faktiskt bara en målning av en pipa. Jag tycker detta är 

ett bra exempel för att illustrera tolkning. Inom det hermeneutiska synsätt existerar alltså 

ingen absolut sanning, utan tolkningen står som garant för generaliserbara resultat som 

leder till förståelse för fenomenet.  

 

                                                
2
 Denscombe (1998) diskuterar i sin bok fenomenologi ur ett hermeneutiskt perspektiv. Jag har valt att 

benämna detta hermeneutik då det jag tar upp delar hermeneutikens idéer. 
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Hermeneutikens natur bidrar till att en kvalitativ, induktiv metod är mest lämpad då man 

strävar efter att vara nära de studerade fenomenen och på djupet analysera dessa 

(Denscombe, 1998). Eftersom hermeneutiken förutsätter att undersökaren inte kan studera 

ett fenomen förutsättningslöst, utan egna tankar, läggs istället ansvar över på läsaren att 

försöka förstå texten i undersökarens situation och dessutom utifrån den kontext 

fenomenet förekommer i, dvs.  tid, rum och samhälle. (Denscombe, 1998) Det är utifrån 

detta sätt att se på tolkning som jag har arbetat med denna studie.  Genom att intervjua 

människor om äkthetsfenomenet har jag införskaffat material som genom tolkning kan 

skapa förståelse för hur verkligheten i den aktuella kontexten ser ut.  

 

2.3 Metodologisk ansats 

Innan jag började med denna studie hade jag på olika sätt observerat äkthet i samhället 

generellt och inom marknadsföring specifikt.  Från dessa observationer väcktes min 

nyfikenhet för fenomenet och jag sökte mig till litteratur som skrivits på ämnet, för att få 

förståelse för vad äkthet är och befästa min känsla i något faktiskt. Två böcker var viktiga för 

att skapa grundläggande förståelse för ämnet och för att kunna ställa upp relevanta frågor 

på ämnet; David Boyle’s Authenticity – Fakes, Spin and the Lust for Real Life och Gilmore & 

Pines Authenticity – What consumers really want.   

 

Arbetssättet i startskedet av processen karaktäriserades av induktion – jag utgick från 

empiriska observationer och sökte sedan tolka dessa i befintligt teoretiskt material.  

Induktion kännetecknas av just detta, att man utgår från ett begränsat antal observerade fall 

och söker hitta grund för generalisering av fenomenet. (Alvesson & Sköldberg, 1994) När jag 

ytterligare läste in mig på ämnet via litteratur som behandlat ämnet äkthet och genom 

akademiska artiklar, utvecklades referensramen och jag fick nya infallsvinklar, nya problem 

att ta ställning till och även nya insikter. Utifrån dessa nya tankar sökte jag mig åter igen ut 

för att ställa detta teoretiska material mot empirin, verkligheten. I detta läge vill jag påstå att 

jag arbetade abduktivt. Jag vandrade mellan abstraktionsnivåerna för att verifiera de 

mönster som dels iakttagits via de initiala observationerna och dels via de nya teoretiska 

insikterna. Abduktion innebär att man tolkar materialet genom nya observationer, man 
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utgår alltså från empirin och utvecklar på så sätt materialet. Vid ett abduktivt arbetssätt 

avvisas dock inte teoretiskt material utan utvecklingen av empirin leder istället till en 

förfining av referensmaterialet och på så sätt växer studien och en vidare förståelse av 

tillämpningsområdet ges. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

2.4 Form 

2.4.1 Typ av undersökning  

Min undersökning innefattar två typer av studieformer; en explorativ och en explanativ. Ofta 

är det den existerande kunskapsmängden som avgör vilken studie som bäst lämpar sig att 

utföra (Björklund & Paulsson, 2003) Dessa två studieformer kompletterar varandra väl då 

kunskapsmängden inom ämnet varierar.  

 

Jag valde att dela upp syftet med undersökningen i två delar. Första delsyftet:  

Ge svar på hur företag, via sina reklambyråer och varumärkesstrateger, kan använda 

begreppet äkthet för att möta konsumenternas krav  

Denna första del av syftet har arbetats fram via en explanativ studie. En explanativ studie 

används när man ämnar att både beskriva och förklara ett fenomen på ett djupare plan och 

då kunskap redan finns på ämnet (Björklund & Paulsson, 2003) Denna del av uppsatsen kom 

att handla mycket om definitionen av äkthet. Definitionen av äkthet är väldiskuterat inom 

många vetenskapliga discipliner och denna del är ett viktigt avsnitt av undersökningen då 

den både beskriver, förklarar och skapar förståelse för fenomenet. Även varumärkesteorin, 

som är ett välutforskat ämne studerades utifrån den explanativa formen.  

 

Det andra delsysftet: 

Analysera på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom reklam och hur reklamen påverkar 

upplevelsen av ett varumärkes äkthet. 

Även om äkthet diskuterats flitigt i andra vetenskapliga ämnen är fenomenet fortfarande 

relativt outforskat inom marknadsföring och kommunikation. Detta föranledde att även en 

explorativ studieform användes. Denna sorts studie används då lite kunskap finns på 

området och man söker grundläggande förståelse (Björklund & Paulsson, 2003) I avsnitten 
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som behandlar äkthet och reklam användes denna studieform för att förklara 

grundförutsättningarna för reklamens påverkan på ett varumärkes äkthet.  

 

2.4.2 Kvalitativ studie 

Jag valde att göra en kvalitativ studie då mitt syfte var av kvalitativ karaktär – jag ville hitta 

definition och tolkningar av begreppet äkthet och få en djupare förståelse för hur äkthet kan 

förmedlas genom reklam och hur reklam påverkar varumärkets äkthet. Den kvalitativa 

studien används generellt när man vill skapa djupare förståelse för ett ämne och man 

värderar djupare svar (Björklund & Paulsson, 2003) En liten grupp individer studeras i en 

kvalitativ studie och dessa individers tolkning av verkligheten ligger till grund för studiens 

generaliserbara resultat (Bryman, 2002). Denna uppsats bygger i hög grad på tolkningar av 

äkthetsbegreppet, något som troligtvis blivit svårt att observera via kvantitativ analys. 

Problemet med en kvalitativ studie kan vara att generalisering av de empiriska 

observationerna kan ifrågasättas. Endast under förutsättning att samband och resultat inte 

uppkommit av en slump går det att göra generaliseringar. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Jag 

anser att de resultat som denna undersökning har genererat inte bygger på slump – det 

finns en tydlig, men ej uttalad, begreppsbild i branschen och samtliga respondenter verkar 

dela samma verklighetsuppfattning. Den kvalitativa studiemetoden har bidragit till 

fördjupade svar som genererat denna insikt. Jag tror inte att samma insikt hade varit möjlig 

att uppnå om jag istället utfört en kvantitativ studie.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primärdata 

I denna undersökning utgörs primärdata uteslutande av intervjuer med representanter från 

den svenska reklambranschen. Totalt utfördes 4 stycken intervjuer under juni 2009. 

Jacobsen (2002) menar att närhet är viktigt för att förstå människors uppfattning om 

verkligheten och intervjun kan då tänkas vara ett effektivt sätt att realisera detta på. Vidare 

anser han att en individuell intervju passar bäst när man är ”intresserad av hur individen 

tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen”, detta faller väl innanför ramen för det 

syfte jag hade med mina intervjuer. Jag träffade och intervjuade varje person mellan 30 och 
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70 minuter. Intervjun transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle för att jag skulle ha 

möjlighet att ställa eventuella extrafrågor till nästa intervjuperson. 

 

2.5.2 Inledande intervju med branschtidningen Resumé 

Jag utförde en inledande intervju med Ulrika Fjällborg som sedan 16 år arbetar på Resumé, 

Skandinaviens största affärstidning om medier och marknadskommunikation. Syftet med 

denna intervju var att få insikt i hur branschen i ett fågelperspektiv ser på äkthet och hur 

Resumé som branschtidning observerat äkthetsfenomenet inom varumärkesutveckling och 

marknadskommunikation. I efterhand var denna intervju mycket värdefull då Ulrika Fjällborg 

både hade sett utvecklingen under en längre tid och kunde bidra till ett vidare perspektiv när 

det kom till att beskriva och förklara äkthetens betydelse i branschen.  

Frågorna (se bilaga) skickades till Ulrika Fjällborg i förväg och min tanke var att intervjun 

skulle utföras i så kallad semistrukturerad form som enligt Jacobsen (2002) är bra då den 

hjälper både respondent och intervjuare att hålla sig inom ramen för ämnet. Under 

intervjun, som gjordes på ett café nära Resumés redaktion, blev formen för intervjun mer fri 

och vi diskuterade istället fritt med mina frågor som underlag. På detta sätt fick intervjun 

många intressanta sidospår. Intervjun spelades in på en bandspelare och transkriberades 

innan de övriga intervjuerna utfördes – detta för att utröna om något nytt framkommit som 

kunde vara av intresse att diskutera.  

 

2.5.3 Intervjuer med representanter från reklam- och kommunikationsbyråer 

Totalt gjordes tre intervjuer med representanter från reklam- och kommunikationsbyråer i 

Sverige. Två av de intervjuade är copywriters på olika byråer. Anledningen till att jag valde 

personer som är just copywriters är att de är delaktiga i hela kommunikationsprocessen – 

alltifrån att samla kunskap, till att sätta den sista språkliga touchen i den slutgiltiga 

kommunikationen. Den tredje personen är VD på en kommunikationsbyrå som sysslar med 

varumärkesstrategi, PR och sociala medier.  Syftet med att intervjua personer från reklam- 

och kommunikationsbyråer var att få svar på hur de ser på begreppet, hur de arbetar med 

äkthet och vilken påverkan reklam har på ett varumärkes äkthet.  
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 Intervjuerna lades upp på samma sätt – jag sände ut frågorna i förväg och lät frågorna vara 

av öppen karaktär för att främja så öppna och uttömmande svar som möjligt (se bilaga) 

Forskning har visat att miljön har betydelse för hur resultatet av en intervju blir (Jacobsen, 

2002). För respondenten konstlade och otrygga miljöer kan ge upphov till konstlade svar.  

Samtliga intervjuer utfördes på respektive persons kontor i centrala Stockholm så denna 

effekt bör ha eliminerats. Intervjuerna spelades in på bandspelare och ingen av 

respondenterna verkade påverkas alls av bandspelarens närvaro under intervjun. Även om 

frågorna var de samma för varje person utvecklades intervjuerna på olika sätt via 

diskussioner, extra frågor och utvecklande av svar, vilket jag tror, främjade slutresultatet. 

 

2.5.4 Kritik mot studiens primärdata 

Antalet intervjuer skulle med fördel kunnat vara större då generaliseringsmöjligheten hade 

ökat och förståelsen för begreppet och reklamens påverkan på ett grundligare sätt skulle 

kunna ha analyserats. Jag hävdar ändå att det som framkommit under intervjuerna kan 

sägas spegla den verklighet där äkthet, för denna undersökning, är central och att jag fått 

tillfredställande svar kring hur reklam påverkar äkthetsupplevelsen utifrån respondenternas 

perspektiv. Frågorna formulerades utifrån det uppställda syftet och det som framkommit i 

referensramen. Eftersom intervjuerna var relativt fria och öppna bidrog detta till att jag 

omedvetet kan ha styrt in intervjun i en riktning som inte kanske hade varit utstakad om jag 

hade arbetat helt induktivt, d. v. s. helt och hållet utgått från empirin i initialskedet.  Jag vill 

dock tro att förkunskap och förankring i teorin var nödvändig för att i detta fall kunna ställa 

relevanta frågor som hade värde för min undersökning.  

 

Ett annat riskområde som föreligger vid intervjuer, är att svaren man får, inte är 

representativa (Jacobsen, 2002). Åter igen, om intervjuantalet hade utökats hade 

representativiteten troligen ökat. Men i svaren, som de utförda intervjuerna genererade, 

tycker jag att det finns en röd tråd som tyder på att jag lyckats fånga information som kan 

anses vara representativ för den aktuella kontexten. Om jag hade tillfrågat tre andra 

representanter ifrån branschen tror jag att slutresultatet hade blivit likvärdigt även om jag 

definitivt tror att resultatet inte bara är en produkt av en homogen bransch, utan av de 
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personer som faktiskt utgör branschen. Eftersom äkthet är ett begrepp som sägs vara socialt 

konstruerat och bygger på personlig tolkning så är det svårt att säga något om 

tillförlitligheten i svaren. Varje person har sin egen tolkning och den tillskrivs tillförlitlighet 

endast för personen själv i den kontext där den diskuteras.   

 

2.5.5 Sekundärdata 

I denna studie utgör böcker, artiklar, föreläsningar och internetkällor sekundärdata. 

Sekundärdata kännetecknas av information som jag som undersökare själv inte tillförskaffat 

mig utan, information som någon annan samlat in för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002). 

Detta innebär att man måste vara försiktig med att okritiskt använda sekundärdata och 

tillskriva denna en mening i den egna undersökningen utan att tänka på hur datan är vinklad 

och i vilken kontext den är hämtad.   

 

2.5.6 Böcker  

I initialskedet läste jag in mig på två böcker specifikt inriktade på äkthet (se titlar under 2.3 

Metodologisk Ansats) . Dessa böcker gav mig en god grund att stå på för att kunna ställa 

relevanta frågor och gå vidare i min undersökning. När jag gjorde nästa litteratursökning 

fann jag mig själv i bibliotekens filosofihyllor, vilket förvisso var trevligt, men rätt långt ifrån 

vad jag från början hade tänkt mig med min studie. Dessa böcker har dock, enligt min 

mening, gett en fin insikt i vad äkthet är i ett generellt perspektiv och har gjort det möjligt 

att dra slutsatser om fenomenets natur. Till den övriga litteraturen, som jag har använt i 

denna studie, hör böcker som behandlar äkthet i ett mer generellt perspektiv och diverse 

litteratur fokuserad på varumärkesteori.  

En kritik som kan riktas mot den litteratur som jag använt i denna undersökning är att den 

uteslutande är utländsk, mestadels amerikansk och brittisk. Inga svenska akademiska böcker 

eller artiklar har skrivits på ämnet varför jag har blivit tvungen att uteslutande vända mig till 

den utländska litteraturen.  

 

2.5.7 Artiklar 

Vid insamlingen av relevanta artiklar använde jag databasen Academic Source Premier. Det 
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visade sig vara viktigt att reflektera över sökorden för att optimera antalet relevanta artiklar 

och för att inte referensramen skulle bli vinklad på ett, för undersökningen, märkligt sätt. 

Eftersom relativt lite har skrivits på ämnet äkthet inom marknadsföring och kommunikation 

återkommer referenser i nästan samtliga artiklar jag har använt. Detta gör att jag känner mig 

trygg i att de artiklar jag använt i mitt referensmaterial faktiskt utgör den datan som finns 

tillgänglig på området. Utöver de artiklar specifikt inriktade på marknadsföring och 

kommunikation finns en uppsjö av artiklar som behandlar äkthet i andra vetenskapliga 

discipliner som psykologi, sociologi, musikvetenskap, litteraturvetenskap och filmvetenskap. 

Jag har även inkluderat några av dessa tankar för att få en bild om äkthet är ett begrepp som 

definieras på ett någorlunda samstämmigt sätt över ämnesgränserna. 

 

2.5.8 Föreläsningar och presentationer 

Under 2008 läste jag en Master i marknadsföring på EDHEC i Nice, Frankrike. Läraren i 

kurserna Brand Equity och Luxury Brand Management, Philippe Mihaliovich, höll mycket 

intressanta och lärorika föreläsningar som jag hänvisar till i min studie. Äkthet behandlades 

inte explicit men han förespråkar att brandning handlar om att söka sina rötter, hitta sin 

historia och vara sann mot sina tillgångar, något som är centralt även i äkthetsdiskussionen.   

 

2.5.9 Internet 

Internet har i första hand använts för att hitta citat, som stöd och för att titta närmre på de 

företag som omskrivs i undersökningen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 Definition äkthet 

Äkthet är ett svårdefinierat begrepp. Den gängse uppfattningen bland forskare inom det 

företagsekonomiska området är att äkthet ges mening i interaktionen mellan ”åskådaren” 

och ”objektet” (se bl. a Beverland, 2005, Chhabra, 2005, Peterson, 2005 m.fl.). Det vill säga – 

en social, eller personlig konstruktion. Detta innebär att det är omöjligt att hitta en helt 

objektiv definition av äkthet. För att bringa klarhet i begreppet äkthet ämnar jag, i detta 

avsnitt, ge ett urval av intressanta definitioner av äkthet som jag finner relevanta för denna 

undersökning. Avsnittet är uppdelat på två delar; första delen ger en vid definition utifrån 

filosofiska tankar kring äkthet. Andra delen smalnar ner begreppet något och avser att 

definiera äkthetens drivkrafter i ett konsumentperspektiv utifrån befintliga 

äkthetsdefinitioner inom marknadsföringsområdet. 

 

3.1.1 Vad är egentligen äkthet? 

Inom flertalet vetenskapliga grenar – filosofi, sociologi, psykologi, konst-, musik- och 

litteraturvetenskap diskuteras begreppet äkthet (Liedtka, 2008). Samtliga inriktningar 

grundar äkthetsdiskussionerna runt att vara sann emot sig själv. Tankarna kring konstruktion 

och komplexitet kring vilket ”själv” det är man ska vara sann emot skiljer sig däremot. 

Äkthet är mest omskrivet och debatterat inom filosofin. Jean-Jaques Rousseau sägs vara en 

av de första filosoferna som diskuterade äkthet. Hans omvända definition: ”Merely not being 

inauthentic” (ur Trilling, 1971), har utvecklas av flera nutida filosofer bl. a Nietzsche, 

Kierkegaard, Sartre och Camus. Samtliga delar Rousseau’s uppfattning om att: “Any positive 

definition of authenticity would be self-nullifying.” Ovanstående herrar använde ytterligare 

tre negationer för att illustrera äkthetbegreppet: ”Not of man, Not mechanical, Not 

monetary”. (Trilling, 1971) Problemet med den sista av de filosofiska definitionerna är dock 

att den leder fram till en paradox gällande grundförutsättningarna för vad ekonomi handlar 

om – ingenting skapat av ett kommersiellt företag kan betecknas som äkta eftersom de tre 

ovannämnda termerna är själva fundamentet i kommersiell verksamhet.   
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Men, äkthet inom filosofin berör också existentiella frågor som att upptäcka och att skapa 

sin sanna identitet. (Liedtka, 2008) Sartre, Taylor och Heidegger menade att äkthet är en 

ständig utvecklingsprocess för att bli något eller någon. Taylor lägger därtill jaget i samspel 

med andra som en viktig ingrediens för att finna äkthet. Heidegger, beskriver nedan hur 

upplevelser och materiella ting påverkar hur man ser sig själv.   

 

Each and one of us is what he pursues and cares for. In everyday terms, we understand 

ourselves and our existence by way of activities that we pursue and the things we take care of.              

                                                                                                                                                 (Heidegger, ur Golomb, 1995) 

 

Med denna definition närmar man sig vad som är intressant inom marknadsföringen - hur vi 

identifierar oss själva genom de objekt vi omger oss av och genom vår konsumtion. Man är 

vad man äter, vad man dricker och vad man konsumerar generellt.  

 

Filosofernas tankar om omvända definitioner av äkthet behandlas inte längre av forskare 

inom företagsekonomin. Dock lever filosofernas bidrag kring den existentiella äktheten kvar. 

Forskare inom företagsekonomin har, som jag skrev i inledningen till detta kapitel, istället 

tagit fasta på äkthet som ett socialt- och personligt konstruerat fenomen, vilket innebär att 

begreppet är kontextuellt, subjektivt och uppkommer i interaktion mellan objekt och 

åskådare. I till exempel musikbranschen är detta tydligt. Där talar man om skillnaden mellan 

”manufactured authenticity” och ”creative voice”. Ett, av ett kommersiellt skivbolag, 

sammansatt band kategoriseras som fabricerat äkta, alltså inte helt autentiskt. En artist som 

däremot genom musik uttrycker sitt konstnärskap – sin kreativa röst – anses vara äkta 

(Jones et al., 2005).   Men, det yttersta beviset på äkthet är hur bandet eller artisten tas 

emot av målgruppen. Endast målgruppen har befogenhet att acceptera eller att avvisa 

bandet eller artisten som äkta eller oäkta. (Jones et al., 2005) Detta är grunden för den 

socialt- och personligt konstruerade äktheten. Endast konsumenten kan avgöra huruvida 

något är äkta. Det är alltså den upplevda äktheten som är väsentlig.  

 

3.1.2 Äkthet inom marknadsföringen 

Även inom marknadsföringen verkar den upplevda äktheten vara det som betonas, inte en 
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objektiv definition av begreppet. Eftersom upplevelser är högst individuella och något som 

inträffar i interaktion mellan människan och hennes omgivning, (Gilmore & Pine, 2007), finns 

här möjlighet till påverkan i önskad riktning. Gilmore & Pine (2007) menar vidare att äkthet 

är den nya pelaren utöver tillgänglighet, pris och kvalitet som konsumenternas inköpsbeslut 

baseras på. Det räcker inte längre att producera tillgängliga varor till ett bra pris med en 

tillfredställande kvalitet, nu måste även produkterna innehålla ett äkthetselement.   

 

Två definitioner av äkthet, som numera står som grund för teorierna bakom 

äkthetsbegreppet inom det företagsekonomiska området, är framtagna av Grayson & 

Martinec (2004) och kallas; Indexical- och Iconic Authenticity3. Kortfattat syftar Indexical 

Authenticity på ”cues” som gör att konsumenten upplever att det finns en koppling mellan 

det åsyftade objektet och en historia, tradition och kultur. Exempel på detta kan vara 

traditionellt hantverk och lokalproducerad mat.  Iconical Authenticity å andra sidan syftar till 

”cues” som konsumenten använder för att avgöra äktheten via jämförelse mellan objektet 

och sin mentala bild av orginalobjektet. Det är svårare att exemplifiera Iconic Authenticity 

eftersom den betecknas som relativ och kontextuell. En mer grundlig genomgång av dessa 

definitioner följer i nästkommande avsnitt.  

 

Ett förtydligande; det handlar alltså även fortsättningsvis om den, av konsumenterna, 

upplevda äktheten och relationen och interaktionen mellan det åsyftade objektet och 

konsumenten.  

 

3.1.2.1 Indexical Authenticity 

När en produkt, varumärke eller upplevelse har en faktisk 

koppling till historia, tradition och kultur sägs denna uppvisa 

Indexical Authenticity (Greyson & Martinec, 2004). Gilmore & 

Pine (2007) väljer att dela upp denna sorts äkthet i ”Natural 

Authenticity”4 – det orörda, organiska och icke-syntetiska och i 

                                                
3
 Indexical & Iconic Authenticity är amerikanska begrepp som skulle kunna översättas med Indexerad och 

Ikonisk autenticitet eller äkthet. I nästkommande avsnitt kommer flera amerikanska äkthetsbegrepp att 
introduceras, jag kommer att använda de amerikanska beteckningarna på begreppen i texten men med 
hänvisning till svensk översättning i fotnot. 
4 Natural Authenticity – naturlig autenticitet 

INDEXICAL 
AUTHENTICITY 

 
Natural Authenticity 

Referential Authenticity 
Staged Authenticity 
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”Referential Authenticity”5 – något som refererar till det förgångna, till något som redan 

upplevs som äkta och gör detta utan att imitera eller trivialisera. Exempel på en produkt som 

kan tänkas uppfattas enligt Referential Authenticity är stringhyllan, den klassiska 50-

talsbokhyllan som nu under flera år nyproducerats. 

