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Abstract
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga Mary Kays och L’Oréals
marknadsföringsstrategier samt undersöka ifall de, av våra informanter, uppfattas i
enlighet med företagens värderingar.
Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer
vid tre tillfällen med unga kvinnor i åldrarna 21-25 år.
Resultat: L’Oréals marknadsföring består av medievalsstrategierna Bombmatta och
Kotlers fyra P. Den första visar på hur deras TV-reklam ofta visar en ny produkt med
en ny känd person. Den andra strategin visar på hur L’ORÉAL har tänkt när det gäller
att marknadsföra sina produkter, genom att de har tänkt på produkt, plats, pris och
påverkan. Mary Kay gör tvärtemot, de och deras konsulter marknadsför sig inte
genom traditionella medier utan genom sociala nätverk, en så kallad “tell a friend”metod. För att konsulterna ska få nya kunder använder de sig i sin tur av sina
nuvarande kunders sociala kapital. På detta sätt kan Mary Kay nå många personer på
samma gång. L’Oréal refererar till kulturellt kapital i sina reklamfilmer.
Talespersonerna tillhör en högre klass som kunderna ser upp till och antas vilja
identifiera sig med. Dessa strategier har påverkat informanterna både positivt och
negativt. De känner större trovärdighet för Mary Kay, bland annat för att de har en
möjlighet att prova produkterna hemma i lugn och ro. De flesta av informanterna är
kritiska till L’Oréals sätt att marknadsföra sig på, då de anser att L’Oréal målar upp en
förskönande bild av verkligheten. Informanternas sätt att tänka och resonera kring MK
stämmer väl överens med MK:s vision. Majoriteten av informanterna är mer
märkestrogna Mary Kay-kunder än L’Oréal-kunder. Dock stämmer inte L’Oréals
värderingar med informanternas syn på företaget.
Nyckelord: varumärke, marknadsföringsstrategier,
marknadsföringstrender, värderingar, kundrelationer, mätta på reklam
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1. Inledning
En viktig faktor för att ett varumärke ska vara framgångsrikt är ifall den önskade
bilden av ett företag ligger nära det faktiska, vilket med andra ord betyder att företaget
lyckas förmedla sina värderingar till målgruppen. L’Oréal och Mary Kay är två
kosmetik- och hudvårdsföretag som skiljer sig åt på många sätt. Båda försöker nå en
bred målgrupp av både kvinnor och män, men de gör det på två helt olika sätt. L’Oréal
marknadsför sig via traditionell reklam medan Mary Kay inte marknadsför sig alls.
Vilket företag lyckas bäst med att förmedla sina värderingar till kunden?

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att kartlägga Mary Kays och L’Oréals
marknadsföringsstrategier samt undersöka ifall de, av våra informanter, uppfattas i
enlighet med sina värderingar.

1.2 Frågeställning
●
●
●

Hur ser L’Oréals och Mary Kays marknadsföringsstrategier ut?
Hur påverkar dessa marknadsföringsstrategier de intervjuades syn på
varumärkena?
Stämmer de intervjuades syn på varumärkena överens med företagens
officiella värderingar?

1.3 Disposition
Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning och frågeställningarna till denna studie.
Bakgrundskapitlet innefattar information om L’Oréal och Mary Kay för att läsaren ska
bli insatt i företagens struktur. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkter som
ligger till grund för studien. Här presenteras bland annat Frans Melins syn på
varumärken samt Jörgen Jedbratt och Mats Lindgrens framställning av
marknadsföringstrender.
Efter
följer
en
redogörelse
för
aktuella
marknadsföringsstrategier redovisade av Jörgen Jedbratt och Mats Lindgren i kapitel
fyra. Även Lars Palms medievals- och budskapsstrategier samt Philip Kotlers fyra P
diskuteras. I kapitel fem redovisas studiens metodval som innefattar kvalitativa
fokusgruppsintervjuer, vilka redovisas i kapitel sex. I kapitel sju följer en kartläggning
av Mary Kays och L’Oréals medievalstrategier. Studien avslutas med en analys som
kopplar samman teori och empiri i kapitel åtta följt av författarnas reflektioner i
kapitel nio.

1.4 Tidigare studier
Om detta ämne, eller tidigare jämförande mellan två hud- och kosmetikföretags
marknadsföringsstrategier, har vi inte under vår forskning stött på.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta om L’Oréal och Mary Kay som är av
betydelse för studien. Inledningsvis ges en kort beskrivning av hur företagen
startade för att sedan gå in på hur de arbetar idag.