 

Inom turismen har Indexical Authenticity länge varit aktuell. Så kallad ”Staged Authenticity” 

6är ett begrepp som myntades av MacCannel redan 1973 (MacCannel, 1989 i Chhabra, 2005) 

och som grundar sig i samma tankar – Turister vill uppleva äkta, naturliga, primitiva och 

orörda upplevelser. För att turisterna ska uppleva äkthet bör upplevelsen vägas mot något 

ursprungligt med referenser från det förflutna – hur något brukade vara (Leigh et al., 2006). 

Exempel på detta inom turismen kan vara en tecermoni i Kina, ett bastubad i Finland eller 

interaktion med en lokalbefolkning. Leigh et al. (2006) belyser vidare att det är viktigt att 

vara tydlig i vad som är reproducerat och det som faktiskt är äkta, för att inte skapa ett glapp 

som ”stör” upplevelsen.  

 

Indexical Authenticity återfinns naturligtvis inte bara inom turismen utan finns även inom 

andra fält. Exempelvis Starbucks, nämns i litteraturen, som ett exempel på ett varumärke 

som kopierat äktheten från de små lokala, traditionella italienska caféerna och skapat sin 

egen unika idé för att leverera en liten bit äkthet till massmarknaden. 

 

3.1.2.2 Iconic Authenticity 

Enligt Grayson & Martinec (2004) kan Iconic Authenticity vara en 

reproduktion av ett original, men med respekt för det ursprungliga. 

Det essentiella är den symboliska äktheten. Kvaliteten på den 

symboliska äktheten värderas utifrån personliga erfarenheter och 

kan därför sägas vara relativt, kontextuellt och ideologiskt driven. 

Själva definitionen av Iconic Authenticity inbegriper alltså äkthet som en social- och 

personlig konstruktion, dvs. att det är omöjligt att hitta en objektiv äkthetsdefinition. 

Grayson & Martinec (2004) Det går till exempel inte att per automatik hävda att, de numera 

så populära vandringarna i fiktiva personers fotspår (exempelvis Milleniumvandringen i 

                                                
5
 Referential Authenticity – refererande autenticitet 

6 Staged Authenticity – Iscensatt autenticitet 

ICONIC 
AUTHENTICITY 

 
Original Authenticity 

Exeptional Authenticity 
ReferentialAuthenticity 
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Michael Blomqvist och Lisbeth Salanders fotspår7) är mindre äkta än att besöka exempelvis 

Bellmans hem, på grund av att personerna i romanen inte har existerat. Den upplevda 

äktheten beror helt på den personliga uppfattningen om upplevelsen. 

 

Gilmore & Pine (2007) delar tankarna om Iconic Authenticity i vad de har valt att kalla 

”Original Authenticity”8. I detta fall är det upptäcktselementet i att finna äkthet som 

fungerar som en trigger för konsumenten. Även ”Exeptional Authenticity”9, definierat av 

Gilmore & Pine (2007) inryms inom begreppet Iconic Authenticity. Exeptional Authenticity 

innefattar, som namnet vittnar om, något exceptionellt – produktegenskaper, service 

(intimitet, omtänksamhet) och sägs fungera som en anti-tes till massmarknaden.  

 

De två definierade äkthetsbegreppen, Indexical- och Iconic Authenticity berör alltså, i första 

fallet framförallt produktegenskaper och hur konsumenten genom dessa egenskaper 

tillskriver ett varumärke eller en produkt äkthet och i andra fallet konsumentens mentala 

bild av hur något förväntas vara för att kunna tillskrivas äkthet. I nästa avsnitt kommer 

ytterligare en form av äkthet att inkluderas, den som behandlar äkthet som ett medel för att 

finna identitet och uppnå självförverkligande. 

 

3.1.2.3 Existentiell äkthet  

Den existentiella äktheten är grundad i postmodernismen och 

fokuserar på rekonstruktion snarare än om att hitta referenspunkter 

i det förgångna. Äkthet värderas alltid utifrån uppfattning och 

upplevelse. De som söker existentiell äkthet söker efter upplevelser 

och varumärken som känns äkta och som kopplar samman en 

verklig och sann omvärld med det sanna jaget. (Leigh et al. 2006)  

Berger (1973) i Leigh et al. menar att om människor lever i en miljö som erbjuder lite känsla 

av verklighet, kommer de att fokusera på de interna värdena och söka sig inåt för att hitta 

en känsla av verklighet och äkthet. Enligt Liedtka (2008) delar psykologin delvis denna syn då 

de ser jakten på äkthet som en naturlig mänsklig strävan efter psykisk balans. Sökandet efter 

                                                
7
 Millenniumtriologin är skriven av den svenska författaren Stieg Larsson och böckernas platser och figurer går 

numera att följa i en stadsvandring på Södermalm i Stockholm.  
8
 Original Authenticity – orginal/ursprunglig autenticitet 

9 Exeptional Authenticity – exceptionell autenticitet 

 
EXISTENTIELL ÄKTHET 

 
Influential Authenticity 
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det äkta jaget är en viktig del i en människas liv och startar i tonåren och utvecklas senare 

för att ge oss psykologiska fördelar som självkänsla, och hopp om framtiden. Psykologin 

menar vidare att människor söker sitt äkta jag i en kontinuerlig dialog med omvärlden runt 

omkring. Konsumtion handlar i detta fall om att identifiera sig genom vad man köper. 

Delaktighet i bemärkelsen att att göra sin röst hörd och frihet att välja fritt belyses också 

som kärnan i äkthetsbegreppet inom psykologin.  

 

Vad Gilmore & Pine (2007) benämner ” Influential Authenticity” – något som knyter samman 

mänskligheten i ett högre mål, miljöhänsyn, respekt för jordens resurser och vad vi äter och 

dricker, Corporate Social Responsibility (CSR) och ekologi etc. faller väl innanför ramarna för 

den existentiella äktheten. 

 

3.1.3 Sammanfattning definition äkthet 

Den gängse uppfattningen är att äkthet är en social konstruktion.  Det handlar då alltså inte om att 

finna en objektiv definition av äkthet utan snarare att identifiera den personliga upplevelsen av vad 

som anses äkta eller inte. I detta avsnitt har tre sorters äkthet behandlats; Indexical Authenticity, 

Iconic Authenticity, och Existentiell äkthet. Dessa definitioner bygger på konsumentens upplevelse 

via produktattribut, konsumentens mentala bilder via symbolik och jakten på att identifiera det äkta 

jaget.  

 

 

3.2. Varumärke och äkthet 

På 80-talet skedde en stor förändring inom marknadsföringen – det som tidigare handlat om 

försäljning av produkter kom att börja handla om försäljning av koncept, livsstil, identitet 

och upplevelser. (Klein, 2000) Varumärket fick en betydande roll för denna omvandling. Idag 

är varumärkesområdet väl utforskat och de flesta forskare är överrens om att det är 

varumärket och dess associationer som säljer produkten, inte produkten själv. (se bl. a 

Keller, 2003, Kapferer, 2007 m.fl.) Genom att ”ladda” varumärket med egenskaper, fördelar, 

bilder och associationer skapas en varumärkesidentitet som i bästa fall appellerar på den 

önskade målgruppen. En grundförutsättning för ett starkt varumärke är bl. a att målgruppen 
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kan identifiera sig med det. 

I osäkra tider minskar dessutom efterfrågan på det nya, istället finns det ett sug efter det 

kända, traditionella och trygga. Etablerade varumärken kan då fungera som en garant för 

kvalitet, säkerhet och tradition och ger konsumenterna en känsla av stabilitet i en annars 

föränderlig och osäker värld (Burnett et al., 2007). 

 

3.2.1 Varumärkets uppbyggnad 

I detta avsnitt kommer varumärkes uppbyggnad behandlas. Modellen nedan förklarar ett 

varumärkes uppbyggnad och interaktionen mellan varumärkets identitet och 

konsumenternas värdering av varumärket.  

 

 

 

 [Figur 3.1 Brand Equity Pyramid, original utarbetad av Keller (2003) men vidareutvecklad av Mihailovich 

(2008).]  

 

Grunden i modellen handlar om kännedom – här spelar kommunikation en viktig roll för att 

konsumenterna ska lära känna varumärket. Nästa nivå i modellen rör varumärkets tillgångar. 

Den högra sidan av modellen behandlar de emotionella aspekterna av varumärket och talar 

till den högra hjärnhalvan, dvs. till den omedvetna och känslomässiga delen av hjärnan. Den 

vänstra sidan fokuserar på produktens fördelar och funktioner och kommunicerar således 

med hjärnans mer rationella, vänstra sida. Ytterligare en nivå upp återfinns konsumentens 

bild av varumärket. På höger sida, konsumentens känslor och på den vänstra, konsumentens 

mer logiska och rationella omdömen om varumärket. Om varumärket är sammansatt på ett 
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bra sätt och varumärkets och konsumentens värderingar och omdömen är likartade vinner 

varumärket mark och konsumenten kan också identifiera sig med varumärket. På höger 

,respektive vänster sida om pyramiden återfinns ”product core”10 och ”communication 

core”11 dessa cirklar förklarar hur varumärket ska interagera med konsumentens hjärna. Den 

högra sidan fokuserar på kommunikation och hur denna kommunikation ska skapa 

associationer och slå an på konsumentens mer sensibla hjärnhalva. Den vänstra sidan med 

product core ska fokusera på produktens attribut och fördelar för att skapa ett så 

förtroendeingivande och logiskt intryck som möjligt. Enligt denna modell innehåller 

varumärket alltså två halvor vilka i idealfallet kombineras på ett sätt som får konsumenten 

att uppfatta äkthet. Genom kombinationen, eller i-hopsättningen av de båda delarna får 

man dessutom fram varumärkets verkliga identitet i föreningen mellan varumärkets bild och 

konsumentens dito. (Mihailovich, 2008)  

 

3.2.1.1  2 illustrationer av varumärkesidentiteten 

Varumärkesidentiteten kan illustreras som en itu-sågad trädstam där 

årsringarna representerar allt som varumärket står för. Den innersta 

ringen representerar varumärkets absoluta kärna, till vilken, 

varumärket ska hålla sig trogen. Basen i den moderna branding-

teorin handlar om att söka varumärkets kärna (eller rötter), inte bara 

kärnan i själva verksamheten, utan också kärnan i 

varumärkets ursprung dvs. plats, person, tradition och kultur. 

(Mihailovich, 2008) På detta sätt får varumärket personlighet och blir lättare att förhålla sig 

till och identifiera sig med. (Kapferer, 2007, Keller, 2004 mfl.)   

 

Varumärkets identitet kan också illusteras som dess DNA, i detta fall 

utgör varje hörn i DNA-modellen ett av varumärkets kärnvärden. 

Parallellen till DNA gör det tydligt att det handlar om varumärkets 

inneboende förutsättningar, till vilka man bör hålla sig 

trogen. 

 

                                                
10

 Produktkärnan 
11 Kommunikationskärnan 

 

Kärnan 

[Figur 3.2 Varumärkesidentiteten 

– trädstammen] 

[Figur 3.3 varumärkesidentiteten – DNA-

modell] 
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3.2.2 Konsumentens och varumärkets identitet 

Gilmore & Pine (2007) betonar värdet i att konsumenten ska kunna identifiera sig med 

varumärket (dess identitet och DNA). De utvecklar resonemanget med att hävda att den 

lojala konsumenten tenderar att beskriva sin drömprodukt/varumärke på samma sätt som 

hon gärna skulle vilja beskriva sig själv. Ett varumärke ska alltså sträva emot att bekräfta 

självbilden för målgruppen. Eftersom uppfattningen av ett varumärke liksom uppfattning av 

äkthet är socialt- och personligt konstruerat är det viktigt att finna en matchning mellan 

erbjudandet – I like that, med målgruppens självbild ner på individnivå – I’m like that.  

 

Burnett & Hutton (2007) menar dock att många av dagens stora varumärken som t.ex. Nike, 

är alltför påflugna och att den identitet dessa varumärken försöker projicera på 

konsumenterna inte matchar med individens självbild, då varumärkena talar till en alltför 

stor och homogen grupp. Dagens konsumenter sägs lägga mer tid, kraft och energi för att 

minska glappet mellan idealjaget och det reella jaget via konsumtion. Författarna påstår att 

det är just denna tendens som har lett fram till efterfrågan på äkthet. Författarna pekar 

vidare på resultaten från The 2002 Trust Barometer där nio av tio konsumenter i USA och 

åtta av tio konsumenter i Europa menar att ett varumärkes tillförlitlighet påverkar bilden av 

de produkter och tjänster som de erbjuder. Vidare är åtta av tio beredda att betala ett högre 

pris för produkter och tjänster från ett företag med bra miljöpolicy och fina arbetsvillkor.  

Många av dagens konsumenter vill ha en ny livsstil som korrelerar mer med idealbilden av 

dem själva. Framgångsrika varumärken sägs stödja konsumenten på denna resa genom att 

skapa en stark samhörighet och bindning till individens behov och ideal och inte till den 

homogena gruppen.  

 

3.2.3 Att skapa äkthet i varumärket 

Gilmore & Pine (2007) bygger upp äkthetsbegreppet på två påståenden centrala i huruvida 

en person, företag, varumärke, produkt, tjänst etc. uppfattas som äkta eller ej:  

1. Var sann mot dig själv (självbild) 

2. Var vem du säger att du är till andra (interaktion) 

Första påståendet beaktar självbild och hur man uppfattar sig själv. I varumärkesteorin kan 
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självbilden likställas med varumärkets DNA eller varumärkesidentiteten (se figurer sid. 25) 

(se Kapferer, 2007 Keller, XXX m.fl). Det andra påståendet tar hänsyn till handling och hur 

man interagerar med omgivningen. Denna punkt innefattar all interaktion varumärket har 

med omvärlden och är en kritisk punkt för hur konsumenten kommer att uppleva 

varumärket. Wicky & van der Kaaijs (2007) diskuterar i sin artikel CSR, Corporate Social 

Responsability, och hur företagets rykte påverkas om det finns ett gap mellan företagets 

CSR-image och den faktiskta identiteten. I modellen nedan visar författarna att ett gap 

mellan CSR-imagen och den faktiska identiteten kan skada företagets och varumärkets rykte 

och med det också den upplevda äktheten. Målet är alltså att minimera detta gap och föra 

realiteten och den uppfattade bilden av varumärket så nära varandra som möjligt.  

 

 

Level of corporate citizenship Projected Identity 

 
           Time between Communication 
 

 
[Figur 3.4 ”Authenticity Gap”-modell ] 

 

Vad Wicky & van der Kaaijs (2007) benämner som ett Authenticity Gap kan även illustreras i 

vad Gilmore & Pine (2007) menar med att “Advertising is a phoniness-generating machine”.  

Vad författarna menar med detta är att företag tenderar att, via kommunikation, göra 

verkligheten och varumärkenas verklighet lite snyggare än realiteten.  Jämför till exempel 

resultatet på en nytvättad vit skjorta i en tvättmedelsreklam med hur en liknande vit skjorta 

ser ut i ditt torkskåp. Eller att man per automatik blir frisk, sund och lantlig om man 

konsumerar ekologiskt framtagen choklad. Eller vad som skulle hända om Starbucks och 

Body Shop plötsligt blev ertappade med att inte vara så socialt medvetna som de i sin 

Authenticity Gap 

Actual Identity 

Legal Compilance 
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kommunikation ger sken av. Exemplen visar på det gap som uppstår eller kan uppstå mellan 

det man kommunicerar och det man egentligen är, vilket leder till att varumärket och 

produkten kan upplevas som oäkta.  

 

 Men, Beverland (2005) menar att det viktiga är att konsumenterna upplever varumärket 

som äkta, inte om det faktiskt är det. Gucci hävdar t.ex. i sin kommunikation att deras 

förfäder gjorde sadlar för den anrika, italienska familjen Meddici, för att styrka sin tradition i 

hantverk inom läderkonst.  Företaget har dock medgett att detta påstående är falskt, men 

fortsätter ändå bygga på samma myt. Samma tankar om sanningsgrad i varumärkets historia 

återfinns inom storytelling. I boken Storytelling – Ett effektivt marknadsföringsgrepp 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008) tar författarna inte riktigt ställning till huruvida 

sanningshalten i storyn behöver vara 100-procentig. Så länge inte kunden känner sig lurad 

och företaget kan stå för storyn långsiktigt behöver inte historien till punkt och pricka vara 

sann, menar de. 

 

Myter och historier anses vara effektiva sätt för att varumärket ska uppfattas som äkta. Men 

även framtiden kan bidra till att stärka upp äkthetsupplevelsen i ett varumärke. David 

Ogilvy’s12 citat nedan, utvecklar detta. 

 

Authenticity demands fidelity to your past, but also openness to possibilities in the future – not 

just one possibility (that would be a necessity), but several possibilities. Authenticity is being 

true to both your past and your freedom. It’s making choices among possibilities and taking 

responsibilities for your decisions. 

 

Enligt Ogilvy handlar det alltså inte bara om att vara sin historia trogen, utan också vara 

öppen för vad framtiden har att erbjuda. I boken Nextopia – Livet, lyckan och pengarna i 

förväntningssamhället (2008) framhåller författaren Micael Dahlén betydelsen av 

konsumenternas förväntningar. I det samhälle som han anser att vi lever i, kretsar livet hela 

tiden runt förväntningar. Målet, mot det människor rusar, är det han benämner Nextopia, 

den perfekta morgondagen där allt kommer att vara bättre än innan. I ett samhälle där 

människor konsumerar förväntningar och inte reella produkter kan det tänkas finnas ett 

                                                
12

 David Ogilvy räknas som en av de stora i den moderna reklamvärlden och kallas ibland ”The father of 
advertising”. 
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behov av att vara öppen inför framtiden, där förväntningarna faktiskt bor. I boken nämns ett 

exempel som beskriver hur konsumtion fungerar i förväntningssamhället; Innan Apple’s i-

phone hade släppts på den engelska marknaden placerades den ut i en monter i London. 

Människor kunde endast titta på telefonen genom montern utan att röra och känna på den. 

Förväntningarna på att få känna, röra och äga telefonen gav upphov till ett näst intill galet 

köpbehov. Även om Ogilvy på sin tid troligtvis inte kunde förutspå hur dagens samhälle, 

enligt Dahlén, skulle te sig handlar det ändå om samma sak. Att vara öppen mot framtiden 

och friheten framtiden för med sig. 

 

En paradox existerar mellan varumärket och äkthetsbegreppet. Enligt Liedtka (2008) finns 

det en motsägelse i att sträva efter äkthet i varumärket. Äkthet är något som uppkommer på 

grund av grundförutsättningar, det är inget som går att frammana. Hon menar vidare att om 

det visar sig att äkthet har ett värde för företagens varumärken kommer fler och fler företag 

se till att försöka sträva mot äkthet. Konceptet kommer då att missbrukas och äkthet som 

begrepp förlora sitt värde. 

 

3.2.4 Sammanfattning varumärke och äkthet 

I detta avsnitt har fem stora utmaningar för äkthet i ett varumärke identifierats. 

1. Varumärket måste ”laddas” med egenskaper och associationer som upplevs som äkta 

2. Varumärket måste hålla sig trogen sina kärnvärden 

3. Varumärket måste upplevas som relevant för att konsumenterna ska vilja identifiera sig med 

det 

4. Glappet mellan varumärkets identitet och den kommunicerade identiteten bör minimeras. 

5. Konceptet äkthet får inte missbrukas, då riskerar det att förlora sitt värde.  

 

3.3 Reklam och äkthet 

De flesta forskare är alltså överrens om att det står i konsumentens makt att avgöra 

huruvida de upplever varumärket och dess kommunikation som äkta eller ej. Dagens 

konsumenter är svåra att tillfredställa då de på många sätt anses ha blivit immuna mot 

marknadsföring och framför allt mot traditionell reklam. Omvärldsföretaget Kairos Future 
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skrev i ett pressmeddelande från 2008, att man i en vanlig livsmedelsbutik möts av 15 000 

budskap. Människans hjärna har utvecklas för att bli blind för alla dessa budskap, istället 

sägs konsumenterna numera vägledas av äkthet och genuinitet.  Ny marknadsföring bör 

därför vara själfull och speglas av äkthet och historia för att nå den tilltalade målgruppen. 

Vidare är kravet på ärliga erbjudanden från transparenta källor större än någonsin tidigare 

på grund av de sociala mediernas genomslagskraft under senare år (Atal et al. 2007). 

Konsumenterna vill inte längre bli lurade av marknadsföring och de vill heller inte längre bli 

sedda som en grupp utan som individer (Boyle, 2004)  

 

 3.3.1 Reklamens paradoxer och problem 

Enligt Stern (1994) existerar en paradox i själva kärnan av reklam. Om man förutsätter att 

reklam syftar till att visa upp en riktig och sann bild av verkligheten tycks det paradoxalt att 

betalda skådespelare skildrar verkligheten genom att sprida sponsrade budskap via 

uppdiktade manus. Vidare skönmålas ofta produkt och varumärke med målet att få 

konsumenterna att köpa. Beverland (2008) håller med och menar att 

massmarknadsföringsmetoder underminerar chansen för ett varumärke att upplevas som 

äkta. Han anser vidare att genom att avstå från reklamkommunikation kan man differentiera 

sig från sina konkurrenter. 

 

Ytterligare en paradox existerar – många företag som köper reklamutrymme är storföretag 

som massproducerar och äger globala nätverk och distributionskanaler. För att dessa 

företag ska nå fram till sin målgrupp bör de marknadsföra sig som lokala och rotade i 

mänsklig historia och tradition och tilltala konsumenten som individ inte som grupp (Boyle, 

2004). Nyckeln tycks vara att framstå som o-kommersialiserad, anti-mainstream eller på 

annat sätt ta avstånd från konsumtionssamhället även om man i högsta grad befinner sig i 

navet av det samma Här finns risk för ett ”Authenticity Gap” om inte varumärket är försiktig 

i sin kommunikation.  

 

Flera grupper i samhället har sedan i början av 90-talet arbetat för att motverka det 

konsumtionscentrerade och varumärkta samhället. Adbusters är t. ex ett internationellt 
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nätverk, grundat i Canada, som genom aktioner av olika slag vill öppna ögonen på människor 

om den verklighet, som de menar, numera är köpt av storföretag och deras varumärken. 

(Klein, 2000) Det existerar alltså ett motstånd mot marknadsföring och konsumtion i stort 

vilket även enligt Boyle (2004), har bidragit till att en ny konsumentgrupp vuxit fram – den 

han kallar ”de nya realisterna”.  Denna konsumentgrupp är en ökande minoritet av 

konsumenter som eftersöker djup och en sann verklighet i sitt liv. De söker ständigt efter 

hållbara, känslomässiga upplevelser, harmoni mellan arbete och fritid och inte minst äkthet. 

De är beredda att arbeta mindre, tjäna mindre för att på så sätt berika sitt liv inifrån. 

Marknadsföring till denna grupp, som enligt Boyle (2004) representerar nästan 50 % av 

befolkningen i England kommer att kräva nya, alternativa kommunikationsvägar. 

 

Det föreligger alltså, enligt teorin, några problem och paradoxer med att kommunicera 

äkthet via reklam. 1969 skrev den tyska kulturkritikern Walter Benjamin en artikel – ”The 

work of art in the age of mechanical reproduction” där han menade att konsten hade 

förlorat sin aura av äkthet eftersom den industriella tiden hade gjort det så lätt att 

reproducera verken. (Peterson, 2005) Med att inkludera detta vill jag belysa att äkthet är ett 

föränderligt begrepp. Vad som upplevdes som äkta igår behöver inte upplevas som äkta 

imorgon. Det är i slutändan alltid konsumentens upplevelse som räknas. 

 

3.3.2 Alternativa kommunikationsvägar 

Det är mer än någonsin av stort värde att varumärkesägare ser till att utveckla transparenta 

och ärliga budskap. I och med de sociala medierna är det inte längre möjligt för företag att 

kommunicera till sina konsumenter, nu krävs det att man kommunicerar med dem på deras 

språk och på de platser där de är närvarande. (Atal et al. 2007)   

 

A company may be the jure owner, but customers are the de facto owners of the brand 

                                                                                                        (David Wolfe, citerad i Gilmore & Pine’s Authenticity) 

I citatet ovan belyser man hur ett varumärke fungerar i realiteten. Företaget är juridisk ägare 

av varumärket men i själva verket är det konsumenterna som äger bilden av varumärket. I 

och med de sociala medierna blir detta citat ännu mer kärnfullt – konsumenterna äger inte 
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bara den mentala bilden av varumärket, de äger även rätten att effektivt sprida sitt eget 

budskap om varumärket via de sociala medierna. Detta innebär att varumärkena till viss del 

förlorar kreativ kontroll över sina budskap (Atal et al. 2007). Om konsumenterna upptäcker 

att ett varumärke inte är transparent, öppet och ärligt finns stor risk att de ”kidnappar” 

varumärket och sprider negativ propaganda om det. Men, å andra sidan, om man som 

företag använder de sociala medierna på rätt sätt genom att skapa dialog med sina kunder 

och genom att uppvisa transparens och äkthet kan engagerade användare bli varumärkes 

främsta marknadsförare och varumärkesambassadörer. (Atal et al. 2007) 

Leigh et al.(2006) tar upp communities som ett alternativ för varumärket och konsumenten 

att interagera. Enligt Leigh et al. (2006) skapar konsumenter communities själva och 

kommunicerar på befintliga communities för att tillfredställa sina existentiella behov. 

Genom interatktion på dessa communities förs diskussioner om ett gemensamt intresse och 

man blir del av varumärkets kultur och sfär. Harley Davidsson och MG är exempel på 

varumärken som har stark community-tradition och som i högsta grad skänker äkthet till 

sina medlemmar.   

 

Storytelling är en annan alternativ väg att kommunicera med målgruppen utan att använda 

traditionell reklam. Dennisdotter & Axenbrant, 2008, menar att man genom intelligent 

historieberättande kan vinna förtroende hos målgruppen och differentiera sig gentemot 

konkurrenter enbart genom word-of-mouth.   

 

3.3.3 Definition av äkthet i reklam 

Reklam kan ses som ett kulturellt fenomen som ämnar uppnå äkthet i sin egen kontext - 

konsumtionen. (Se Postman 1985, Schudson 1984 i Stern 1994) 

Definitionen av äkthet i reklam enligt Stern (1994) lyder: 

 

An authentic advertisement is one that conveys the illusion of the reality of ordinary life in 

reference to a consumption situation. 

 

Denna definition gör gällande att nyckeln för reklamens äkthet är att kategorisera den som 
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fiktiv. Majoriteten av litteratur, teater och poesi är fiktiva men dess äkthet ifrågasätts sällan. 

Med vetskap att reklamens yttersta mål och syfte är att övertala till konsumtion förfinas och 

frigörs äkthetsbegreppet och man kan hävda att reklamen speglar en imitation av livet, inte 

livet självt. Reklamen är fiktiv eftersom den innehåller ett sponsrat budskap, framfört av en 

(ofta) avlönad skådespelare men vinner äkthet då reklamen själv, i åskådarens ögon, lyckas 

skapa illusion av det verkliga livet. (Stern, 2004) 

 

3.3.4 Hur äkthet kan kommuniceras via reklam 

Grayson & Martinec (2004) menar att reklam är mest effektivt i att skapa associationer till 

det äkta. Det vill säga kommunicera med hjärnans högra halva. De menar vidare att nyckeln 

till att idag uppfattas som äkta är att inte skrika för högt – viskar man, hörs man bättre.    

Keller (2003) menar vidare att reklambudskap som talar till konsumenten i en intelligent ton 

och motsvarar målgruppens identifierade värderingar och verklighetsuppfattning har störst 

chans att upplevas som äkta .  

 

I artikeln ”Projecting authenticity through advertising” undersökte Beverland et al. (2008) 

vilken sorts äkthet som konsumenter kan identifiera när de ser reklam, vilken typ av reklam 

som bäst kan kommunicera den identifierade äktheten och slutligen om konsumenterna kan 

avgöra om ett varumärke verkligen är äkta gentemot vad som kommuniceras. 

Undersökningen är den första som gjorts på området reklam och äkthet och ger intressanta 

insikter i konsumenternas uppfattning om äkthet förmedlad via reklam. Beverland et al. 

(2008) fann, i sin studie, att paradoxen mellan kommersialism och äkthet kan vara 

överdriven. Även om konsumenterna insåg att reklambranschen använder knep för att 

skapa känsla, mystik och kanske inte helt sanna historier för kommersiell vinning, påverkade 

detta inte konsumentens intryck av produktens äkthet så länge varumärket speglar en äkta 

tradition eller något väl förankrat i ”hur något ska vara”.  

Undersökningen utfördes på belgisk Trappistöl och författarna fann 3 sorters äkthet 

identifierade av intervjupersonerna:    

 

o Pure Authenticity13 – ger konsumenten garanti för produktens genuinitet. 

                                                
13 Pure Authenticity – Ren autenticitet 
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o Approximate Authenticity14 – ger konsumenten illusion om hjälp till 

självförverkligande genom varumärkets länk till tid och rum. 

o Moral Authenticity15 – ger konsumenten illusion om hjälp till självförverkligande 

genom länk till konsumentens personliga moralvärderingar.  

 

Punkterna ovan skiljer på den äkthet som, via reklam, identifieras tack vare produktens 

attribut och förmågor (Pure Authenticity) och den äkthet som på olika sätt kan bidra till 

självförverkligande och identifiering av jaget (Approximate & Moral Authenticity).  

Beverland et al. (2008) menar dock att dessa processer ofta sammanstrålar. Äktheten 

identifieras som en konsekvens av de kognitiva mönster och uppfattningar konsumenten har 

om det som uppfattas som äkta. Varje köptillfälle ger dock inte upphov till en autenticering 

som konsekvens av ett aktivt sökande efter självidentifiering eller självförverkligande. 

Preferenser spelar också en avgörande roll. Grayson & Martinec (2004) menar till exempel 

att konsumentens värdering av en produkts äkthet och sökandet av äkta varumärken för att 

förverkliga sig själv är två olika saker.  

 

De av Beverland et al. (2008), via reklam, identifierade äktheterna matchar väl med de 

definitioner av äkthet som jag tog upp i första avsnittet (se kapitel 3.2.1). Då dessa 

sammanfaller finner jag det relevant att inkludera de generella definitionerna under varje, 

för reklam, identifierad äkthetstyp. På detta sätt ges bättre överblick på hur reklam kan 

påverka intrycket av olika sorters äkthet. Direkt under varje identifierad äkthet kommer en 

kort resumé av de sedan tidigare definierade äkthetstyperna.   

 

 

3.3.4.1 Identifierad äkthet 1: Pure Authenticity – Indexical Authenticity 

“Ger konsumenten garanti för produktens genuinitet”  

 

Indexical Authenticity innebar alltså produktens, tjänstens eller varumärkets faktiska 

koppling till historia, tradition och kultur (Greyson & Martinec, 2004). Mer specifikt kan 

denna typ av äkthet delas in i ”Natural Authenticity” – det orörda, organiska och icke-

                                                
14

 Approximate Autheticity – Uppskattad autenticitet 
15 Moral Authenticity – Moralisk autenticitet 
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syntetiska och ”Referential Authenticity” – något som refererar till det förgångna och något 

som redan upplevs som äkta utan att imitera eller trivialisera. 

Grayson & Martinec (2004) menar att konsumenterna upplever Indexical autenticitet via 

produktens, tjänstens eller upplevelsens fysiska attribut. Om konsumenten lätt identifierar 

produkten som äkta underlättas senare inköpsbeslutsprocessen. 

 

Reklam bör därför kommunicera denna sorts äkthet genom att anspela på varumärkets 

specifika attribut dvs. : ”Those descriptive features that characterize a product or service” 

(Keller, 2003). Speciella varumärkesattribut som kan lyftas är t.ex. varumärkets eller 

produktens kvalitet, unika smak eller koppling till tradition.  

 

3.3.4.2 Identifierad äkthet 2: Approximate Authenticity – Iconic Authenticity 

”Ger konsumenten illusion om hjälp till självförverkligande genom varumärkets länk till tid 

och rum” 

 

Iconic Authenticity kan vara en reproduktion av ett original, med referens i det förgångna 

(Referential Authenticity). Denna äkthet sägs vara relativ, kontextuell och ideologisk driven 

(Grayson & Martinec, 2004). Underkategorierna för denna sorts äkthet är ”Original 

Authenticity”, där upptäcktselementet fungerar som en trigger för konsumenten och 

”Exeptional Authenticity” – det lilla extra. 

 

I detta fall är den symboliska äktheten som bör lyftas i reklamen, känslan är viktigare än 

sanningen (Beerland et al. 2008). Det handlar om att lyfta varumärkets mjukare värden dvs.  

”The personal value and meaning that consumers attach to the product or service attributes” 

(Keller, 2003). Anledningen till detta är att konsumenten vill att bilden reklamen förmedlar 

ska passa med den mentala bilden om hur något ”ska vara”.  Konsumenten söker orientering 

i tid och rum och upplever en känsla av självförverkligande när ett varumärke svarar upp 

mot mentala bilder. Genom att skapa en ”aura” eller ”mystik” kring varumärket förstärks 

den upplevda äktheten av varumärket. (Beverland et al. 2008) 
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3.3.4.3 Identifierad äkthet 3: Moral Authenticity – Existentiell äkthet 

”Ger konsumenten illusion om hjälp till självförverkligande genom länk till konsumentens 

personliga moralvärderingar”  

 

Enligt definition värderar konsumenten den existentiella äktheten på personliga och 

moraliska uppfattningar och upplevelser. Konsumenten söker en koppling mellan en verklig 

och sann värld och det sanna jaget. (Leigh et al. 2006) I denna kategori ingår också 

”Influential Authenticity” – något som knyter samman mänskligheten i ett högre mål, 

miljöhänsyn, ekologi, respekt för jordens resurser och vad vi äter och dricker och Corporate 

Social Responsibility (CSR) I detta fall ska reklamen förmedla det äkta och genuina i företaget 

och varumärkets intentioner – hur man arbetar med CSR, verklig kärlek till hantverket, 

omtänksamhet för hälsa etc. Reklamen ska vidare kommunicera småskalighet, fokusera på 

det handgjorda och visa bilder som ger känsla av kärlek för produkten och själva 

framställningen av den samma. Genom att visa att produkten görs av kärlek snarare än av 

finansiella skäl skapas känsla av värme och personlig relation och förstärker illusionen att 

inte vara del av det massproducerade. (Beverland et al. 2008) De tre ovannämnda 

äkthetstyperna som kan identifieras via reklam är sammanfattade i tabellen nedan: 

Hur reklam kan lyfta varumärkets 

äkthet 

Pure Authenticity: 

Indexical Authenticity 

(natural, referential 

authenticity) 

Approximate 

Authenticity: 

Iconic Authenticity 

(original, exeptional 

(referential 

authenticity)) 

Moral 

Authenticity 

Existensiell äkthet 

(influential 

authenticity) 

Genom produkt/varumärkesattribut 

(fysiska egenskaper och funktioner) 

 

X 

  

Genom produktens/varumärkets 

mjukare värden och mening 

  
X 

 

Via Intentioner   X 

 

[Figur 3.5 Äkthet via reklam – egenutvecklad tabell 
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3.3.5 Sammanfattning reklam och äkthet 

Enligt teorin existerar ett flertal paradoxer när man diskuterar äkthet och reklam; att själva kärnan i 

reklamen – att trigga till försäljning – inte har något med äkthet att göra, att storföretag med stora 

kommunikationsbudgetar ändå måste framstå som små och nära kunden för att få genomslag samt 

att flera grupper i samhället vänder sig helt emot, vad de kallar, det varumärkta samhället.  

 

I och med de sociala medierna sätts ytterligare press på att reklamen faktiskt visar en sann bild av 

varumärket. Om konsumenterna uppfattar ett glapp kan de enkelt ”kidnappa” varumärket och sprida 

negativa budskap via de informella kanalerna. Vissa författare framhåller att andra 

kommunikationskanaler kan vara mer effektiva för att sprida äkthet dels på grund av att reklam är 

ett masskommunikationsverktyg men också på grund av att vissa konsumentgrupper söker sig bort 

från det tydligt kommersiella. 

 

Nyckeln för att reklam ska kunna framstå som äkta är att kategorisera den som fiktiv, syftet är att 

imitera livet och verkligheten, inte verkligheten självt. Reklam anses vidare vara mest effektivt i att 

sprida associationer dvs. tala till den mer emotionella högra hjärnhalvan. Vidare menar exempelvis 

Beverland et al. (2008) att paradoxen mellan kommersialism och äkthet tycks överdriven. 

Konsumenterna är medvetna om de knep som reklambyråerna tar till för att locka till inköp men 

tycks ändå uppfatta äkthet i reklamen. I detta avsnitt behandlades tre äkthetstyper som via reklam 

identifierades av konsumenterna. Dessa tre äkthetstyper är av samma karaktär som Grayson & 

Martinec’s (2004) definitioner varför de i den sista delen av detta avsnitt slagits ihop för att beskriva 

hur dessa olika äkthetstyper kan förmedlas via reklam. 
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras undersökningens empiriska material baserat på intervjuer med 

representanter från den svenska reklambranschen. 

 

4.1 Definition av äkthet 

Branschens definition av begreppet äkthet kan tänkas vara intressant då en 

varumärkesägare kommer till en byrå med en önskan att ladda sitt varumärke med äkthet. 

Äkthet handlar enligt samtliga respondenter om att vara sann – att man håller sig till 

varumärkets tillgångar, att man inte förstorar, förskönar eller på något sätt avviker från 

varumärkets grundvärden.  

 

Om man står för det man är, kommunicerar det och också lever upp till det – då har man ett 

klockrent koncept.  

                                                                                                                                       (Reporter, Resumé) 

 

Många olika aspekter av äkthet dyker upp under intervjuerna. I modellen nedan är de 

vanligaste orden för att beskriva äkthet sammanfattade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄKTHET 

 

 

 

 
 

Relevans 

Upplevelse, känsla 

Värde Minska glapp 

Långsiktighet 

Trovärdighet Transparens 

Vara sann 

[Figur 4.1 Äkthetsbegreppets ledord – egenutvecklad illustration] 

Förankring 
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Vara sann 

Att vara sann mot det man är och låta kommunikationen visa detta är enligt respondenterna 

fundamentet för att kunna uppfattas som äkta. Reklam- och kommunikationsbyråerna har 

här en viktig roll för att hålla tillbaka, men ibland också pusha för att kommunikationen ska 

gå i linje med varumärket. (Copywriter, Forsman & Bodenfors) Varumärke och 

kommunikation samspelar alltså mycket nära för att uppnå önskad äkthet. En osann 

kommunikation bidrar sällan till positiva effekter för varumärkets upplevda äkthet. 

(Copywriter, Garbergs) 

 

Upplevelse, känsla 

Respondenterna ger under intervjuerna exempel på varumärken de tycker representerar 

äkthet (se case kapitel 4.2), några av svaren är de samma men även i bland en liten skara 

människor i samma bransch varierar resultaten av vad man upplever som äkta. Gemensamt 

för respondenterna är att de poängterar att det är målgruppens upplevelse som är det 

centrala. Endast de tilltalade konsumenterna är relevanta. 

 

Vi har ju hela tiden fokus på hur det ser ut i huvudet på konsumenten och då handlar det ju om 

vad som känns äkta. Faktiskt mer än hur det egentligen förhåller sig.  

                                                                                                                                  (Copywriter, Garbergs)  

 

Citatet ovan visar på konsumentfokus men också att sanningen kanske inte alltid är det 

viktigaste så länge som konsumenten uppfattar varumärket som äkta. 

 

Förankring 

Äkthet byggs genom att leva varumärket, att allting andas och återspeglar varumärkets 

värderingar (VD, JMW). Om varumärket är väl förankrat internt så att man lever varumärket 

och medarbetarna i varje led står för varumärkets värderingar är det svårt att inte uppfattas 

som äkta (Copywriter, Garbergs). Om dessutom den externa kommunikationen har 

förankring i denna verklighet är chansen stor att konsumenterna ges ett äkta intryck 

(Reporter, Resumé)   
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Relevans 

Känns inte varumärkets värderingar relevanta för målgruppen kommer inte heller 

varumärket att uppfattas som äkta. När folk ska beskriva sina drömliv är det ofta ganska 

nära det liv man har, med små justeringar (Copywriter, Garbergs). Om ett varumärke 

kommunicerar någon slags drömvärld som känns alltför långt bort från det egna jaget 

kommer heller inte längre varumärket att kännas relevant. (Copywriter, Forsman & 

Bodenfors) 

 

Långsiktighet 

Många av de varumärken som respondenterna tyckte representerade äkthet har på olika 

sätt byggt på långsiktighet. Antingen via en lång och traditionsrik historia eller genom att 

långsiktigt hålla sig trogen till varumärkets värderingar. Långsiktighet är viktigt oavsett vilket 

sorts företag man diskuterar. 

 

Värde 

Samtliga respondenter är samstämmiga kring att äkthet är ett mycket värdefullt begrepp 

och att det finns en generell äkthetstrend i samhället. På konsumentsidan efterfrågas äkthet 

och på den kommersiella sidan finns en önskan att förmedla äkthet.  Respondenterna tror 

att ju mer man lever i en verklighet som uppfattas som fejkad eller artificiell desto mer 

värderar man det som är på riktigt och det som är äkta. 

 

Vår värld och våra liv blir alltmer fejkade. Och då tror jag att vi människor får ett starkare och 

starkare behov av äkta upplevelser 

                                                                                                                                                 (Reporter, Resumé)  

 

Denna tendens påverkar konsumenternas efterfrågan, och i nästa steg deras inköp. För 

konsumenten kan det då handla om att hitta varumärken som inte är en del av det 

kommersiella systemet. Idag är detta dock, i princip, en omöjlighet och istället gäller att de 

varumärken som känns äkta och relevanta också blir mer värdefulla för konsumenten. 

Generellt håller de flesta i samhället med om att äkthet är ett positivt laddat begrepp och 

något man vill ha – då blir det också någonting som producenter av produkter och tjänster 
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vill förmedla (Reporter, Resumé) Respondenterna använder alltså ordet värde på två olika 

sätt när äkthet diskuteras. Dels i avseendet att äkthet bidrar till att skapa värde för 

varumärket, dels att äkthet är ett av grundvärdena för att, numera, skapa bra och effektiv 

kommunikation. 

  

Minska glapp 

Om man kommunicerar en bild i reklamen som inte stämmer överrens med varumärkets 

identitet och konsumenternas bild kommer ett glapp uppstå och varken varumärket eller 

reklamen kommer att uppfattas som äkta. Detta tas upp i samtliga intervjuer.   

 

Man liksom sätter en bakvänd keps på ett varumärke som det passar jävligt illa på. 

                                                                                                                            (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Till skillnad mot innan går ofta inte detta glapp att leva med på grund av de sociala medierna 

som bidrar till att göra allt mer tydligt, genomskinligt och exponerat. Konsumenterna 

kommer direkt att agera och ifrågasätta vad som kommuniceras. Konsumentmakten driver 

fram ett tryck på reklamen att bli mer relevant och äkta. (VD, JMW)  

Samtliga respondenter definierar äkthet som ett minimalt glapp mellan verklighet och vad 

man kommunicerar.   

 

Transparens 

I och med de sociala medierna blir alltså varumärken mer transparenta än tidigare. Nyheter 

färdas fort över internet och det finns en struktur för hur företag kan få badwill när dem 

kommunicerar en sak och gör en annan. (VD, JMV & Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

Detta innebär att det också är viktigare än någonsin att allt drar åt samma håll och att man 

är ärlig i sin kommunikation.  

 

Trovärdighet 

Samtliga respondenter är överrens om att all bra kommunikation handlar om en sak; om 

trovärdighet. Det är väldigt dumt i varumärkessynpunkt att göra folk besvikna och lova mer 

än vad man kan hålla (Reporter, Resumé). Ett vanligt fel, som diskuterades i intervjuerna, 
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som görs inom reklamen är att man försöker framställa ett varumärke på ett sätt som inte 

känns trovärdigt.  Jämfört med den perfekta och fantastiska reklamvärld, där varumärken 

genom reklam blir synlig, är det lätt att verkligheten ter sig blek.  När varumärket dessutom 

gör saker som inte rimmar med det som reklamen förmedlar bli folk skeptiska. Det kanske 

inte lurar folk, men med det medielandskapet som finns idag blir allt mer genomskinlig och 

exponerat. (Copywriter, Garbergs) Glappet mellan verkligheten och reklambilden blir 

tydligare.  

 

Ett annat exempel, som togs upp gällande trovärdighet, rör Röda Korset – på våren 2009 

blev kommunikationschefen på Röda Korset häktad för grov trolöshet mot huvudman 

alternativt grovt bedrägeri – när något sådant händer påverkar det hela varumärkets 

trovärdighet och risken är stor att man faller väldigt hårt. (Reporter, Resumé) 

 

4.1.1 Sammanfattning definition av äkthetsbegreppet 

Sammanfattningsvis kan man säga att definitionen av äkthet kräver vidd, på grund av att de finns så 

många olika sorters företag och varumärken. Äkthet kan upplevas i företag som har en lång historia, 

tradition, en väldigt stark förgrundsfigur eller sprunget ur naturen på olika sätt. Men det är inte en 

grundförutsättning. Under intervjuerna återkommer ständigt vikten av att vara sann och ärlig mot 

sina värden och sin identitet och att minimera glappet mellan verklig och kommunicerad identitet. 

Äkthet verkar också vara kontextuellt och ändrar skepnad beroende på vilket varumärke man 

diskuterar och har att göra med. Bara för att ett varumärkes produkt inte är sprunget ur jorden och 

havet behöver det inte betyda att det inte är äkta. Respondenterna delar uppfattningen att det är 

lättare att framstå som äkta om man är liten. Just det småskaliga är något som per automatik 

appellerar på konsumenternas känsla för att något är äkta. Men, allt handlar till syvene och sist om 

hur konsumenten uppfattar varumärket.  
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4.2 Case – äkthet definierat via varumärken 

Under intervjuerna gav respondenterna exempel på varumärken som karaktäriserar äkthet 

enligt deras begreppsuppfattning.  För att ytterligare klargöra vilka värden respondenterna 

lägger in i äkthetsbegreppet kommer detta avsnitt att behandla dessa varumärken.  

 

4.2.1 Nike 

 

 Nike användes som exempel för ett varumärke som representerar äkthet. 

Nedan följer en sammanfattning av vad copywritern på Forsman & 

Bodenfors tycker om Nike som varumärke ur äkthetshänseende. 

 

Nike har under de senaste 20 åren varit ett av de mest fantastiska marknadförings-casen – 

en riktig framgångssaga. Det som är speciellt med Nike är att det är grundat av en av 

planetens största sportfånar och detta tycks ha genomsyrat allt företaget gjort. Just kärleken 

till sport och idrott är det som hela varumärket andas och som lyser igenom i all 

kommunikation. Om man själv gillar sport är det lätt att relatera till detta och det får 

varumärket att glöda ännu mer. Nyckeln är att Nike verkligen älskar sport.  

 

Detta faktum användes också i kommunikationen. När Nike lanserade tag linen ”Just do it” 

bestämde dem sig för att projicera kärleken till idrott, idrottsmän och sport genom 

attitydreklam istället för den traditionella produktreklamen. Genom att använda stora 

idrottsmän som Michael Jordan och säga: ” Visst är han fantastisk” undvek man att förmedla 

varumärket på ett sätt som folk byggt upp försvarsmekanismer emot. När dessutom Michael 

Jordan bar Nike-skor både under match och privat kunde folk dra sin egen slutsats om att 

Nike’s skor troligtvis också var fantastiska. Detta hade lätt kunnat uppfattas som ett 

reklamknep men just eftersom Nike genomsyras av kärleken till idrotten och är grundat av 

en riktig sportfåne fick detta fin effekt. En förklaring till varför Nike lyckat få en sådan 

utväxling jämfört med många andra som använt attityd i reklam, anses vara för att man 

byggt på något som verkligen känns äkta inifrån och ut.  
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4.2.2 IKEA  

Två av respondenterna tar upp IKEA som exempel på ett äkta 

varumärke (Reporter, Resume & Copywriter, Garbergs) 

 

Anledningen till varför IKEA känns äkta är att man har ett tydligt koncept; låga priser, svensk 

design och en vilja att vara folkets varumärke. De låga priserna ligger nära den småländska 

själen och Ingvar Kamprads ledarskap. Själva namnet Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd 

tyder på att varumärket är grundat i den djupa småländska myllan och att man är stolt över 

sitt svenska ursprung. Man har på senare tid börjat med en designsatsning för att lyfta 

svenska designers inom företaget och svensk mat säljer som smör på varuhusen i utlandet – 

äktheten finns i den svenska folksjälen som ska kännas tillgänglig för alla.    

En annan viktig aspekt i IKEA’s framgång kan vara att det har funnits en rak linje från 

Kamprads första butik till det dem är idag – även om skillnaden är enorm. Genom att vara 

sann mot sitt ursprung och sina idéer och följa dem i allt man gör skapas en identitet som 

känns igen, vilket får IKEA att kännas äkta.  

 

4.2.3 Saltå Kvarn 

Saltå Kvarn betecknas som en 10-poängare i äkthetshänseende 

av samtliga respondenter. Taglinen ” Av det naturen ger. Och 

inget annat.” , verkar vara det som har slagit rot i 

respondenterna. Varumärket andas närhet till naturen, småskalighet, biodynamisk och 

ekologisk produktion och hänsyn och respekt för både natur och människa. Varumärket syns 

inte heller i någon sorts kommunikation vilket förstärker upplevelse av att man verkligen på 

riktigt är ett litet varumärke som producerar för den goda sakens skull och inte för att göra 

stora pengar på sin verksamhet.  

 

4.2.4 Viasat  

En av respondenterna (Copywriter, Garbergs) tar upp hur kommunikation 

kan förändra perceptionen av ett varumärke. Istället för att utgå från 

varumärket kan kommunikation leda vägen mot en äkta upplevelse. ”Det 
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intressanta med Viasat är att dem har känts extremt oäkta fram till nu.”   I fallet Viasat 

använde man reklamkampanjen ”Det sämsta med Viasat”, där alla kunder bjöds in för att 

rösta på de viktigaste sakerna som Viasat bör åtgärda för att bli bättre. Just att 

kommunikationen lyfter ett problem känns väldigt äkta – det tyder på insikt och att man är 

beredd att vara ärlig i kommunikationen med kunderna. När man grundar sin 

kommunikation i vad som är sämst med Viasat är det ju inte bara produkten som företaget 

tillhandahåller som granskas, utan i högsta grad även varumärket. Om man kontinuerligt 

lyckas att åtgärda problemen som kunderna tagit upp blir detta också något som kan 

kommuniceras och förbättrar varumärkets goodwill, förutsatt att förbättringar verkligen 

görs i konsumenternas ögon. 

 

4.2.5 Sammanfattning case 

De fyra casen ovan kan sammanfattas enligt följande: 

Nike – äkta genom sin identitet och sina värderingar 

IKEA – äkta genom att vara trogen sitt ursprung och sina idéer 

Saltå Kvarn – äkta genom att vara småskalig och nära naturen 

Viasat – äkta genom att välkomna konstruktiv granskning av varumärket 

 

 

4.3 Varumärke och äkthet 

Hittills i detta kapitel har representanter från reklambranschen fått definiera vad de lägger 

in i äkthetsbegreppet. I detta avsnitt kommer äkthet granskas ur ett annat perspektiv – hur 

man bygger upp ett varumärke med mål att uppfattas som äkta.  

 

4.3.1 Differentiering 

Nummer ett för ett företag som kommer till en reklambyrå för att få hjälp med att 

kommunicera sitt varumärke är att hitta faktorer som särskiljer dem från andra.  
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Ganska ofta kommer företag till oss och säger att: ” Ja, det är väl inget speciellt med oss, vi är 

väl ungefär som alla andra.” Men oftast går det att hitta någonting. Det gäller att särskilja 

dem, det är det viktigaste. 

                                                                                                                                        (Copywriter, Forsman & Bodenfors)

  

Genom att utgå från varumärkesidentiteten och den målgrupp man vill nå söker man hitta 

de värden som kan ge avkall i kommunikation. Utan särskiljning kommer inte äkthet ha 

någon verkan. (Copywriter, Forsman & Bodenfors) Generellt sätt gäller det att varumärke 

och kommunikation måste matcha för att äkthet ska skapas ”så att det inte blir som att 

sätta läppstift på en gris”. 

 

4.3.2 Konsumenternas uppfattning om varumärket 

Nyckelbegrepp när man söker uppdatera ett varumärke är att besvara frågorna: ”Vad står 

varumärket för idag?” och ”Vad vill man att varumärket ska vara laddat med i framtiden?” 

Därefter bör man hitta dem kommunikativa barriärerna – vad det är som ska övervinnas för 

att konsumenterna ska förknippa varumärket med en särskiljande äkthet. (VD, JMW) Äkthet 

måste då genomsyra allt – val av metod, kanalval och budskap. Förståelse, kunskap och 

insikt om konsumenten blir mycket viktigare nu än vad den har varit tidigt eftersom 

kommunikationen har gått från masskommunikation till målgruppsanpassad 

kommunikation.  Frågor som: Hur ser konsumenternas konsumtionsmönster ut vad gäller 

media? Vilka medievanor har dem?, är frågor som är viktiga att besvara. De demografiska 

fakta som tidigare var det som styrde konsumtionen av media har suddats ut. (VD, JMW) 

 

Den gemensamma lägereldskonsumtionen som fanns tidigare har ersatts av hundratals 

lägereldar, tusentals lägereldar.  

                                                                                                                                                                    (VD, JMW) 

 

Nu baseras analysen mer på psykografiska fakta, där intressen ofta styr konsumtionen. Detta 

ställer höga krav på företagens kunskap och förståelse för hur konsumenterna agerar för att 

göra en kommunikation som känns relevant och äkta.    
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Utöver kunskap om konsumentens medievanor är det naturligtvis oerhört centralt att ha 

grundlig kunskap i vad konsumenterna har för bild av varumärket. Varumärkets värderingar 

står på ena sidan, hur man vill upplevas, och konsumentens bild av varumärket på andra 

sidan. Är bilderna olika måste man se till att åtgärda detta på något sätt. (VD, JMW) Det är 

viktigt att komma ihåg att väldigt få konsumenter gör sin hemläxa – hur det egentligen är. 

Mycket handlar om känsla och att kommunicera med konsumenternas själ och hjärta. 

Äkthet är ett subjektivt begrepp och mycket ligger i betraktarens öga, vad man uppfattar 

som äkta.  Arbetet med att skapa äkthet är hela tiden en balansgång mellan 

varumärkesinsikt och hur konsumenten kommer att uppfatta varumärket. (Copywriter, 

Forsman & Bodenfors) 

 

4.3.3 Hur skapa äkthet i varumärket? 

Det finns ingen patentlösning för hur man skapar äkthet i ett varumärke. Metoden för att få 

in äkthet i varumärket är skräddarsytt för varje kund. I regel handlar det om att ”gräva där 

man står”. Naturligtvis ska man titta på vad konkurrenterna gör men det viktigaste är att 

man lär sig så mycket som möjligt om företaget för att hitta det där lilla extra som kan göra 

avtryck. (Copywriter, Garbergs) 

 

Det handlar väldigt mycket om kunskap, kunskap, kunskap. Har man inte tillräcklig kunskap är 

risken stor att varumärket uppfattas som oäkta. 

                                                                                                                                      (Copywriter, Garbergs) 

 

Genom att söka kunskap om varumärket hittar man ofta både bra och dåliga saker. Finns 

inga bra saker kan en Viasat-variant vara lösningen. Att belysa problemen och sen bevisa att 

man försöker bli bättre. Allt är möjligt så länge man har kunskap om varumärket och om 

målgruppen. Starka varumärken som Apple är också duktiga på att kommunicera framtiden, 

samtidigt som man är rädd om sin historia. Konsumenterna viskar ständigt om framtiden 

och vad som kommer att bli den nästa produkten på marknaden. Så fort en produkt har 

släppts är uppföljaren mer intressant. Äkthet kan finnas i att konsumera förväntningen på 

ett varumärkes nästa produkt – du konsumerar alltså inte själva produkten utan 

förväntningarna på den. Gillar man varumärket finner man då äkthet i att på något vis ha en 



 

 48 

   

 

 

option på framtiden. (Copywriter, Garbergs) 

 

Reklam- eller kommunikationbyråns roll är ofta att hitta alla historier som varumärket 

bygger på. Ett varumärkes ursprung, historia och tradition anses många gånger vara den 

största tillgången för att kommunicera äkthet.  Historier är ett effektivt sätt att 

kommunicera med målgruppen om det görs på ett trovärdigt sätt. Ett vanligt fel är att man i 

marknadskommunikationen berättar en historia som bygger på varumärkets 

grundvärderingar men resten av det som syns av varumärket drar åt ett annat håll. Allt som 

varumärket gör och hör varumärket till, från en notis i tidningen till hur man bemöts i en 

butik måste vara konsekvent, annars blir äkthetsupplevelsen haltande. Det handlar alltså 

inte bara om kommunikation utan också om att vara och att andas varumärkets värderingar. 

(Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Jag tror att alla som jobbar med reklam jämt strävar mot att det ska vara äkta. Jag tror att det 

oftare sitter hos varumärkesägarna – att dem vill kommunicera nåt som inte är äkta. 

                                                                                                                                                           (Copywriter, Garbergs)  

 

Som företagsledare på ett företag vill man nog gärna framstå på ett visst sätt, att det ska se 

bra ut. Då är det många som lockas av genvägen att vrida upp varumärkets tillgångar till helt 

fel proportioner och kommunicera via tjusig reklam som får dem att verka bra.  Men förr 

eller senare blir man genomskådad och hamnar då i ett äkthetsproblem som kan ta år att 

råda bot på. (Copywriter, Garbergs) Ibland är byråernas roll att vara tråkiga och säga att folk 

inte kommer att tro på och avfärda det som man önskar kommunicera (Copywriter, Forsman 

& Bodenfors). 
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4.3.4 Sammanfattning hur skapa äkthet i varumärket 

I detta avsnitt har respondenterna gett sina åsikter om hur man bygger in äkthet i ett varumärke. 

Dessa åsikter kan sammanfattas i nedanstående 4 punkter: 

 

1. Grundlig analys och kunskap om varumärket – differentiering, positionering 

2. Grundlig analys och kunskap om konsumenternas bild av varumärket – är detta hur man vill 

uppfattas? 

3. Identifiera kommunikativa barriärer – hur nås målgruppen med avsett budskap? 

4. Hitta kreativa lösningar för att lösa de problem och glapp som identifierats – vad ska 

kommuniceras?  

 

 

4.4 Reklam och äkthet 

4.4.1 Reklamens uppgift 

Reklamens roll för ett varumärke är antingen att skapa kännedom eller att bygga image. 

Reklam anses vara den oöverträffat bästa kanalen för att skapa kännedom för ett 

varumärke.  Det är viktigt att komma ihåg att människor har någon slags relation till alla 

varumärken man känner till. Annonsering och tv-reklam är då effektiva sätt att 

kommunicera vad varumärket faktiskt står för – att eliminera skillnaden mellan varumärkets 

identitet och konsumenternas bild av varumärket. (VD, JMW) För premiumvarumärken av 

olika slag kan reklam å andra sidan vara negativt. För dessa företag finns andra vägar att gå 

för att kommunicera med målgruppen. Ofta strävar man efter att låta budskapet spridas via 

icke-köpta kanaler eller via konsumenterna direkt. (VD, JMW & Copywriter, Forsman & 

Bodenfors) Totalt sätt kan man ändå säga att reklam har en betydande roll för att eliminera 

glappet mellan verklighet och mentala bilder. 

 

Reklamens roll kan också vara att trigga konsumenten till inköp genom att berätta alla 

fördelar som ges genom att konsumera en vara. På detta sätt kan man säga att reklamen har 

en skönmålande roll. (Reporter, Resumé) Byråns roll kan i detta sammanhang vara att 
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framställa produkter som äkta även om dem inte är det. I en reklam för färskpressad juice 

vill ju producenten att man ska få uppfattningen om att juicen som står i butikshyllan ska 

vara pressad för 2 minuter sedan, för hand. Så är ju inte fallet men det är så man vill att 

konsumenten ska uppfatta det hela för att lockas att köpa just det märket. (Reporter, 

Resumé) 

 

Reklam har fram till idag varit det viktigaste verktyget i kommunikationsverktygslådan, 

framför allt för storföretag. Tendenser visar dock att reklam kommer att få mindre roll i 

framtiden. Mycket tyder på att varumärken kommer att lägga mer resurser på de egna 

kanalerna, att t.ex. förbättra och förstärka sin webnärvaro. Fördelen med detta är att 

konsumenten kommer till en plats som tillfullo är varumärkets och där finns utrymme att 

verkligen vara äkta. Förtjänad publicitet, via PR och sociala medier spås också spela en allt 

större roll i framtiden. (VD, JMW) 

 

4.4.2 Reklamens paradoxer och problem 

 I detta avsnitt identifieras reklamens paradoxer och problem.  

Fyra sorters problem identifieras: 

1. Reklam är inte till för att vara äkta, reklam är till för att sälja varor 

2. Ett glapp mellan reklam och verklighet, dvs. förskönande reklam, förstör i många fall 

mer än vad den skapar.  

3. Att kommunicera via reklam är en signal att man är som alla andra företag. 

4. Reklam som inte uppfattas som äkta kommer inte heller ha någon effekt  

 

Reklam är inte till för att vara äkta, reklam är till för att sälja varor 

I grund och botten är reklamens primära uppgift att positivt påverka ett företags försäljning. 

Från början hade reklam ingenting med äkthet att göra, målet var att trigga konsumenterna 

till konsumtion (Reporter, Resumé). Men på senare år har påståendet nästan kommit att få 

omvänd betydelse – för att sälja varor måste även reklamen vara äkta. Det värsta folk vet är 

att bli lurade och för att kunna sälja varor idag måste allt samverka för att konsumenterna 

ska vilja handla.  
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Ett glapp mellan reklam och verklighet, dvs. förskönande reklam, förstör i många fall mer 

än vad den skapar 

Så fort det finns ett glapp mellan faktisk- och kommunicerad verklighet blir reklamens 

paradox tydlig. Reklamen är inte äkta och den förstör då mer än den skapar. I dessa fall hade 

det varit bättre att inte säga något alls, alltså att inte kommunicera via reklam.  Men så länge 

reklamen är i linje med varumärket kan reklam bara förstärka och bli ytterligare ett ben att 

stå på i den traditionella marknadsföringskakan. (Copywriter, Garbergs) Reklam som stärker 

upp positiva värderingar som man redan har sen tidigare kan förhöja upplevelsen 

ytterligare. 

 

Att kommunicera via reklam är en signal att man är som alla andra företag 

Som tidigare framgick i detta avsnitt kan reklam lyfta ett varumärke om man är noggrann 

med hur man kommunicerar och söker att eliminera glappet mellan verkligheten och vad 

man kommunicerar. Men att kommunicera genom reklam kan också vara en signal att man 

är som alla andra företag (Copywriter, Forsman & Bodenfors)  

 

 Blotta faktumet att man gör reklam säger att man är en del av maskineriet i 

konsumtionssamhället. Bara det är ju någonstans en fejksignal. 

                                                                                                                                       (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Naturligtvis vore det optimalt om man läser i en tidning om ett litet företag som gör världens 

bästa löparskor, som inte tillverkas av barnarbetare och som har en fantastisk genuin 

historia och om budskapet om detta varumärke fick spridas till löpare via andra löpare utan 

kommersiell inblandning. Upplevelsen av detta varumärke blir då mer äkta än vad reklam 

någonsin kan frammana. På detta sätt är det stor skillnad mellan äktheten i Nike och 

exempelvis Saltå Kvarn. Saltå Kvarn ratar reklam och ser sina kunder som vänner stället för 

kunder. Om varumärket skulle börja göra reklamfilm eller storbildsannonsering så skulle de 

tumma på de äkthetskapital de byggt upp som sitt kännetecken. (Copywriter, Forsman & 

Bodenfors) 
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Jag skulle bli besviken på dem faktiskt, jag personligen skulle bli besviken om jag såg en 

reklamfilm av Saltå Kvarn. Jag vill ha min egen bild av de idealistiska bönder som gör de här 

jättebra grejerna.  

                                                                                                                                   (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Reklam som inte uppfattas som äkta kommer inte heller ha någon effekt  

Ofta diskuteras dagens mediebrus och konsumenternas utvecklade försvarsmekanismer mot 

den traditionella reklamen. I denna diskussion lägger man också in människors problem med 

att hantera och sovra i medielandskapet. En av respondenterna (VD, JMW) tycker att dessa 

påståenden förringar människors förmåga. Respondenten menar att människor har en stor 

förmåga att sovra i vad som de anser vara relevant och därmed äkta. Beviset är den reklam 

vi ser idag.  

 

Om ett varumärke inte upplevs som äkta eller om reklamen inte upplevs som äkta av sin 

konsument kommer reklamen vara verkningslös. Och då kommer vi inte att se den reklamen 

igen. Ett företag som gör skitreklam och som inte upplevs som äkta kommer att märka att 

reklamen inte genererar det den är ämnad att göra. Då kommer dem sluta, för de kommer inte 

längre ha råd att annonsera.  

                                                                                                                                                                             (VD, JMW) 

 

Det finns konsumenter som tycker att tv-shop är relevant, därför existerar denna form av 

kommunikation fortfarande. Men, reklambranschen tenderar ofta att tycka att detta inte är 

bra kommunikation, branschen saknar ibland konsumentinsikt (VD, JMW) 

  

 Idag är reklam en del av vår populärkultur, vår underhållning och vår vardag. ICA är ett bra 

exempel på det. Genom att etablera sig som en reklamsåpa delar reklamen och verkligheten 

en gemensam vardag och kultur som för många upplevs som mycket äkta (VD, JMW & 

Reporter, Resumé)  

 

4.4.3 Hur äkthet förmedlas genom reklam 

Parallellt med diskussionen om äkthet och genuinitet i varumärket existerar en annan 

diskussion om att reklamen ska kännas äkta och vara på riktigt. Enligt branschtidningen 
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Resumé är grejen i reklambranschen att man mer och mer gått mot att man försöker 

undvika att skapa reklam som ser ut som reklam Detta är ett svar på att konsumenterna 

försöker undvika och zappa bort reklam i allt större utsträckning. 

 

Man gör reklam som inte ska se ut som att det är reklam. Det är en klar trend som har pågått 

ett par år nu.  

                                                                                                                                                                   (Reporter, Resumé) 

 

Att lägga ut filmer på YouTube, göra PR-upplägg som skapar snackisar utanför det 

traditionella reklamutrymmet eller på annat sätt än på det vanliga reklamsättet, är inte bara 

gratis utan också ofta långt mer effektivt än traditionell reklam. Ett Youtube-klipp som folk 

talar om har ofta långt fler tittare än reklam på exempelvis TV3’s reklamblock. (Reporter, 

Resumé)  

 

Man strävar alltså efter att reklamen ska bli på riktigt på ett annat sätt än tidigare, att något 

faktiskt händer i verkligheten. Det finns ett värde i att det är sant, äkta och på riktigt. 

(Copywriter, Garbergs) Ett exempel på detta är Flygbussarna som i Stockholm gjorde en 

uppmärksammad reklamkampanj under våren 2009. Budskapet i kampanjen var att det är 

bättre för miljön att ta bussen till flygplatsen då bara ett fordon kör istället för att alla tar 

bilen. Man beräknande att en man i en buss får plats med ungefär lika mycket folk som i 50 

bilar. Reklambyrån fixade då fram 50 skrotbilar och tejpade in dem i Flyggbussarnas emblem 

och ställde den på en åker vid E4:an på väg till Arlanda. Av detta gjordes en webkampanj där 

dem räknade ut hur många bilar som passerade och hur mycket avgaser dem släppte ut 

jämfört med om dem hade tagit bussen. Kampanjen fick stor PR-effekt – bl. a rapporterade 

trafiknyheterna om tittköer på E4:an på grund av den uppställda bussen. (Reporter, Resumé) 

 

Ett annat exempel på verklighetsförankrad kommunikation är vad som startade runt 

millennieskiftet då företaget Målarmästarna initierade programmet Room Service. Denna 

typ av redaktionell reklam har vuxit fram mer och mer, nu senast med programmen Färjan 

(Kanal 5) och Reseledarna (TV4). Fördelen med denna typ av kommunikation är att den inte 

ser ut som reklam. Till viss del släpper varumärkena kontrollen och visar hur dem agerar i 
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verkligheten. Dessutom skapar programmen mycket PR – kvällstidningar nappar på 

innehållet i programmen och debatt skapas både i det offentliga rummet och på bloggar och 

andra forum. För att ett program ska få denna sorts uppmärksamhet krävs antingen att det 

finns ett nyhetsvärde som är relevant och trovärdigt för varumärket eller att någon vill prata 

och berätta om det i de sociala medierna. Utmaningen för att få denna sorts publicitet är 

större än att köpa en annons. Ett filter existerar här – någon granskar, dömer och i bästa fall 

talar om det. (Reporter, Resumé)  

 

Vidare har det förändrade medielandskapet bidragit till att det är enklare en någonsin att 

vara nära kunden. Bloggande, twittrande och facebookande är inte längre något ovanligt. 

Företagen har insett att för att lära känna konsumenterna måste man också vara nära dem 

och agera som de gör. (Copywriter, Forsman & Bodenfors) För många är dock detta en 

utmaning – säger man sig sätta sina kunder och kundrelationer i centrum måste man också 

vara där kunderna är och interagera med dem i deras sfär. Tiden är förbi då varumärken var 

distanserade sina kunder. Nu är det interaktion som gäller och att man företräder sitt 

varumärke i allt man gör, om det så är på webben eller i ”verkligheten”. Det räcker dock inte 

att bara ”göra det”, man måste vara äkta och ärlig också. (VD, JMW) 

 

Konsumenten har makten, det är det som har hänt! Det är den stora grejen! 

                                                                                                                                           (VD, JMW) 

 

I och med att amatörjournalistiken eller medborgarjournalistiken växt fram via bl. a de 

sociala medierna och fått större utrymme i vardagen har även de ”små rösterna” börjat tas 

mer på allvar. I det politiska samtalet, nu senast med demokratirörelsen i Iran, har denna 

sorts journalistik på allvar visat sin kapacitet.  Nästa steg tros komma från den kommersiella 

världen och ett direkt samtal med konsumenten. Syftet är att komma ner från den höga 

hästen och vara nära konsumenten. (VD, JMW) 

 

4.4.4 Genvägar för att skapa äkthet genom reklam 

Sammantaget är alla respondenter överrens om att det inte finns någon patentlösning för 

hur man skapar äkthet – allt handlar om varumärkets förutsättningar.  Men några 
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gemensamma drag framkommer. I Sverige fungerar det t.ex. inte alls med snygg yta och 

supermodeller i reklam. Detta tros ha och göra med den svenska mentaliteten men också de 

problem det för med sig när man målar upp en alldeles för drömsk bild av någonting. Istället 

för att använda supermodeller och snygga skådespelare använder företag ofta riktiga kunder 

för att väva in äkthet i reklamen. Reklam som påverkar människors självförtroende på ett 

destruktivt sätt, hetsar till konsumtion eller på annat sätt bygger på osund inställning 

kommer aldrig att fungera oavsett hur väl genomförd reklamen är. (Copywriter, Garbergs) 

 

Tonalitet och tilltal är ett effektivt sätt för att skapa en känsla av äkthet. Så fort man plockar 

ner tonaliteten så att den känns mer informell och personlig uppfattas också varumärket på 

det sättet. Är man för högtravande, formell eller förskönande skapas distans och därmed 

också större risk för att inte kännas relevant och äkta hos målgruppen. (Copywriter, 

Garbergs)  

 

Ett annat sätt att påverka uppfattningen om en produkts äkthet är att använda förpackning 

och design. Det finns många undersökningar som visar på hur design och förpackning styr 

inköpen av varor. Design och förpackning är mycket effektiva sätt att kommunicera äkthet. 

Det finns genvägar för hur man paketerar för att något ska uppfattas som extra svenskt, 

extra modernt och självklart också mer äkta. Naturligtvis är det viktigt att ha kunskap om 

vad målgruppen för produkten har för preferenser och vad de uppfattar som äkta i design. 

(Copywriter, Garbergs)  
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4.4.5 Sammanfattning äkthet och reklam 

Reklam sägs vara en effektiv kanal för att kommunicera vad varumärket faktiskt står för – att 

eliminera skillnaden mellan varumärkets identitet och konsumenternas bild av varumärket. 

4 problem identifieras dock av respondenterna: 

• Reklam är inte till för att vara äkta, reklam är till för att sälja varor 

• Ett glapp mellan reklam och verklighet, dvs. förskönande reklam, förstör i många fall mer 

än vad den skapar 

• Att kommunicera via reklam är en signal att man är som alla andra företag 

• Reklam som inte uppfattas som äkta kommer inte heller ha någon effekt 

 

En trend som tas upp är att man eftersträvar att göra verklighetsförankrad reklam. Flygbussarna, 

Färjan och reklamsåpor (ICA) togs upp som exempel på reklam som har denna förankring. 

Genom att reklamen och konsumenterna delar en gemensam verklighet uppstår äkthet.  Vidare 

får klipp från Youtube och PR-upplägg som skapar snackisar ofta bättre effekt än traditionell 

reklam. Den traditionella reklamen spås få mindre betydelse i framtiden. Istället tros PR, de 

sociala medierna och annan form av tredjepartskommunikaiton ta större plats.  

 

Respondenterna tror att om man lyckas skapa en reklam som är i linje med varumärket kan detta 

bara förstärka de positiva uppfattningar konsumenten redan har.  Tonalitet och tilltal och design 

och förpackning är några knep man kan ta till för att föremedla äkthet i reklam. Men, det handlar 

framför allt om att ha kunskap om varumärket så att man verkligen kan plocka fram de 

särskiljande faktorerna som får konsumenterna att uppfatta varumärket som relevant och äkta.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 57 

   

 

 

5. ANALYS 

 
I detta kapitel presenteras en analys av undersökningens material. Kapitlet är uppdelat på 

tre stora delar. I den första delen diskuteras definition av äkthet och hur begreppet kan 

användas av företag för att, av den tilltalade målgruppen uppfattas, som äkta. I del nummer 

två analyseras varumärkets roll för äkthet och i den avslutande delen behandlas hur reklam 

kan förmedla äkthet.  

 

5.1 Definition av äkthet 

Filosofins, sociologins och psykologins definition av äkthetsbegreppet som innefattar att 

vara sann mot sig själv och den ständiga utvecklingsprocessen för att hitta äkthet via 

aktivitet, samspel men också konsumtion, ligger i denna undersökning till grund för 

förståelsen för äkthet som begrepp.  Redan på 1700-talet ställde Rousseau upp en omvänd 

definition av äkthet: ”Merely not being inauthentic” vilket är en definition som känns aktuell 

även idag. I citatet nedan får man uppfattningen av att respondenten delar uppfattningen. 

Och att upplevd äkthet är en effektiv särskiljande faktor i ett kommersiellt landskap som för 

många kan framstå som oäkta.   

 

Normen är att allt är mer eller mindre fejk. Man känner när något är äkta men reflekterar 

mindre över oäkta varumärken – dem finns överallt.  

                                                                                                                                   (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Den gängse uppfattningen bland forskare inom det företagsekonomiska området är att 

äkthet är ett kontextuellt, socialt konstruerat begrepp som det inte går att finna en objektiv 

definition på. Äkthet ges mening först i interaktionen mellan åskådaren och objektet 

(Beverland, 2005, Chhabra 2005, Peterson, 2005 m.fl.). Detta är även en vedertagen sanning 

inom varumärkesområdet – konsumenterna äger den mentala bilden av varumärket och 

denna bild är sällan enhetlig. Respondenterna betonar både implicit och explicit betydelsen 

av kundfokus och att det är i huvudet på konsumenten som ett varumärkes äkthet slutligen 

avgörs. Detta är något som även Jones (2005) tar upp – endast konsumenten i den tilltalade 
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målgruppen har befogenhet att acceptera eller avvisa en produkt eller ett varumärkes 

inneboende äkthet (Jones, 2005). När respondenterna under intervjuerna pratar om äkthet 

får man uppfattningen om att begreppet verkar vara kontextuellt och att det ändrar 

skepnad beroende på vilket varumärke man diskuterar. Bland många varumärken, 

företrädelsevis bland premiumvarumärken verkar historia, tradition och ursprung vara goda 

äkthetsbevis men det är inte en grundförutsättning för att uppfattas som äkta, bara för att 

ett varumärkes produkt inte är direkt hämtat från jord och hav behöver det inte betyda att 

dem inte är äkta. Att söka definition på ett begrepp som enligt gängse uppfattning är ett 

kontextuellt, socialt konstruerat begrepp kan tyckas underligt. Grayson & Martinec’s (2004), 

ansats för att ändå söka definition på äkthet står idag som grundpelare för begreppet inom 

företagsekonomin.  

 

5.1.1 Analys av de teoretiska äkthetsdefinitionerna 

I begreppen Indexical- och Iconic Authenticity söks de ”cues” som leder fram till att man 

uppfattar äkthet. Jag vill dock påstå att dessa definitioner inte är statiska definitioner utan 

snarare mycket flexibla sådana då de bygger på ”cues” som ska uppfattas av 

konsumenterna. Jag tror att det finns en stor nytta med en begreppsförklaring inom detta 

område. I denna definitionsdel av analysen ligger tyngdpunkten på att, med grund i de, i 

referensramens uppställda äkthetsdefinitionerna, vidareutveckla begreppet med hjälp av 

mitt empiriska material. 

 

5.1.1.1 Indexical Authenticity 

Grayson & Martinec’s (2004) första äkthetstyp Indexical 

Authenticity bygger på den äkthet som uppfattas om en 

produkt eller ett varumärke har en faktisk koppling till historia, 

tradition och kultur. De tre underkategorierna till denna 

äkthetstyp bygger på den renaste och kanske mest självklara 

äktheten, den som är sprungen ur jord, hav, sjöar och framställs på ett för miljön hållbart 

sätt.  Saltå Kvarn, som togs upp i samtliga intervjuer, är ett exempel på denna sorts äkthet. 

Alla är överrens om att detta är en tio-poängare i äkthetshänseende. Men Saltå Kvarn är 

INDEXICAL 
AUTHENTICITY 

 
Natural Authenticity 

Referential Authenticity 
Staged Authenticity 
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också ett väldigt ovanligt företag – väldigt få företag och varumärken på marknaden kan 

anses vara äkta i denna bemärkelse. Jag vill påstå att denna äkthetstyp exkluderar 

majoriteten av marknadens företag från att ha möjlighet uppfattas som äkta. Denna äkthet 

bygger på fördelar som måste vara djupt rotade i varumärket för att få genomslag, 

dessutom utesluter Indexical Authenticity, i mina ögon, faktumet att äkthetsbegreppet är en 

social konstruktion. I detta fall handlar det snarare om produktegenskaper och hur 

konsumenterna genom dessa egenskaper tillskriver en produkt eller ett varumärke äkthet.  

 

Citatet nedan belyser hur denna sorts äkthet exkluderar möjligheten till äkthet hos företag 

som inte har de naturliga grundförutsättningarna: 

 

Alla företag är ju inte grundade i en liten by i Småland och djupt rotade i myllan 

                                                                                                                   (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Jag vill alltså påstå att denna äkthetstyp är för smal och alltför exkluderande för att anses 

som en tillfredsställande definition av begreppet.  

 

5.1.1.2 Iconic Authenticity 

Iconic Authenticity belyser den symboliska äktheten vars kvalitet 

värderas utifrån konsumentens personliga erfarenheter och 

värderingar. Denna äkthetstyp bygger alltså helt och hållet på en 

subjektiv syn på fenomenet och inbegriper äkthet som en social- 

och personlig konstruktion. (Grayson & Martinec, 2004) För 

företag och reklambyråer handlar det om att identifiera och 

kommunicera symbolik som i bästa fall uppfattas som äkta av målgruppen. När 

respondenterna valde ett varumärke som för dem uppfattades som äkta tror jag definitivt 

att det var de symboliska äkthetselementen som vägde tungt. I exemplet Nike verkar 

kärleken till sport och idrott vara den symbolik som appellerar på målgruppen och får dem 

att uppfatta varumärket som äkta.  

 

Gilmore & Pine (2007) utvecklar begreppet med ”Original Authenticity” vilket behandlar 

ICONIC 
AUTHENTICITY 

 
Original Authenticity 

Exeptional Authenticity 
ReferentialAuthenticity 
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upptäcktselementet och ”Exeptional Authenticity som tar hänsyn till produkt- och 

serviceegenskaper som på något sätt upplevs som exceptionella och därmed äkta. Dessa 

sorters äkthet kan tänkas appellera på den av, David Boyle (2004), identifierade nya 

konsumentgrupp som ständigt söker nya upplevelser.  

  

Sammanfattningsvis verkar Iconic Authenticity mer tillämplig i praktiken då man söker en 

definition på äkthet – det föreligger inget exkluderande inslag, alla företag kan sträva efter 

en äkthetssymbolik och den innefattar också att äkthetsbegreppet är en social konstruktion, 

precis som den subjektiva upplevelsen av ett varumärke.  

 

5.1.1.3 Existentiell Äkthet 

Även den Existentiella äktheten utvärderas utifrån den subjektiva 

upplevelsen och uppfattningen (Leigh et al. 2006) Det handlar här 

om att koppla samman en sann och äkta omvärld med det sanna 

jaget. Vid konsumtion identifierar vi oss själva via inköp av varor 

som på något sätt kan svara upp mot den självbild vi har av oss 

själva (Golomb, 1995) (Liedtka, 2008). Under intervjuerna nämns inget om detta explicit 

men man kan anta att detta är påståenden som med största sannolikhet är väsentliga då de 

har likheter med varumärkesteorin – konsumenten dras till varumärken som ligger nära den 

egna självbilden och i det uppstår en äkthet. 
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5.1.1.4 Sammanfattning analys av de teoretiska äkthetsdefinitionerna 

Det föreligger en problematik i att generera en generell definition av begreppet äkthet som kan 

appellera på alla konsumenter alltid eftersom det handlar om ett socialt konstruerat begrepp. 

Indexical äkthet framstår inte vara helt tillämplig då den exkluderar en majoritet av marknadens 

företag på grund av dess natur. Denna sorts äkthet kommer dock att diskuteras vidare under reklam 

och äkthet, då den tycks fylla en funktion när det kommer till att förmedla äkthet via 

produktegenskaper och attribut.  

 

Det är alltså de två senare äkthetstyperna, Iconic Authenticity och Existensiell äkthet som känns 

tillämpliga gentemot vad som framkommit under undersökningens intervjuer. Iconic Authenticity 

bygger som sagt på tanken om symbolisk äkthet och ett helt subjektivt förhållningssätt till 

begreppet. Även den Existentiella äktheten bygger på subjektivitet och att man vill koppla samman 

sin omvärld med det egna jaget. Utifrån vad som framkommit av intervjuerna skulle jag vilja påstå att 

dessa två äkthetstyper implicit ständigt är närvarande i respondenternas resonemang – Symbolik i 

varumärket (Iconic) och identifiering genom konsumtion (Existentiell).  

 

 

5.1.2 Analys av de empiriska äkthetsdefinitionerna 

När respondenterna gav sin egen definition av äkthet vill jag påstå att de gav en bild av 

äkthet som mer generell och kanske mer och praktiskt tillämplig än de tidigare beskrivna 

äkthetsdefinitionerna. Respondenterna visar genom sin begreppsuppfattning exempel på de 

grundförutsättningar som bör vara uppfyllda för att konsumenterna ska uppfatta äkthet.  Jag 

väljer därför här att ingående diskutera varje, av respondenterna identifierat, ledord för att 

beskriva äkthet. I modellen på nästa sida återfinns de vanligaste ledorden som togs upp 

under intervjuerna. 

 

 

 

 

 



 

 62 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de vanligaste orden som respondenterna valde att definiera äkthet med följer nu en 

ingående analys utifrån tidigare uppställd referensram.  

 

5.1.2.1 Vara sann 

Att vara sann mot det man är och låta kommunikationen visa detta är fundamentet i att 

uppfattas som äkta enligt respondenterna. Kommunikation och varumärke samspelar alltså 

mycket nära för att uppnå önskad upplevd äkthet. 

Gilmore & Pine (2007) bygger upp sin bild av äkthetsbegreppet i två påståenden som 

responderar väl på respondenternas syn på äkthet: 

1. Var sann mot dig själv (självbild) 

2. Var vem du säger att du är till andra (interaktion)  

Det första påståendet handlar om varumärkets grundförutsättningar och hur man 

respekterar dessa (varumärkesidentiteten) och det andra innefattar handling och inkluderar 

all interaktion varumärket har med omvärlden (kommunikation). Detta är alltså en 

grundförutsättning för att ett varumärke ska kunna uppfattas som äkta. Här inkluderas alla 

företag och det handlar inte om att hitta symbolik eller existentiell mening utan basen i 

detta ledord förefaller vara ett internt verktyg för att bana väg för äkthet i varumärket. 

Denna äkthet är alltså möjlig för alla företag att uppnå. Frågan är om denna 

äkthetsdefinition står över de, i referensramen ställda, äkthetsdefinitionerna? Kan det vara 

möjligt för konsumenterna att ändå uppfatta ”cues” av äkthet om inte företaget är sann mot 

sig själv och i sin kommunikation med omvärlden? Eller kan dessa ”cues”, om de är väl 
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[Figur 4.1 Äkthetsbegreppets ledord – egenutvecklad illustration] 

Förankring 



 

 63 

   

 

 

kommunicerade, vara så avgörande för konsumentens uppfattning om varumärket att 

faktiskt inte denna reella identitet spelar någon roll? 

 

5.1.2.2 Upplevelse, känsla 

Under intervjuerna utpekades målgruppens upplevelse och uppfattning om varumärket som 

det centrala i äkthetsprocessen. Endast uppfattningen hos de tilltalade konsumenterna är 

relevanta. Implicit visar respondenterna på att de ser äkthetsbegreppet som en social 

konstruktion där objektiv äkthet är svåruppnåelig.  Citatet nedan sätter fingret på ett 

intressant faktum som även bekräftas i teorin: 

 

Vi har ju hela tiden fokus på hur det ser ut i huvudet på konsumenten och då handlar det ju om 

vad som känns äkta. Faktiskt mer än hur det egentligen förhåller sig.  

                                                                                                                                         (Copywriter, Garbergs)  

 

Konsumentfokus belyses här, men också att sanningen kanske inte alltid är det viktigaste så 

länge konsumenten uppfattar varumärket som äkta. Beverland (2005) tar upp precis detta i 

sitt exempel om modeföretaget Gucci som hävdat att deras förfäder gjort lädervaror till 

Meddicifamiljen – ett påstående som visat sig vara falskt. Men företaget fortsätter ändå 

bygga på samma myt. Man kan anta att känslan av tradition och lyx är viktigare än 

sanningsgraden i vad man påstått. Även författarna till boken Storytelling – Ett effektivt 

marknadsföringsgrepp (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) ställer sig öppna till att använda 

inte helt sanningsenliga historier så länge man långsiktigt kan stå för det man berättar och 

att konsumenten inte känner sig lurad på grund av vad företaget kommunicerar via 

storytelling.  

 

Att man enligt teorin kan tumma på sanningen så länge upplevelsen av det som 

kommuniceras känns sant, kan framstå som motsägelsefullt då man sätter det bredvid 

föregående punkt ”att vara sann”. Här kan man dock anta att varumärkets roll spelar in – 

beroende på vilka egenskaper, fördelar, bilder och associationer ett varumärke är laddat 

med finns säkerligen utrymme att släppa taget om budskapen och låta varumärket stå som 

känslospridare mer än som faktaspridare. Man kan anta att om ett företag väljer att 
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kommunicera till hjärnans högra, emotionella del (se varumärkesmodell sid. 24) är den 

faktiska sanningen av mindre betydelse än om man använder kommunikation som bygger på 

attribut och fördelar. Den symbolik som Iconic Authenticity handlar om borde med fördel 

kunna appliceras för att uppfattas som äkta även om sanningshalten i det man 

kommunicerar inte är hundraprocentig.  

 

5.1.2.3 Förankring 

Äkthet byggs genom att leva varumärket, att allting andas och återspeglar varumärkes 

värderingar. Om varumärket är väl förankrat internt så att man lever varumärket och 

medarbetarna i varje led står för varumärkets värderingar är det svårt att inte uppfattas som 

äkta oberoende av vilket sorts varumärke man representerar. (Copywriter, Garbergs) (VD, 

JMW). Om dessutom den externa kommunikationen har förankring i denna, varumärkets, 

verklighet är chansen stor att konsumenterna får ett äkta intryck av varumärket (Reporter, 

Resumé). Exemplet Nike är ett exempel på hur förankring spelar roll. Utan den internt 

förankrade kärleken till sport och idrott skulle troligtvis inte heller detta få ett genomslag 

externt. Dessa uttalanden betonar alltså betydelsen av förankring i varumärkets värderingar 

och att dessa värderingar också förankras i den verklighet och kontext där målgruppen finns 

och verkar. För att detta ska fungera bör varje företag ha en god insikt om varumärkets 

faktiska identitet, vad man har att förhålla sig till men även kunskap om konsumenternas 

realitet d.v.s. vilken verklighet man ska förankra värderingarna i.   

 

5.1.2.4 Relevans 

Respondenterna menar att om varumärkets värderingar inte är relevanta för målgruppen 

kommer inte heller varumärket att uppfattas som äkta. Detta är precis vad Gilmore & Pine 

(2007) benämner som I like that, I’m like that. Eftersom både uppfattningen av ett 

varumärke och uppfattningen av äkthet är en social- och personlig konstruktion är det viktigt 

att finna en matchning mellan erbjudandet – I like that, med målgruppens självbild ner på 

individnivå – I’m like that.  För att ett varumärke ska betraktas som starkt måste 

konsumenterna alltså kunna identifiera sig med det.  Det handlar om att bekräfta 

målgruppens självbild. Detta knyter an till vad man inom den existentiella äkthetens teori 
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menar med att man med sina inköp identifierar sig själv och bekräftar den självbild man har 

av sig själv (Golomb, 1995) När folk ska beskriva sina drömliv är det ofta ganska nära det liv 

man har, med små justeringar. Om ett varumärke kommunicerar någon slags drömvärld som 

känns alltför långt bort från det egna jaget kommer heller inte längre varumärket att kännas 

relevant. (Copywriter, Forsman & Bodenfors, Copywriter, Garbergs) Vidare diskuterar 

Burnett & Hutton (2007) storföretag som Nike’s sätt att projicera sin varumärkesidentitet på 

målgruppen. De hävdar att storföretagen talar till en för stor och homogen grupp och att 

konsumenternas bild av sig själva inte matchar detta. Författarna menar att konsumenterna 

idag lägger mer tid på att minska glappet mellan idealjaget och det reella jaget via 

konsumtion och då är denna sorts kommunikation dömd att misslyckas. Det är intressant att 

teorin hävdar att Nike’s massmarknadsföringsmetoder inte längre är gångbara medan Nike 

tas upp av en respondent som ett varumärke som verkligen lyckas projicera sin identitet på 

ett effektivt sätt. Skillnaden mellan dessa två påståenden ligger nog främst i hur äkthet 

definieras – är det att försöka framstå som småskalig och tilltala konsumenten enligt 

Indexical Authenticity eller handlar det om att vara sann mot vem man är, kommunicera 

detta och uppfattas som äkta på detta sätt? 

 

5.1.2.5 Långsiktighet 

Långsiktighet är ett annat ord som frekvent togs upp under intervjuerna för att uppfattas 

som äkta. Den raka linjen mellan det lilla företag som skapades av Ingrid Kamprad i Småland 

och vad IKEA är idag och att man långsiktigt har hållit sig trogen det småländska arvet har 

enligt två av respondenterna bidragit till deras uppfattning om IKEA som ett äkta varumärke. 

Respondenterna talade vidare om två olika sorters långsiktighet; Långsiktighet via lång och 

traditionsrik historia eller genom att hålla sig långsiktigt trogen till varumärkets värderingar. 

Varumärkets betydelse för äkthet blir här mycket tydlig. I detta fall är både Indexical- och 

Iconic Authenticity tillämplig. Via en lång och traditionsrik historia ligger Indexical 

Authenticity som grund och kan på många sätt underlätta uppfattningen av varumärket som 

äkta. Men utan att hålla sig långsiktigt trogen till denna historia är risken stor att 

äkthetskapitalet stadigt minskar. Iconic Authenticity å andra sidan kan lyfta symbolvärdet i 

att vara ett gammalt traditionsrikt företag men också genom att vara trogen varumärket och 
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att i alla väder följa de underliggande värderingarna. Åter igen handlar det om hur man 

väljer att kommunicera och vilken hjärnhalva som är mottagare av budskapen (se 

varumärkesmodell sid. 24)  

 

5.1.2.6 Minska glapp 

Om man kommunicerar en bild i reklamen som inte stämmer överrens med varumärkets 

identitet och konsumenternas bild kommer ett glapp uppstå och varken varumärket eller 

reklamen kommer att uppfattas som äkta. Detta tas upp i samtliga intervjuer.  Jag har 

utvecklat Wicky & van der Kaaijs modell (se sid. 27)  jag anser att den är tillämplig även för 

att visa på riskerna på hur ett varumärke kan uppfattas som oäkta om självbild och 

interaktion (kommunikation) inte överrensstämmer. 

 

 

                            Kommunicerad identitet 

 

 

                                       ”Authenticity Gap” 

                 Verklig identitet 

 

 

[Figur 5.2 Egenutvecklad Authenticity Gap-modell från Wicky & van der Kaaij, 2007] 

 

Ett glapp mellan identitet och vad man kommunicerar sig vara, skapar förvirring hos 

konsumenten och ett sk. ”Authenticity Gap” uppstår. Till skillnad mot innan går ofta inte 

detta glapp att leva med på grund av de sociala medierna som bidrar till att göra allt mer 

tydligt, genomskinligt och exponerat. Konsumenterna kommer direkt att agera och 

ifrågasätta vad som kommuniceras. Konsumentmakten driver fram ett tryck på reklamen att 

bli mer relevant och äkta (VD, JMW) För företag som Saltå Kvarn, som väljer att inte 

kommunicera via reklam är risken för att ett Authenticity Gap ska uppstå något förminskad. 

Istället blir direktkontakten med varumärket mer avgörande för upplevelsen. Samtliga 

respondenterna definierar äkthet som ett minimalt glapp mellan verklig identitet och vad 
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man kommunicerar att man är. Detta känns för mig som en intressant definition av 

äkthetsbegreppet då det inkluderar samtliga varumärken oavsett storlek eller aktivitet. 

 

                                                            Kommunicerad identitet 

 

                                        

                     ”Authenticity Gap”  

                                                              Verklig identitet             

 

[Figur 5.3 Egenutvecklad Authenticity Gap-modell från Wicky & van der Kaaij, 2007] 

 

                                                            

 

                                        

                                       Kommunicerad identitet 

                                                                                    Verklig identitet              

 

[Figur 5.4 Egenutvecklad Authenticity Gap-modell från Wicky & van der Kaaij, 2007] 

 

I modellerna ovan illustreras skillnaden mellan ett varumärke som i första fallet har ett 

Authenticity Gap och troligtvis inte kommer att uppfattas som äkta. I andra fallet är 

skillnaden mellan den verkliga- och den kommunicerade identiteten så gott som eliminerad 

och varumärket har goda förutsättningar att uppfattas som äkta.  

 

5.1.2.7 Värde 

Respondenterna använder ordet värde på två olika sätt när äkthet diskuteras. Dels i 

avseendet att äkthet bidrar till att skapa värde för varumärket. Dels att äkthet är ett av 

grundvärdena för att, numera, skapa bra och effektiv kommunikation 

Respondenterna tror att ju mer man lever i en verklighet som uppfattas som fejkad eller 

artificiell desto mer värderar man det som är på riktigt och det som är äkta.  
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Samhällstendens Produktion 
(Företag) 

Efterfrågan 
(Konsument) 

Marknadsföring/kommu
nikation 

(Byrå i samråd med 
företag) 

Vår värld och våra liv blir alltmer fejkade. Och då tror jag att vi människor får ett starkare och 

starkare behov av äkta upplevelser. 

                                                                                                                                                              (Reporter, Resumé)  

 

En samhällstendens bygger upp efterfrågan hos konsumenten som i sin tur påverkar 

producenterna som ser potential i efterfrågan. Man kan anta att företagen vill svara upp 

mot konsumenternas efterfrågan på äkthet, att detta är anledningen till varför så många 

företag och varumärkesstrateger lägger vikt vid äkthetsbegreppet. Framgångsrika företag 

har och kommer alltid att arbeta konsument- och målgruppsanpassat. Efterfrågas äkthet och 

genuinitet kommer också marknaden troligtvis se till att försöka ordna detta. I och med 

konsumenternas efterfrågan påverkas naturligtvis företagen och kraven på det de 

producerar och vad deras varumärken kommunicerar. Varumärkenas representanter 

kommer till reklam- och kommunikationsbyråer och önskar förmedla denna äkthet till 

konsumenterna.  

 

Förenklat kan man tänka sig en process som i modellen nedan:  

  

 

 

 

 

 

[Figur 5.5 Egenutvecklad modell – marknadens äkthetsprocess] 

 

Det föreligger dock en paradox kring äkthet då begreppet diskuteras utifrån värde (Liedtka, 

2008). Författaren menar att äkthet är något som uppkommer på grund av 

grundförutsättningar i varumärket och inget som går att frammana som en konsekvens av 

efterfrågan. Dessutom finns en risk ifall fler och fler företag börjar sträva efter att uppfattas 

som äkta. Konceptet kommer då att urholkas och äkthet som begrepp riskerar att förlora sitt 

värde. Jag anser att man kan se denna problematik utifrån två olika perspektiv, åter igen är 
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tolkningen av äkthetsbegreppet centralt. Om man, som respondenterna, definierar äkthet 

som att vara sann mot sig själv vad man kommunicerar och ett minimalt glapp mellan den 

verkliga identiteten och den kommunicerade torde denna paradox vara eliminerad. Att fler 

och fler varumärken inser vikten av denna sorts äkthet bör inte urholka värdet utan snarare 

bli en hygienfaktor för att verka framgångsrikt på marknaden. Men om man å andra sidan 

ser på problemet utifrån exempelvis Indexical Authenticity, där det handlar om att genom 

produktegenskaper och attribut tillskriva varumärket äkthet kan man förmoda att om fler 

och fler varumärken marknadsförs på detta sätt kan äkthet förlora sina särskiljande 

egenskaper och på så sätt förlora värde.  

 

5.1.2.8 Transparens 

I och med de sociala medierna blir alltså varumärken mer transparenta än tidigare. Nyheter 

färdas fort över internet och det finns en struktur för hur företag kan få badwill när dem 

kommunicerar en sak och gör en annan. (VD, JMV & Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

Detta innebär att det också är viktigare än någonsin att allt drar åt samma håll och att man 

är ärlig i sin kommunikation.  

 

Mycket lite har skrivits i ämnet sociala medier i akademiska tidskrifter då fenomenet är 

relativt nytt. 2007 skrev dock Atal et al. att varumärken till viss del förlorar kreativ kontroll 

över sina budskap. Konsumenterna äger inte bara den mentala bilden av varumärket, de 

äger även rätten att effektivt sprida sitt eget budskap om varumärket via de sociala 

medierna. Om konsumenterna upptäcker att ett varumärke inte är transparent, öppet och 

ärligt finns stor risk att de ”kidnappar” varumärket och sprider negativ propaganda om det. 

 

5.1.2.9 Trovärdighet 

Citatet, ”Advertising is a phoniness-generating machine” (Gilmore & Pine, 2007) illustrerar 

hur reklam tenderar att skönmåla verkligheten och att kommunikation kan tyckas 

löjeväckande om den inte känns trovärdig. Är denna bild dessutom långt ifrån varumärkets 

reella identitet finns stor risk att äkthetsupplevelsen påverkas negativt. Samtliga 

respondenter är överrens om att all bra kommunikation handlar om just en sak; om 
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trovärdighet. Det är väldigt dumt i varumärkessynpunkt att göra folk besvikna och lova mer 

än vad man kan hålla (Reporter, Resumé) I 2002 års Trust Barometer sa, vidare, åtta av tio 

konsumenter i Europa att ett varumärkes tillförlitlighet påverkar bilden av de produkter och 

tjänster som de erbjuder (Burnett & Hutton, 2007). Trovärdighet och tillförlitlighet är alltså 

något som värderas högt av konsumenterna.  

 

Med medielandskapet som finns idag blir allt mer genomskinlig och exponerat och glappet 

mellan verkligheten och reklambilden blir tydligare. (Copywriter, Garbergs) Om 

konsumenterna upptäcker att företaget inte är trovärdiga och transparenta i sitt agerande 

är risken stor att de ”kidnappar” varumärket och sprider helt andra budskap än vad 

varumärket själv önskar (Atal et etal., 2007) Även om det är lättare än någonsin att vara nära 

kunden, via de sociala medierna, så räcker det inte bara att ”vara där” man måste vara äkta 

och ärlig också enligt VD’n på JMW. Säger man sig sätta sina kunder i centrum måste man 

också vara på plats och interagera med dem på deras arena. I och med de sociala medierna 

har konsumenterna vunnit större makt att avvisa varumärken som inte uppfyller 

trovärdighetskraven, detta sätter press på marknaden och kommer troligtvis att förpassa 

många varumärken till skamvrån. 

 

Ett annat exempel, som togs upp gällande trovärdighet under intervjuerna och som 

verkligen kan passa in i skamvrån, rör Röda Korset. På våren 2009 blev 

kommunikationschefen på Röda Korset häktad för grov trolöshet mot huvudman alternativt 

grovt bedrägeri – när något sådant händer påverkar det hela varumärkets trovärdighet och 

risken är stor att man faller väldigt hårt (Reporter, Resumé). Tänker man på ”Authenticity 

gapet” i denna fråga blir det väldigt tydligt – ett företag vars ledare inte lever efter 

varumärkets värderingar kommer inte uppfattas som äkta på grund av att det föreligger ett 

glapp mellan vad man påstår att man är och vad man faktiskt är.  
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5.1.2.10 Sammanfattning analys av de empiriska äkthetsdefinitionerna  

I de sammanfattande orden ovan har jag ämnat ge en bild av branschens definition av äkthet och hur 

den överrensstämmer med befintlig teori på området. Tydligt är att det inte går att ta fram en 

definition utan att inkludera konsumentens uppfattning på grund av begreppets natur.  Att vara sann 

– att glappet mellan vad man är och vad man kommunicerar är minimalt – definierar, enligt min 

tolkning, vad branschen lägger in i begreppet äkthet. Detta bekräftas också av tex. Gilmore & Pine 

(2007). Även om äkthet är ett begrepp som är socialt- och personligt konstruerat och konsumentens 

uppfattning är det viktiga kan ändå denna definition anses tillämplig. De övriga ledorden bygger upp 

definitionen och inkluderar vikten av långsiktighet, relevans för målgruppen och förankring. 

Definitionen tycks dock definiera begreppet på en annan nivå än de befintliga definitionerna på 

området. Frågan man kan ställa sig är om konsumenterna kommer att hitta de ”cues” som Grayson 

& Martinec (2004) ställt upp, om inte företaget och varumärket uppfattas som sant och om glappet 

mellan vad man är och vad man kommunicerar är för stort. Kommer en konsument som söker 

idealbilden av sig själv lockas att köpa en produkt vars varumärke inte förmedlar denna 

grundläggande äkthet? En annan insikt är att det är omöjligt att isolera äkthetsbegreppet från 

varumärket och från kommunikation.  Dessa delar är starkt sammankopplade på grund av att äkthet 

ges mening just genom interaktion.  

 

 

 

5.2 Varumärke och äkthet 

5.2 1 Varumärkets roll för att skapa äkthet 

De flesta forskare är överrens om att det är varumärket och dess associationer som säljer 

produkter, inte produkten själv (Keller, 2003, Kapferer 2007, m.fl.). Genom att ladda 

varumärket med egenskaper, bilder och associationer skapas en varumärkesidentitet som i 

idealfallet appellerar på den tilltalade målgruppen.  Nummer ett för varje företag är att hitta 

något som är unikt, särskiljande och något som verkar differentierande (Copywriter, 

Forsman & Bodenfors) Utan särskiljning kommer inte heller äkthet ha någon verkan.  

 

I initialskedet handlar det om att identifiera varumärkets kärnvärden. I teorin behandlades 
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två modeller för att illustrera hur man kan se på varumärkets kärnvärden. Dels den itu-

sågade trädstammen, dels DNA-modellen (se sid. 25) I trädstammen representerar den 

innersta cirkeln den absoluta kärnan. Denna kärna kan innefatta varumärkets 

grundvärderingar men också varumärkets ursprung såsom plats, person, tradition och kultur 

(Mihailovich, 2008) 

 

 I DNA-modellen är det varje hörn som representerar ett kärnvärde.  Oavsett modell, bidrar 

illustration och tydliggörande av vilka kärnvärden man ska hålla sig trogen till att samtliga 

intressenter får enklare att förhålla sig till och identifiera sig med varumärket. Frågor man 

kan ställa är: ”Vad står varumärket för idag?” ”Och vad vill vi att varumärket ska vara laddat 

med i framtiden?” (VD, JMW). Från ”kärnmodellen” måste ytterligare en aspekt läggas till; 

konsumenten.  

I nästkommande del av analysen kommer jag därför att utgå från modellen på nästa sida.  

 

[Figur 5.6 Brand Equity Pyramid, original utarbetad av Keller (2003) men vidareutvecklad av Mihailovich 

(2008).]  

 

I denna modell uppmärksammas inte bara varumärkets identitet och uppbyggnad utan 

också interaktionen mellan identiteten och konsumentens värdering av varumärket. När det 

kommer till att övervinna de kommunikativa barriärerna för att konsumenten ska uppfatta 

varumärket med en särskiljande äkthet är denna modell bra. På den högra sidan av 

modellen tas emotionella aspekter i varumärkets identitet upp – här har företaget chans att 

tala till konsumentens högra hjärnhalva, den som fångar upp omedvetna och känslomässiga 

budskap (Keller, 2003, Mihailovich, 2008) Både Iconic Authenticity och den Existensiella 
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äktheten kan läggas in på denna sida av varumärket. Här behandlas symbolik, mystik och 

känslor något som den högra hjärnhalvan snappar upp. Den vänstra sidan, å andra sidan, 

fokuserar på produktegenskaper som fördelar och funktion (Keller, 2003, Mihailovich, 2008) 

– den något mer statiska Indexical Authentity skulle med fördel läggas in på denna sida av 

varumärkesidentiteten. I-hopsättningen av de båda delarna bildar sen den totala 

varumärkesidentiteten. Har man lyckas hitta varumärkeskärnan och identifierat vilken sorts 

äkthet man ämnar tilltala konsumenterna med återstår arbetet med att hitta 

kommunikativa lösningar som når målgruppen på lämpligt sätt.  

 

 

5.2.2 Konsumentens bild av varumärket  

Eftersom uppfattningen och upplevelsen av varumärken liksom äkthet är helt subjektiva 

gäller det att ha en grundlig kunskap om de individer som igår i den tilltalade målgruppen. 

Idag bygger denna kunskap inte längre på demografiska fakta som tidigare utan snarare 

psykografiska fakta där intressen ofta styr konsumtionsmönstren. De sociala medierna – 

bloggar, forum och communities kan med fördel bidra med viktig kunskap om hur 

individerna i målgruppen agerar och reagerar.  Utan denna kunskap, är det omöjligt att med 

hjälp av varumärket kommunicera en äkthet som kan appellera på målgruppen. Man kan 

alltså säga att arbetet med att skapa ett äkta varumärke handlar om en balansgång mellan 

varumärkesinsikt och hur konsumenten kommer att uppfatta varumärket (VD, JMW) 

Varumärkets grundvärderingar står på ena sidan och konsumentens bild av varumärket på 

andra sidan, är bilderna för olika måste detta åtgärdas annars finns risk för att denna 

differens ger upphov till att man inte alls uppfattas som äkta som önskat. Som tidigare 

nämnts så är det centrala att konsumenten ska vilja identifiera sig med varumärket. 

Appellerar varumärkets värderingar – I like that, på konsumenten är chansen också stor att 

man vill identifiera sig med samma värderingar – I’m like that (Gilmore & Pine, 2007) 

 

5.2.3 Hur skapa ett äkta varumärke? 

Det finns ingen patentlösning på ovanstående fråga om hur man skapar äkthet i ett 

varumärke. Generellt gäller att äkthet inkluderas helt skräddarsytt för varje kund. Grunden 
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är dock densamma – att eftersträva ett sådant litet glapp som möjligt mellan vad man är och 

vad konsumenten möter. Kunskap är enligt samtliga respondenter nyckeln för att kunna 

plocka fram det där lilla extra som ger avtryck.  Enligt respondenterna är det vanligt att 

varumärkesägaren vill att varumärket ska framstå som lite bättre än vad verkligheten 

egentligen tillåter – detta är ett effektivt sätt att förstöra äkthetskapitalet och en stor risk 

föreligger att konsumenterna genomskådar glappet mellan verklighet och vad man vill vara.  

David Ogilvy’s citat sätter fingret på vad det handlar om:  

 

Authenticity demands fidelity to your past, but also openness to possibilities in the future – not 

just one possibility (that would be necessity), but several possibilities. Authenticity is being true 

to both your past and your freedom. It’s making choices among possibilities and taking 

responsibilities for your decisions. 

 

Man bör alltså vara trogen sin historia men ändå öppen för de alla de möjligheter som finns 

runt omkring. Just möjligheter och framtid är något som Micael Dahlén betonar, i sin bok 

Nextopia. Betydelsen av konsumenternas förväntningar tycks vara större än någonsin 

tidigare. Konsumenterna viskar ständigt om nya produkter och så fort en ny produkt är 

släppt är nästkommande mer intressant. I ett samhälle där människor konsumerar 

förväntningar och inte reella produkter kan det tänkas finnas ett behov av att vara öppen 

inför framtiden, där förväntningarna faktiskt bor. Starka varumärken som Apple är duktiga 

på att kommunicera framtiden men ändå vara trogen sin historia, något som troligtvis är ett 

effektivt sätt att uppfattas som äkta hos dem som är på jakt efter en existentiell äkthet. 

Gillar man ett varumärke kan man finna äkthet i att ha en option på framtiden (Copywriter, 

Garbergs). I detta fall handlar det alltså inte om att skapa äkthet i förväntningarna och inte i 

en produkt. Detta är starkt kopplat till varumärket och kräver att varumärket svarar upp mot 

de ständigt nya förväntningarna som konsumenterna har. Här kan kanske teorier kring 

förväntningar och förväntningsgap istället vara intressanta – ett gap mellan förväntning och 

verklighet kan leda till att varumärket tappar anseende och med detta att äkthetskapitalet 

minskar. 

 

Storytelling betecknas som ett effektivt sätt för att på ett lättillgängligt sätt illustrera ett 
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varumärkes ursprung, historia, kultur och tradition. Just dessa faktorer anses vara de 

viktigaste tillgångarna har för att förmedla äkthet. Huruvida sanningshalten i de storys som 

förmedlas är 100-procentiga är kanske inte av största betydelse så länge företaget i övrigt 

drar åt samma håll. Om historierna som berättar och företaget i övrigt drar åt olika håll 

mister det hela sitt värde. Det handlar om att vara konsekvent, att följa en linje och att låta 

allt och alla andas varumärkets värderingar.  

 

Över huvudtaget gäller det att eliminera gapet mellan vad man är och vad man 

kommunicerar. Detta anses entydigt av respondenterna som absolut viktigast för att 

uppfattas som äkta. Gilmore & Pine’s (2007) 2 påståenden: ”Var sann mot dig själv” och ”Var 

vem du säger att du är till andra” känns extremt centrala. Om gapet mellan dessa två är 

minimerat tycks man ha lyckats att skapa ett äkta varumärke.  

 

 

5.2.4 Sammanfattning analys varumärke och äkthet 

Nummer ett för varje företag är att hitta något som är unikt, särskiljande och något som verkar 

differentierande. Genom att identifiera varumärkets kärnvärden och utifrån dessa ladda varumärket 

med egenskaper, bilder och associationer skapas en varumärkesidentitet som i idealfallet appellerar 

på den tilltalade målgruppen. Eftersom uppfattningen och upplevelsen av varumärken liksom äkthet 

är helt subjektiva gäller det att ha en grundlig kunskap om de individer som igår i den tilltalade 

målgruppen. Man kan alltså säga att arbetet med att skapa ett äkta varumärke handlar om en 

balansgång mellan varumärkesinsikt och insikt om hur konsumenten kommer att uppfatta 

varumärket.  

 

Det finns ingen direkt patentlösning för hur man skapar äkthet i ett varumärke. Generellt gäller att 

äkthet inkluderas helt skräddarsytt för varje kund. Men genom att eftersträva ett sådant litet glapp 

som möjligt mellan vad man är och vad konsumenten möter, vara trogen sin historia och öppen för 

framtiden samt att identifiera vilken äkthetstyp som varumärket byggs på finns goda möjligheter att 

skapa ett varumärke som upplevs som äkta och som konsumenten vill identifiera sig med. 
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5.3 Reklam och äkthet 

Reklamens roll för ett varumärke är antingen att skapa kännedom eller bygga image. 

Reklamen sägs vidare fylla en viktig funktion i att eliminera glappet mellan verkligheten och 

konsumentens mentala bilder, d.v.s. skapa en äkthet i själva elimineringen av glappet.  I 

Viasat-fallet (se kapitel 4.2.4) användes just reklam för att visa på varumärkets goda 

intentioner och skapa en image av ärlighet och öppenhet. Reklam handlar alltså om att 

exponera varumärket för målgruppen och att skapa bilder och associationer som förbättrar 

eller förstärker varumärkets image. Enligt Grayson & Martinec (2004) är reklam mest 

effektivt i att skapa associationer till det äkta, det vill säga kommunicera med hjärnans högra 

hjärnhalva. Symbolik, mystik och auror kan här fungera som viktiga verktyg för att skapa 

associationer och förmedla äkthet.  

 

 

5.3.1 Definition av äkthet i reklam 

Stern (1994) definierar äkthet i reklam på detta sätt:  

 

An authentic advertisement is one that conveys the illusion of the reality of ordinary life in 

reference to a consumption situation. 

 

Denna definition lyfter äkthet i själva reklamkonceptet, mer än vad reklamen kan göra för 

att kommunicera äkthet. Kärnan i denna definition är att reklamen speglar en imitation av 

livet, och inte livet själv. Vidare menar författaren att reklamen blir äkta först i sin egen 

kontext – konsumtionen – och att äkthetsbegreppet förfinas genom vetskapen om att 

reklamen faktiskt är fiktiv. Två intressanta tendenser som vuxit fram de senaste åren inom 

reklamen är att man dels försöker göra reklam som inte ser ut som reklam och dels att man 

söker göra reklam som har en förankring i verkligheten. Båda dessa tendenser kan tänkas ha 

med äkthetsaspekter att göra. 

Att man försöker göra reklam som inte ser ut som reklam tror reportern på Resumé har att 

göra med att folk gärna zappar bort reklam, detta menar även omvärldsföretaget Kairos 

Future i sin undersökning från 2008. De skriver i denna undersökning att konsumenter är 
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svåra att tillfredställa då de på många sätt har blivit immuna mot marknadsföring och 

framförallt emot reklam. Vad företag gör, för skapa reklam som inte ska se ut som reklam, 

kan vara att man skapar PR-upplägg, lägger ut klipp på Youtube eller på andra sätt skapar 

snackisar via icke-traditionella marknadsföringskanaler. Ett Youtube-klipp som folk talar om 

har, enligt reportern på Resumé, långt fler tittare och får generellt bättre effekt än något 

som sänds i exempelvis TV3’s reklamblock (Reporter, Resumé) Man kan tänka sig att äkthet 

uppfattas då spridningen av budskapet sker via informella kanaler och inte via traditionell 

reklam som kan uppfattas som offensiv.  Reklam som har en förankring i verkligheten vinner 

fördel i att det faktiskt händer i verkligheten och på riktigt. Ett exempel som togs upp gäller 

Flygbussarna som via sin kampanj skapade tittköer på E4’an då en buss gjord av 50 

personbilar placerats på vägen till Arlanda. Denna reklam ”hände” i verkligheten och 

verkligheten är ju enligt de flesta den sanna värld vi lever i. Att det just händer i verkligheten 

förefaller upplevas som mer äkta än om samma budskap sprids i traditionella kanaler.  

 

Enligt Stern’s (1994) definition vinner alltså reklamen äkthet just i att definieras som fiktiv. 

Här tycks utvecklingen ha gått framåt och att man faktiskt söker att göra reklam som tar ett 

steg bort från fiktionen och istället närmar sig verkligheten. Även om syftet och målet med 

reklamen – att påverka försäljningen – är den samma, verkar det som att kanal- och 

kampanjutvecklingen har bidragit till att reklamen närmat sig verkligheten och i och med 

detta upplevs som mer äkta av målgruppen.  

 

5.3.2 Reklamens paradoxer och problem 

De äkthetsproblem med reklam som ställdes upp i den teoretiska referensramen bekräftas 

inte av min empiriska undersökning. Paradoxen, som enligt Stern (1994) föreligger, med att 

själva kärnan i reklam, med betalda skådespelare som skildrar en skönmålande verklighet via 

uppdiktade manus med målet att få konsumenterna att konsumera, tas inte alls emot av 

respondenterna. Kanske med anledning av att utvecklingen mot mer verklighetsförankrad 

reklam (Flygbussarna, Viasat, Färjan m.fl.) har gått framåt sedan artikeln skrevs 1994. Det 

kan även vara så att folk nu, mer än då, är medvetna om att reklamen är fiktiv och att den, 

enligt författarens utsago, vinner äkthet genom detta. Den andra stora paradoxen som 



 

 78 

   

 

 

behandlas i referensramen rör problematiken med hur, enligt Boyle (2004), storföretag med 

stora marknadsföringsbudgetar och internationella distributionskanaler bör marknadsföra 

sig som småskaliga och med tradition och historia för att nå en alltmer cynisk 

konsumentgeneration. Nyckeln, enligt Boyle, är att försöka framstå som så o-

kommersialiserad och anti-mainstream som möjligt eller på annat sätt ta avstånd från 

komsumtionssamhället. Återigen är själva definitionen av äkthetsbegreppet centralt. Boyle’s 

påstående verkar röra Indexical Authenticity och tar inte hänsyn till de grundförutsättningar 

för hur äkthet kan spridas via empirin. Genom att vara äkta mot sig själv och vad man 

kommunicerar, har man förutsättning att uppfattas som äkta även om storföretagen är allt 

annat än småskaliga och nära konsumenten.   Dessa två paradoxer verkar alltså inte påverka 

reklamen i praktiken. Vad som är intressant är dock att reklamen spås få en mindre roll i 

framtiden. VD’n på JMW menar att mycket tyder på att pengar kommer att omallokeras från 

reklambudgeten till de egna kanalerna t.ex. för att förstärka webnärvaron. PR och de sociala 

medierna spås också spela en allt större roll i framtiden. I dessa fall sprids varumärkets 

budskap via tredje part och frigör således problemet med att kommunikationen ”ägs” och 

manipuleras av varumärket självt. Tredjepartskommunikation har en underliggande 

äkthetsaspekt då dessa kanaler inte är köpta. Problematiken som föreligger gäller istället att 

få tredje part att kommunicera enligt varumärkets värderingar. Kravet på att vara så tydlig i 

allt man gör att en extern person kommunicerar detta, sätter stora krav på 

varumärkesägarna.  

 

Respondenterna identifierar fyra andra problem som kan påverka upplevelsen av ett 

varumärke. Utifrån dessa fyra, av respondenterna, uppställda problem ämnar jag nu 

analysera problemen med reklam ur ett äkthetsperspektiv. 

 

Reklam är inte till för att vara äkta, reklam är till för att sälja varor 

I grund och botten är reklamens primära uppgift att positivt påverka ett företags försäljning 

(Reporter, Resumé) Reklamens roll är att trigga till inköp genom att, på olika sätt, trycka på 

en produkt- eller ett varumärkes fördelar. Byråns roll kan då vara att framställa en produkt 

på ett sätt som kanske inte motsvarar verkligheten. Ett exempel som tas upp under 
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intervjuerna gäller färskpressad apelsinjuice. Producenten vill att reklamen ska ge 

konsumenten uppfattning om att juicen är handpressad, alldeles nyss. Så är ju inte fallet, 

men det är på detta förskönande sätt man vill att konsumenten ska uppfatta det hela för att 

lockas att köpa just det juicemärket. Man kan anta att reklambyråerna är noga med att 

skapa en symbolik som bidrar till uppfattningen om att t.ex. en juice är nypressad, snarare 

än att trycka på reella fakta. Detta minimerar risken för att uppfattas som osann och således 

också risken för att ett Authenticity Gap ska uppstå. Det gäller alltså att ha kunskap om 

vilken hjärnhalva man kommunicerar till och vilken symbolik som bygger upp uppfattningen 

om äkthet. Om inte denna kunskap finns verkar det föreligga en stor risk att, istället för att 

uppfattas som äkta blir, effekten den motsatta.  

 

Ett glapp mellan reklam och verklighet, dvs. förskönande reklam, förstör i många fall mer 

än vad den skapar.  

Så fort konsumenten uppfattar ett glapp mellan reklam och verklighet blir reklamens 

paradox tydlig. Reklamen är inte äkta och den förstör då mer än den skapar. Om man inte 

kan vara sann i det man kommunicerar kan det vara bäst att inte säga något alls.  Beverland 

(2008) menar att många marknadsföringsmetoder just underminerar chansen för ett 

varumärke att uppfattas som äkta. Ett alternativ är, enligt honom, att avstå från 

reklamkommunikation överhuvudtaget och på så sätt differentiera sig från sina 

konkurrenter. Men, så länge reklamen är i linje med varumärket kan reklam bara förstärka 

och bli ytterligare ett ben att stå på i den traditionella marknadsföringskakan. (Copywriter, 

Garbergs) Reklam som stärker upp positiva värderingar, som man redan har sen tidigare, kan 

förhöja upplevelsen ytterligare. 

 

Att kommunicera via reklam är en signal att man är som alla andra företag. 

Att kommunicera via reklam kan vara en signal att man är som alla andra företag 

(Copywriter, Forsman & Bodenfors). Detta är kanske främst tydligt för storföretag med stor 

kommunikationsbudget som har möjlighet välja reklam som kommunikationsverktyg.   

 

Blotta faktumet att man gör reklam säger att man är en del av maskineriet i 

konsumtionssamhället. Bara det är ju någonstans en fejksignal. 
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                                                                                                                             (Copywriter, Forsman & Bodenfors) 

 

Ovannämnda citat inkluderar även implicit kritik mot konsumtionssamhället och den fejkade 

värld som flera grupper i samhället hävdar att vi lever i. Dessa grupper vill få upp människors 

ögon för att vi lever i en verklighet köpt av företag och deras varumärken. (Klein, 2000) Just 

kritiken mot konsumtionssamhället är en anledning som vissa forskare påtalar har skapat 

äkthetstrenden från början. Enligt konsumtionskritiker sprider reklam en falsk verklighet och 

påverkar folks liv på ett negativt sätt genom att påtala konsumtion som vägen till lycka och 

framgång. Den konsumentgrupp som enligt Boyle (2004) växt fram sägs dela denna aversion 

mot konsumtion och sägs söka djupare mening och en sannare verklighet. Då 50 % av den 

engelska befolkningen redan sägs bestå av denna nya konsumentgrupp finns det anledning 

att fundera på om reklam verkligen är optimalt för att kommunicera med målgruppen.  

 

Enligt en respondent vore det istället optimalt om man fick vetskap om ett varumärke via 

tredje part. Om man till exempel i en tidning läser om ett litet företag som gör världens 

bästa löparskor, som inte tillverkas av barnarbetare, har en fantastisk genuin historia och 

budskapet om detta varumärke får spridas till löpare via andra löpare. Upplevelsen av detta 

varumärke blir då mer äkta än vad reklam någonsin kan frammana. På detta sätt är det stor 

skillnad mellan äktheten i Nike och exempelvis Saltå Kvarn.  Saltå Kvarn ratar reklam och ser 

sina kunder som vänner stället för kunder. Om varumärken som Saltå Kvarn skulle börja göra 

reklamfilm eller storbildsannonsering så skulle de tumma på de äkthetskapital de byggt upp 

som sitt kännetecken. (Copywriter, Forsman & Bodenfors). Detta knyter an till de axiom som 

inkluderades i inledningskapitlet till denna studie: ”If you are authentic, then you don’t have 

to say you’re authentic.” (Gilmore & Pine, 2007) 

 

Reklam som inte uppfattas som äkta kommer inte heller ha någon effekt  

Ofta diskuteras dagens mediebrus och konsumenternas utvecklade försvarsmekanismer mot 

den traditionella reklamen. Enligt Kairos Future’s undersökning från 2008 möts man i en 

vanlig svensk livsmedelsaffär av 15 000 budskap. Detta har, enligt dem, lett till att 

människans hjärna har utvecklats för att bli blind för dessa budskap och istället vägleds av 
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äkthet och genuinitet. Men, en av respondenterna (VD, JMW) tycker att dessa påståenden 

förringar människors förmåga, då man i diskussionen lägger in människors problem med att 

hantera och sovra i medielandskapet. Respondenten menar att människor har en stor 

förmåga att sovra i vad som de anser vara relevant och därmed äkta. Beviset är, enligt 

honom, den reklam vi ser idag. Detta knyter an till vad Postman (1985), Schudson (1984) i 

Stern (1994) säger om reklam. Reklam ska enligt dem ses som ett kulturellt fenomen som 

uppnår äkthet i sin egen kontext – konsumtionen. Respondenterna delar åsikten att reklam 

idag är en del av vår gemensamma populärkultur, vår underhållning och vår vardag. Detta 

har vunnit stor betydelse i skapandet av reklam under senare år. ICA- och Teliareklamen är 

bra exempel på detta. Genom att etablera reklamsåpor, delar reklamen och verkligheten en 

gemensam vardag och kultur som för många upplevs som mycket äkta (VD, JMW & 

Reporter, Resumé) Effekten är bevisligen stor och detta tycks ha ett samband med 

äkthetsaspekterna som omger denna typ av reklam. Men, även om denna sorts reklam 

kanske framstår som mer verklighetsnära än tex TV-shop’s kommunikation går det alltså inte 

att hävda att den på något sätt är mer äkta, för alla.  

 

5.3.3 Hur äkthet kan förmedlas via reklam 

Tidigare i analysen tyckte jag mig se en skillnad på branschens definition på äkthet jämfört 

med vad den teoretiska referensramen visade på. Branschen tryckte på betydelsen av att 

vara sann och att minimera glappet mellan verklig och kommunicerad identitet – vad dem 

anser vara grundförutsättningar för att uppfattas som äkta. I deras definition kan man anta 

att för att det överhuvudtaget ska vara möjligt för konsumenterna att uppfatta de ”cues” 

definierade av bl. a Grayson & Martinec (2004) bör dessa grundförutsättningar vara på plats. 

Grayson & Martinec’s äkthetsdefinitioner och den Existentiella äktheten berör inte huruvida 

dessa aspekter är grundläggande för att konsumenten ska uppfatta de ”cues” som 

kommuniceras. Detta är en frågeställning som mycket väl kan ligga till grund för en annan 

undersökning och jag väljer således att endast diskutera hur de olika äkthetstyperna bör 

kommuniceras, inte under vilka grundläggande premisser det är möjligt att kommunicera 

dem. Modellen på nästa sida utvecklades i referensramen för att visa på hur reklam kan lyfta 

de olika äkthetstyperna. 
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Hur reklam kan lyfta varumärkets 

äkthet 

Pure Authenticity: 

Indexical Authenticity 

(natural, referential 

authenticity) 

Approximate 

Authenticity: 

Iconic Authenticity 

(original, exeptional 

(referential 

authenticity)) 

Moral 

Authenticity 

Existensiell äkthet 

(influential 

authenticity) 

Genom produkt/varumärkesattribut 

(fysiska egenskaper och funktioner) 

 

X 

  

Genom produktens/varumärkets 

mjukare värden och mening 

  
X 

 

Via Intentioner   X 

 

 

[Figur 5.7  Äkthet via reklam – egenutvecklad tabell] 

 

I likhet med definitionskapitlet betonas skillnaden av den sorts äkthet som identifieras tack 

vare produktens attribut och förmågor (Pure Authenticity) och den äkthet som på olika sätt 

kan tänkas bidra till självförverkligande och identifierande av jaget (Iconic Authenticity & 

Existentiell äkthet). De råder dock delade meningar om huruvida dessa två äktheter 

sammanfaller. I Beverland’s (2008) studie menar han att processen för att tillskriva äkthet 

ofta inkluderar båda sorters äkthet, eftersom äkthet identifieras som konsekvens av de 

kognitiva mönster och uppfattningar konsumenten har om det som uppfattas som äkta. 

Grayson & Martinec (2004) ställer sig å andra sidan kritisk till detta då de menar att en 

konsuments värdering av en produkt eller ett varumärkes äkthet och sökandet efter 

varumärken med syfte att förverkliga sig själv är två olika saker. Vad som är intressant för 

denna undersökning är inte om processerna mellan de olika äkthetstyperna sammanfaller, 

utan hur ett varumärkes äkthet kan kommuniceras. Det är den uppfattade äktheten som 

spelar roll inte av vilken anledning de uppfattas.  Jag förutsätter i enlighet med Beverland 
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(2008), i fortsättningen av denna analys, att äkthet tillskrivs som en konsekvens av både 

kommunicerade attribut och en vilja att förverkliga sig själv via vad reklamen kommunicerar.  

 

5.3.3.1  Analys av reklam via de teoretiska äkthetsdefinitionerna 

Vad som först och främst är intressant att ta upp är att Beverland et al. (2008) fann, i sin 

undersökning, att paradoxen mellan kommersialism och äkthet kan vara överdriven. Även 

om konsumenterna insåg att reklambranschen använder knep för att skapa känsla, mystik 

och kanske inte helt sanna historier för kommersiell vinning, påverkade detta inte 

konsumentens intryck av produktens äkthet så länge varumärket speglar en äkta tradition 

eller något väl förankrat i ”hur något förväntas vara”. Här kan man tänka sig att den av 

respondenterna uppställda definitionen av äkthet ligger som ett filter för huruvida det finns 

möjlighet att styrka ett varumärkes äkthet med hjälp av olika sorters ”cues”.  

 

 

5.3.3.2 Indexical Authenticity & reklam 

I den första typen, via reklam identiferad, äkthet ryms Pure 

Authenticity (Indexical Authenticity) denna sorts äkthet sägs ge 

konsumenten garanti för produktens genuinitet. Grayson & 

Martinec (2004) menar att konsumenterna upplever Indexical 

Authenticity via produktens, tjänstens eller upplevelsens fysiska 

attribut. Om konsumenten lätt identifierar produkten som äkta 

underlättas senare inköpsbeslutprocessen. Reklam bör därför kommunicera denna sorts 

äkthet genom att anspela på varumärkets specifika attribut dvs. :”Those descriptive features 

that characterize a product or service” (Keller, 2003). Speciella varumärkesattribut som kan 

lyftas är t.ex. varumärkets eller produktens kvalitet, unika smak eller koppling till tradition. 

Förpackning och design nämns av en av respondenterna som ett knep man kan använda för 

att förmedla en inneboende äkthet i en produkt eller i ett varumärke. Många 

undersökningar har gjorts på området och man är klar över hur man ska paketera en 

produkt för att den ska uppfattas på ett visst sätt. Detta förutsätter naturligtvis att man har 

kunskap om målgruppens preferenser och vad just dem uppfattar som äkta. (Copywriter, 
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Garbergs) Eftersom denna sort äkthet tillskrivs med hjälp av produktattribut kan det vara av 

värde att komma ihåg att denna sorts kommunikation bör vara riktad till hjärnans vänstra, 

logiska och faktainsamlande sida (se modell sid. 24) definitionskapitlet i referensramen 

ansåg jag att denna äkthetstyp exkluderar många företag som inte äger de naturliga 

grundförutsättningar som t.ex. Saltå Kvarn. Men som äkthetsbärare i kommunikation tror 

jag att denna äkthet fyller en viktig funktion. Produktattribut är ofta enkla och direkta och 

just enkelheten i att identifiera äkthet via produktattribut kan säkerligen vara avgörande för 

många konsumenter. Denna äkthetssort kan även tänkas vara den enda som vinner verklig 

fördel i att kommuniceras via traditionell reklam då den bör kommunicera fakta, mer än 

känsla om varumärket.  

 

5.3.3.3 Iconic Authenticity & Reklam 

I nästa identifierade äkthet Approximate authenticity (Iconic 

Authenticity) ges konsumenten illusion om hjälp till 

självförverkligande genom varumärkets länk till tid och rum. 

I detta fall är den symboliska äktheten som bör lyftas i reklamen, 

känslan är viktigare än sanningen. (Beverland et al. 2008) Det 

handlar om att lyfta varumärkets mjukare värden dvs: ”The personal value and meaning that 

consumers attach to the product or service attributes”(Keller, 2003) Anledningen till detta är 

att konsumenten vill att bilden reklamen förmedlar ska passa med den mentala bilden om 

hur något ”ska vara”.  Konsumenten upplever en känsla av självförverkligande när ett 

varumärke svarar upp mot de mentala bilderna. Genom att skapa en aura eller mystik kring 

varumärket förstärks den upplevda äktheten av varumärket. (Beverland et al. 2008) 

Några ”knep” som nämns under intervjuerna berör tonalitet och tilltal. Tonalitet och tilltal 

sägs vara effektiva verktyg för att skapa en känsla av äkthet. Generellt gäller att ett 

informellt och personligt tilltal bidrar till att varumärket också uppfattas som mer äkta och 

nära. För högtravande eller formellt språk och för mycket förskönande skapar distans och 

därmed också risk för att inte uppfattas som relevant och äkta hos målgruppen. 

 

Vidare fungerar inte alls reklam med snygg yta och supermodeller i Sverige. Detta stöds inte 
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av den svenska mentaliteten. Istället för att använda supermodeller och snygga 

skådespelare använder företag ofta riktiga kunder för att väva in en symbolik som kan 

uppfattas som äkta i reklamen. Just närheten till kunden och vetskap om vilken värld 

målgruppen befinner sig i verkar här vara viktigt för att hitta rätt i tilltal och i det visuella. 

(Copywriter, Garbergs). För att frambringa symbolisk äkthet krävs kreativitet och känsla för 

hur mystik och aura kring varumärket skapas. Eftersom Iconic Authenticity per definition är 

socialt konstruerad gäller det att veta vem man tilltalar och hur dess mentala bilder faktiskt 

ser ut.  

 

5.3.3.4 Existentiell Äkthet & reklam 

I den sista, varav Beverland (2008), identifierade äktheten Moral 

Authenticity (Existentiell äkthet) sägs konsumenten ges illusion 

om hjälp till självförverkligande genom en länk till konsumentens 

personliga moralvärderingar. Nyckeln här är att förmedla bilder 

om varumärkets intentioner – hur man arbetar med CSR, verklig 

kärlek till hantverket, omtänksamhet för hälsa etc. Reklamen ska vidare kommunicera 

småskalighet, fokusera på det handgjorda och visa bilder som ger känsla av kärlek för 

produkten och själva framställningen av den samma. Genom att visa att produkten görs av 

kärlek snarare än av finansiella skäl skapas känsla av värme och personlig relation och 

förstärker illusionen att inte vara del av det massproducerade. (Beverland et al. 2008) 

Eftersom konsumtion enligt denna definition handlar om att identifiera sig själv genom vad 

man köper är det också viktigt att inkludera de psykologiska aspekterna av hur existentiell 

äkthet uppnås. Människan söker sitt sanna jag i en kontinuerlig dialog med världen runt 

omkring, hon vill vara delaktig och ha frihet att göra sin röst hörd. Interaktiv reklam tycks 

därför vara ett möjligt sätt att stimulera dessa behov. En invändning man kan ha är att man 

kanske inte bör kommunicera denna sorts äkthet alls via reklam. Då denna äkthetstyp starkt 

fokuserar på intentioner och att man på olika sätt vill vara en bra förebild kan andra 

kommunikationsvägar än reklam kanske verka bättre. Speciellt med tanke på den nya 

konsumentgruppen som vill ta avstånd från kommersialism generellt.   
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Modellen ovan verkar vara en bra förklaringsmodell för hur äkthet kan kommuniceras via 

reklam även i praktiken. I Beverland’s (2008) undersökning identifierades dessa tre sorters 

äkthet och dessa äkthetssorter tycks vara applicerbara på de flesta varumärken. Utmaningen 

för företagen är att ha en så fin varumärkesinsikt att det blir naturligt vilken sorts äkthet 

som, via reklam, ska förmedlas. Och på vilket sätt äktheten ska kommuniceras. Vidare bör 

man fundera på om reklam faktiskt är rätt kanal att använda. I fallet Existentiell Äkthet kan 

det till exempel kanske vara bättre att söka andra kommunikationsvägar på grund av 

äkthetens natur. 
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5.3.4 Sammanfattning analys reklam och äkthet 

Reklamen sägs fylla en viktig funktion i att eliminera glappet mellan verkligheten och konsumentens 

mentala bilder, d.v.s. skapa en äkthet i själva elimineringen av glappet.   

Enligt Stern’s (1994) definition vinner reklamen äkthet just i att definieras som fiktiv. Här tycks 

utvecklingen ha gått framåt och att man faktiskt söker att göra reklam som tar ett steg bort från 

fiktionen och istället närmar sig verkligheten. Även om syftet och målet med reklamen – att påverka 

försäljningen – är den samma, verkar det som att kanal- och kampanjutvecklingen har bidragit till att 

reklamen närmat sig verkligheten och i och med detta upplevs som mer äkta av målgruppen. De 

äkthetsproblem med reklam som ställdes upp i den teoretiska referensramen bekräftas inte av min 

empiriska undersökning. Själva definitionen av äkthetsbegreppet skiljer sig och detta kan vara en 

orsak till att man ser problematiken på olika sätt.  

 

Symbolik kan många gånger vara viktigare än den absoluta sanningen när man ska förmedla ett 

varumärkes äkthet via reklam. Men, risken för att ett Authenticity Gap ska uppstå kräver kunskap 

dels om varumärkets värden och konsumentens uppfattning.  Så fort konsumenten uppfattar ett 

glapp mellan reklam och verklighet blir reklamens paradox tydlig. Reklamen är inte äkta och den 

förstör då mer än den skapar.  

 

Modellen som visar vilka äkhetstyper som kan förmedlas via reklam verkar vara en bra 

förklaringsmodell för hur äkthet kan kommuniceras via reklam även i praktiken. De tre sorters 

äkthetstyperna tycks vara applicerbara på de flesta varumärken. Utmaningen för företagen är att ha 

en så fin varumärkesinsikt att det blir naturligt vilken sorts äkthet som, via reklam, ska förmedlas. 

Och på vilket sätt äktheten ska kommuniceras. 
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 

 

I denna avslutande del av studien presenteras en diskussion och slutsats om 

undersökningens resultat. Detta kapitel är uppdelat i de fyra forskningsfrågor som låg till 

grund för undersökningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats, en reflektion 

över undersökningen och idéer om vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion & slutsats 

6.1.1 Kännetecken för ett varumärke som upplevs som äkta 

Ovanstående rubrik bygger på en av mina forskningsfrågor som i sin tur bygger på ett 

påstående om att det faktiskt går att hitta en definition på vad som kan kategoriseras som 

äkta. I initialskedet av denna studie var det min tro och förhoppning att denna definition 

skulle vara enkel att hitta. Men, i referensramen utröntes att forskare och författare ser 

äkthet som ett kontextuellt och socialt konstruerat begrepp som det inte går att hitta en 

objektiv definition på. Begreppet ges mening först i interaktion mellan åskådare och objekt, 

vilket medför att den subjektiva uppfattningen och upplevelsen är central för hur begreppet 

definieras. (Beverland, 2005, Chhabra 2005, Peterson, 2005 m.fl.) I intervjuerna ändrade 

begreppet ständigt skepnad beroende på vilket varumärke eller vilken produkt som 

diskuterades, ett bevis på begreppets synnerligen kontextuella och subjektiva natur. Det 

föreligger alltså en problematik att besvara ovanstående fråga på grund av det finns en 

underliggande problematik i att generera en generell definition av begreppet äkthet som 

kan tänkas vara sann för alla, alltid. Men, även om man inte kan nå en generell definition 

finns det ändå anledning att ringa in begreppet. Genom att söka svar på vilka komponenter 

och aspekter som begreppet utgörs av och vilken sfär begreppet rör sig i når man 

åtminstone en begreppsförklaring som kan vara av värde för att förstå begreppet bättre. 

 

Författarna Grayson & Martinec’s (2004) definitioner av olika äkthetstyper står, inom 

marknadsföringen, som grund för vad som kan förklara äkthet. Deras två äkthetstyper; 

Indexical och Iconic Authenticity belyser att ett varumärke som upplevs som äkta ska 



 

 89 

   

 

 

vägleda konsumenten via ”cues”. I det första fallet, ha viss koppling till historia, tradition och 

ursprung och låta produktattribut vägleda konsumenten i en autenticeringsprocess. I det 

andra fallet är det symbolik som är det viktiga för att varumärket ska upplevas som äkta. En 

tredje äkthetstyp; den Existentiella äktheten, inkluderar varumärken som hjälper 

konsumenten i ett självförverkligande syfte och på så sätt bekräftar konsumentens ideala 

självbild. Detta är vad som framkom i referensramen om vad som vägleder en konsument i 

processen mot att hitta ett äkta varumärke.  

 

I empirin, å andra sidan, definieras begreppet på ett annat sätt. Att vara sann – att glappet 

mellan vad man är och vad man kommunicerar är minimalt – definierar, enligt min tolkning, 

hur branschen ser på vad som kännetecknar ett äkta varumärke. Detta bekräftas också av 

vissa författare i teorin, t.ex. Gilmore & Pine (2007). Respondenterna lägger också in ord 

som relevans, trovärdighet, långsiktighet och förankring som viktiga komponenter för att ett 

varumärke ska uppfattas som äkta (se samtliga ledord på sid 39). Vad som är intressant är 

att respondenternas begreppsförklaring tycks definiera begreppet på en annan nivå än de 

befintliga definitionerna på området. Respondenternas bild av äkthet kan tänkas ge en mer 

generell och kanske mer praktiskt tillämplig bild av äkthet än de tidigare beskrivna 

äkthetsdefinitionerna. Respondenterna visar, genom sin begreppsuppfattning, exempel på 

de grundförutsättningar som bör vara uppfyllda för att konsumenterna ska uppfatta äkthet 

istället för att, i likhet med de tidigare definitionerna, diskutera de ”cues” av äkthet som 

konsumenterna kan uppfatta via produktattribut och symbolik. Dessa grundförutsättningar 

exkluderar inga företag eller varumärken utan kan istället ses som ett fundament som varje 

varumärke bör stå på för att lyckas bra på marknaden. 

  

Frågan är hur dessa definitioner hänger samman – är det möjligt för konsumenterna att 

hitta de ”cues” som Grayson & Martinec (2004) diskuterar, om företaget och varumärket 

inte uppfattas som sant och om glappet mellan verklig- och kommunicerad identitet är för 

stort? Kommer t.ex. en konsument som via konsumtion söker idealbilden av sig själv lockas 

att köpa en produkt vars varumärke inte förmedlar denna grundläggande äkthet? Eller är 

det så att konsumenterna via symbolik och produktattribut kan tillskriva äkthet på ett 
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varumärke som inte alls är sant? Enligt en respondent gör inte kunden sin hemläxa, det 

handlar mer om att kommunicera till konsumenternas själ och hjärta, än till deras hjärna. 

Enligt min uppfattning ser jag dock endast fördelar med att arbeta med äkthetsbegreppet ur 

det empiriska perspektivet. I dagens transparenta samhälle kan ett minimerat gap mellan 

verklig- och kommunicerad identitet ses som en hygienfaktor. Bygger man upp hela sitt 

äkthetskapital på ”cues” är risken stor att varumärket inte följer samma linje och att detta 

skapar ett Authentcity Gap i sig. Men, detta är inte utrett i denna undersökning. Jag anser 

dock att detta område att mycket intressant att utveckla i framtida undersökningar.  

 

För att ett varumärke ska upplevas som äkta har jag också kommit till insikt om att det är 

omöjligt att isolera äkthetsbegreppet från varumärke och från kommunikation. Dessa delar 

är starkt sammankopplade på grund av att äkthet är en komponent i varumärket och att 

äkthet ges mening just genom interaktion. 

 

6.1.2 Att skapa ett varumärke som upplevs som äkta  

Beroende på hur man definierar äkthetsbegreppet får man olika svar på frågan hur man 

skapar ett äkta varumärke. Vill man som, Grayson & Martinec (2004) skapa äkthet genom 

”cues” handlar det framför allt om att låta produktattribut och symbolik styra interaktionen 

med omvärlden och på så sätt bygga upp äkthet i varumärket. Detta görs bäst via att 

kommunicera dessa ”cues” till hjärnans logiska och rationella sida om det handlar om 

Indexical Authenticity och till hjärnans emotionella sida om det handlar om Iconic- eller 

Existentiell äkthet. Om man istället definierar äkthet som att vara sann och att ha ett sådant 

litet glapp som möjligt mellan vad man är och vad man kommunicerar, är det istället en mer 

internt orienterad skapelseprocess man talar om. Här handlar det främst om att vara sann 

mot varumärkets tillgångar och värderingar och låta dessa styra kommunikationen.  

 

Generellt kan man dock säga att det inte finns någon patentlösning på hur man skapar 

äkthet i ett varumärke. Äkthet måste inkluderas helt skräddarsytt för varje varumärke 

utifrån identitet och värderingar. Kunskap är enligt samtliga respondenter nyckeln för att 

kunna plocka fram det där lilla extra som ger avtryck. Eftersom uppfattningen och 
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upplevelsen av varumärken liksom uppfattningen av äkthet är helt subjektiva gäller det att 

ha en grundlig kunskap om de individer som igår i den tilltalade målgruppen. Eftersom 

äkthet uppstår i interaktionen mellan konsumenten och varumärket går det inte heller att 

isolera vare sig konsumentens eller kommunikationens betydelse. Allt hänger tätt samman 

för hur varumärket uppfattas.  

 

Både i den teoretiska och den empiriska definitionen handlar det rent praktiskt om att ladda 

varumärket med associationer, egenskaper och bilder som kommunicerar varumärkets 

sanna identitet. Insikt om varumärkets DNA och identitet är här mycket centralt för att 

kunna föra ut den inneboende äktheten.  

 

Vidare måste varumärkets värderingar appellera på konsumenten för att varumärket ska 

kännas relevant. Om inte konsumenten uppfattar varumärket som relevant och kan 

identifiera sig med det sägs inte heller äkthet kunna uppfattas vare sig via ”cues” eller via ett 

minimalt glapp mellan verklig- och kommunicerad identitet. 

 

6.1.3 Reklamens påverkan på upplevelsen av varumärkets äkthet 

I referensramen gavs tydliga indikationer på att reklam kan bidra till negativ påverkan på ett 

varumärkes äkthet. Äkthetsparadoxen i själva kärnan av reklamen, storföretagens problem 

med att framstå som småskaliga för att appellera på en alltmer cynisk konsument och det 

alltmer varumärkta samhället togs upp som argument för att reklam inte alls hör samman 

med äkthet. Beverland et al. (2008) menar dock att paradoxen mellan kommersialism och 

äkthet är överdriven. Även om konsumenterna inser att reklambranschen använder knep för 

att skapa känsla, mystik och kanske inte helt sanna historier för kommersiell vinning, 

påverkar detta inte konsumentens intryck av produktens äkthet så länge varumärket speglar 

en äkta tradition eller något väl förankrat i ”hur det förväntas vara”. Här kan man tänka sig 

att, den av respondenterna, uppställda definitionen av äkthet ligger som ett filter för 

huruvida det finns möjlighet att styrka ett varumärkes äkthet med hjälp av olika sorters 

”cues”. 
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Den empiriska undersökningen pekar på att så länge reklamen är i linje med varumärket kan 

den bara förstärka och förhöja upplevelsen av äkthet ytterligare. Problem uppstår först då 

man börjar försköna och förfina verkligheten alltför mycket – risken för att ett Authenticity 

Gap ska uppstå är stort och att detta urholkar de initiala äkthetsambitionerna. Om reklamen 

inte förmedlar en bild som stämmer överrens med konsumenternas, kommer inte 

varumärket att uppfattas som äkta och reklamen förstör då mer än den skapar. Trenden mot 

mer verklighetsförankrad reklam minskar risken att uppfattas som oäkta just eftersom den 

är på riktigt och utspelar sig i den verklighet som alla delar.  

Men, det finns också andra kommunikationsvägar som kan vara bättre än reklam för att 

förmedla äkthet, på grund av att reklam just är ett masskommunikationsverktyg och som i 

sig kan förmedla att man är ett stort företag med stor budget, långt ifrån konsumenten. 

Kommunikation via tredje part (PR, sociala medier etc.) sägs på många sätt vara ett bättre 

sätt att förmedla äkthet. Saltå Kvarn tas upp som exempel – genom att rata reklam och 

istället låta andra berätta om varumärket vinner företaget inte bara i trovärdhet, utan håller 

sig också sann till varumärkets grundvärderingar.  

 

Vidare framhölls att reklamens betydelse som marknadsföringsverktyg kommer att minska i 

framtiden. PR, webnärvaro (egna kanaler) och de sociala medierna spås få allt större 

betydelse. Om detta beror på att reklamen har en negativ påverkan på äktheten framgår 

inte, men det är en intressant utveckling. Hur äkthet förmedlas via andra kanaler och hur 

detta påverkar varumärket är ett annat område som det är intressant att undersöka vidare.   

 

6.1.4 Hur äkthet kan förmedlas via reklam 

Beroende på vilken äkthetsdefinition man väljer att ta fasta på skiljer sig svaret även på hur 

äkthet kan förmedlas via reklam. I den empiriska definitionen är det framför allt i 

kombinationen mellan varumärke och kommunikation som äkthet förmedlas – inte i 

kommunikationen själv. Genom att minimera gapet tycks grundförutsättningar för att 

förmedla äkthet finnas på plats. I detta fall handlar det alltså mer om att hålla en linje mellan 

varumärke och kommunikation och genom detta förmedla äkthet. 
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I den teoretiska definitionen där tre olika äkthetstyper är inkluderade, skiljer sig sättet och 

strategin för hur äkthet bör kommuniceras. Beroende på vilken sorts produkt man äger bör 

man fokusera på att kommunicera den inneboende äktheten på olika sätt (se tabell sid. 83) 

Denna modell tycks vara tillämplig även i praktiken och kan bidra till viktig kunskap för 

varumärkesägarna i dialogen med reklam- eller kommunikationsbyrå då man utvecklar 

varumärke och kommunikation. Genom att först identifiera vilken äkthetstyp som bor i 

produkten och varumärket tar man också ställning till hur äkthet kan kommuniceras på 

bästa sätt. Har man en produkt med Indexical Authenticity bör man förmedla äkthet via 

produktegenskaper- och attribut och använda reklamen för faktabaserad kunskapsspridning.  

Den andra äkthetssorten Iconic Authenticity kan med fördel fömedlas via symbolik genom 

känslobaserad reklam där de emotionella aspekterna är viktigare än sanningen. Den sista 

definierade äktheten, Existentiell Äkthet, kan spridas via intentioner. Här vill jag dock påstå 

att utöver förmedling av äkthet via de ”mjukare” intentionerna kan även faktabaserad 

reklam med betoning på föredömlighet inom exempelvis miljöhänsyn etc. kunna förmedla 

äkthet.  

 

Den äkthet som framhåller avstånd från det kommersiella och småskalighet bör eventuellt 

inte alls kommuniceras via reklam, då det kan framstå som motsägelsefullt. I dessa fall bör 

andra kommunikationskanaler vara ett bättre alternativ. 

 

På senare år verkar även själva reklamen utvecklas för att bli mer äkta – inte bara i relation 

till varumärket eller produkten som ska kommuniceras, utan i sig själv. Verklighetsförankrad 

reklam kan sägas förmedla äkthet till varumärket och man kan här tänka sig en omvänd 

process. På samma sätt som de ”cues” som den teoretiska definitionen pekar på, kan den 

verklighetsbaserade reklamen sägas främja varumärkets äkthet genom att kommunicera i 

den verklighet vi alla delar. 

 

 

6.2 Sammanfattande slutsats 

Utifrån ovanstående diskussion följer nu en slutsats baserat på studiens syfte.  
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Det första delsyftet var att ge svar på hur företag, via sina reklambyråer och 

kommunikationsstrateger, kan använda begreppet äkthet för att möta konsumenternas 

krav.  

 

Det är tydligt att det finns en äkthetstrend i dagens samhälle som sannolikt startat hos 

konsumenterna. Konsumenterna har idag mer makt än någonsin över marknaden via de 

sociala medierna och trycket på att vara äkta är nu större än någonsin tidigare. Om man inte 

strävar mot äkthet finns risk att konsumenterna avvisar varumärket och man får se sig 

omsprungen av sina konkurrenter. Äkthet kan alltså sägas vara ett nytt konkurrensverktyg. 

Genom att vara sann mot sin verkliga identitet och minimera glappet mellan vad man är och 

vad man kommunicerar, byggs äkthet upp i varumärket och man lägger grund för att 

framgångsrikt kunna verka på marknaden. Enligt referensramens äkthetsdefinitioner kan 

företag även använda ”cues” för att förmedla varumärkets inneboende äkthet. I detta fall är 

det produktattribut och symbolik som sägs förmedla varumärkets äkthet. Äkthet kan alltså 

enligt denna undersökning användas på olika sätt beroende på hur man definierar 

begreppet. Antingen genom att vara sann mot sin verkliga identitet eller genom att 

kommunicera ”cues” som avser ge bevis för varumärkets äkthet, eller en kombination av de 

båda. 

 

Det andra syftet avsåg att analysera på vilket sätt äkthet kan förmedlas genom reklam och 

hur reklamen påverkar upplevelsen av ett varumärkes äkthet. 

Oavsett hur man definierar begreppet kan man dra slutsatsen att reklam fungerar som ett 

effektivt kommunikationsverktyg att förmedla äkthet, så länge man håller sig till 

varumärkets värderingar. Men, så snart reklamen anses vara förskönande, förlöjligande eller 

på annat sätt långt från verkligheten är risken stor för att ett Authenticity Gap uppstår. 

Mycket handlar om kunskap om varumärket och om vilken sorts äkthet som kan och vill tas 

emot av målgruppen. Om man som i empirin definierar äkthet som att vara sann mot sig 

själv och vad man kommunicerar, kan reklamen spela en viktig roll för att minska glappet 

mellan verklig identitet och konsumenternas bild av varumärket. Här är det i kombinationen 

mellan varumärke och kommunikation som äktheten förmedlas – inte i kommunikationen 
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själv. I detta fall handlar det snarare om att hålla en linje mellan varumärke och 

kommunikation och genom detta förmedla äkthet. Om man å andra sidan väljer de andra 

definitionerna, spelar reklamen en avgörande roll för att kommunicera de ”cues” som 

används för att förmedla äkthet – genom produktattribut, genom symbolik eller via 

intentioner. Reklamen sägs vara mest effektiv i att skapa associationer vilket i mångt och 

mycket det kontextuella äkthetsbegreppet handlar om. Det finns dock anledning att lägga 

tid på att fundera på om andra kanaler kan fungera bättre för att tala till konsumenten på 

ett mer personligt och nära sätt. Att ta avstånd från reklam och traditionell marknadsföring 

kan dessutom i sig uppfattas som differentierande och äkta.  

 

Paradoxen mellan kommersialism och äkthet som belystes av flera författare tycks vara 

överdriven. Konsumenterna verkar inte påverkas avsevärt av vetskapen att reklambranschen 

använder knep för att skapa känsla, mystik och kanske inte helt sanna historier för 

kommersiell vinning. Så länge varumärket speglar en äkta tradition eller något väl förankrat i 

”hur något förväntas vara” kan reklam alltså vara ett mycket effektivt sätt att förmedla 

äkthet. 

 

6.3 Reflektion 

Basen i denna undersökning utgörs av definitionen av äkthet. Att ett begrepp som 

förekommer så frekvent och som på många sätt känns väldigt i tiden skulle vara så komplext 

trodde jag inte i initialskedet av denna skrivandeprocess. Just definitionen av begreppet var 

för mig mycket intressant och har också tagit en central plats i uppsatsen av förklarliga skäl – 

utan definition – svårt att hitta en gemensam diskussionsgrund. Definitionsfrågan har spelat 

en avgörande roll även på resultatet i undersökningen. Beroende på utifrån vilken definition 

man väljer att analysera ges olika resultat, teorin stämmer alltså inte överrens med empirin. 

Att reklambranschens definition är vid och mer generell kan vara en konsekvens av att de 

arbetar med så vitt skilda företag som alla på något sätt har en vilja att förmedla äkthet. De 

övriga tre äkthetsdefinitionerna är mer spetsiga och ger en annan insikt i vad äkthet är. Jag 

anser att denna undersökning har bidragit till en begreppsförklaring för hur man kan se på 

äkthet. Jag är dock helt enig med forskare på ämnet att begreppet är av kontextuell och 
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subjektiv natur och att det i slutändan är konsumenten som fäller den avgörande 

äkthetsdomen. Oavsett definition, tror jag att äkthet kommer att bli en viktig 

konkurrensfaktor inom en snar framtid eftersom konsumenterna, tack vare, de sociala 

medierna har återtagit makten över marknaden. Konsumenterna kommer inte längre att 

acceptera varumärken som inte lever upp till deras bild av hur något förväntas vara. 

 

6.4 Vidare forskning 

Som jag nämnde tidigare i detta kapitel tycker jag att det finns två områden som definitivt 

skulle vara intressanta att undersöka vidare. Det första området rör frågan hur 

definitionerna i denna undersökning hänger samman. Här kan det vara av intresse att 

undersöka om det verkligen är möjligt för konsumenter att tillskriva äkthet genom 

produktattribut och symbolik, om glappet mellan verklig identitet och kommunicerad 

identitet är för stort. Eller om produktattributen och symboliken fungerar så väl som 

äkthetsförmedlare att varumärket kan gömma sig bakom dem.  

 

Nästa område rör äkthetens roll för kommunikation via de kanaler som spås få ökad 

betydelse i framtiden. Kommunikation via tredje part kräver att företaget släpper 

kontrollen. Det är då inte längre varumärket som kommunicerar, utan objektiva, externa 

röster som ger sin syn på varumärket. Trovärdigheten kan tänkas öka i och med 

objektiviteten, men frågan är hur det påverkar varumärkenas krav på att vara äkta. 

 

6.5 Tack 

Som avslutning på denna uppsats vill jag ta tillfället i akt att tacka min handledare Peter 

Gustavsson för att han som han är – en envis och sur jäkel med ett mycket stort hjärta. Tack 

också till Ulrika Fjällborg på Resumé, Nina Åkestam på Garbergs, Johan Olivero på Forsman 

& Bodenfors och Björn Mellstrand på JMW för givande intervjuer. 
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BILAGOR 

 

FRÅGOR TILL BRANSCHTIDNINGEN RESUMÉ 

1. Vad är dina/Resumés tankar om reklam och äkthet just nu? Hur har ni märkt av 

äkthetsbegreppet? 

 

2. Vilka värden läggs in i begreppet äkthet när man i branschen pratar om varumärken 

och kampanjer? 

 

3. Enligt dig, vad är anledningen till att äkthet har fått sådan betydelse? 

 

4. Har du sett några exempel på hur byråerna gör för att kommunicera äkthet? Hur tas 

det emot? 

 

5. Tror du att det finns några faror med att genom reklam kommunicera äkthet? 

 

6. Exempel på varumärke eller kampanj som du tycker varit framgångsrik i att 

kommunicera äkthet? 

 

7. Exempel på varumärke eller kampank som du inte tycker varit framgångsrik i att 

kommunicera äkthet? 

 

8. Ser du någon paradox mellan reklam och begreppet äkthet? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 102 

   

 

 

 

FRÅGOR TILL REKLAM- OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅERNA 

1. De flesta är överrens om att varumärke, ton i reklam och inte minst totalintrycket 

minst ska kännas ”äkta” och ”genuint”. Men vad är egentligen äkta?  

 

2. Vad ryms i, och vilka värden läggs in i begreppet när ni i branschen pratar om det? 

Kan du ge exempel på ett eller flera varumärken som du tycker har dessa egenskaper? 

Kan du ge exempel på ett eller flera varumärken som du tycker representerar motsatsen till äkthet? 

 

3. Hur går ni tillväga för att ”skapa” ett varumärke som ska uppfattas som äkta? (från 

scratch) 

 

4. Hur kommunicerar man ett varumärkes äkthet på ett framgångsrikt sätt? (gap mellan 

vad man är och vad man kommunicerar att man är)  

 

5. Vad är trixen för att skapa reklam som stöttar upp varumärkets äkthet? 

 

6. Hur påverkar reklam upplevelsen av ett varumärkes äkthet?  

 

7. Finns det en paradox mellan reklam och begreppet äkthet? (verklighet vs reklam?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