2.1 Bakgrund L’Oréal
L’Oréal är ett välkänt kosmetik- och hudvårdsföretag som finns i över 120 länder.
Företaget grundades i Frankrike år 1909 av Eugène Schueller. L’Oréals ledord blev
tidigt forskning och innovation och började med att tillverka hårfärger. De har idag
över 500 märken, både budget och lyx, inom hårfärg, hårvård, kosmetik, parfym,
hudvård och soldskydd. L'Oréals internationella varumärken består idag av bland
andra (Internet 1):
●
●
●
●
●
●
●
●

L’Oréal Professionnel (hårvård)
L’Oréal Paris (hud- och hårvård och kosmetik)
Garnier (hud- och hårvård)
Maybelline (kosmetik)
Lancôme (hudvård och kosmetik)
Giorgio Armani (hudvård och parfym)
Yves Saint Laurent (hudvård, kosmetik och parfym)
The Body Shop (hudvård och kosmetik)

L’Oréal har forsknings- och utvecklingscentra i Frankrike, Japan, USA, Kina och ett
nytt kommer att starta i oktober 2011 i Indonesien. 2010 hade företaget en omsättning
på €19,5 miljarder (Internet 2).
Fram till 2000-talets mitt använde L’Oréal som slogan ”Because I’m Worth It”. Denna
slogan har sedan ändrats till ”Because You’re Worth It” och 2009 ändrades den igen
till ”Because We’re Worth It” (Internet 3). Sloganen har, enligt L’Oréal, ändrats för att
konsumenterna ska känna närhet och att just de är värda deras produkter. Deras
filosofi är att vara ”nyskapande och erbjuda de bästa produkterna till de mest
förmånliga priserna till en så bred kundkrets som möjligt” (Internet 4).

2.1.1 Värderingar/kärnvärden
L’Oréal går efter värderingarna1 att deras talespersoner ska representera mångfald och
etnicitet, en bättre värld samt tillförsikt och förtroende (Internet 5). Deras kärnvärden2
är som de vill förknippas med är mångfald, etnicitet, tillförsikt och förtroende.
1

Värdering, handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling.
Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning (http://www.ne.se/värdering).
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2.1.2 Målgrupp
L’Oréals målgrupp är 20–60-åriga kvinnor och män som söker efter prisvärda
samt dermatologiskt och farmaceutiskt testade produkter (Internet 6).
2.1.3 L’Oréal och djurtester
Sedan 80-talet har L’Oréal jobbat för att ta fram alternativa metoder till djurförsök,
exempelvis återskapad mänsklig hud, för att testa sina produkter. År 1989 upphörde
testerna av kosmetiska produkter på djur, dock testas fortfarande en del av
produkternas ingredienser på djur. För att säkerställa produkternas säkerhet genomgår
de så kallade toxicitetstester. När de köpte The Body Shop 2006 blev många
djuraktivister upprörda då The Body Shop är helt emot tester av kosmetika på djur
(Internet 7).

2.1.4 TV-reklam
L’Oréals TV-reklam är oftast stilren och med färger som matchar talespersonen färger
och hudton. I deras reklamer förstärks det de säger med något som ska föreställa som
“vetenskapligt” bevis. Nedan presenteras ett exempel på en av deras TV-reklamer.
Reklamen är för L’Oréal Paris Extra-Volume Collagene Mascara med
skådespelerskan Eva Longoria från 2008 (Internet 8). Genomgående i reklamen är
dramatisk musik. I början syns en stor spiral som troligen ska föreställa ämnet
collagen som finns i mascaran och ska göra ögonfransarna längre och ge dem mer
volym. Färgerna i just denna reklam är mjuka nyanser av brunt som matchar både
Longorias hudton och hårfärg. Eftersom reklamen är för en mascara filmas ögonen i
närbild ofta, samtidigt som det blåser i hennes hår. En man syns till och även hans
ögon filmas i närbild. Både Longoria och en speakerröst berättar med mjuka röster vad
mascaran heter och vad den gör.
När enbart produkten visas står det undertill “Eva’s eyes styled with lash inserts” (Sv:
Evas ögon är stylade med lösögonfransar). Senare säger speakerrösten att
mascaraborsten är två gånger större för att ge större effekt. Under dessa två borstar
som jämförs står det “Comparison with a classic L’Oréal Paris volumising mascara
brush” (Sv: I jämförelse med en klassisk L’Oréal Paris volymgivande mascaraborste).
Strax därefter filmas Longorias ögon i närbild åter och undertill står texten “79 %
agree. Tested on 60 women.” (Sv: 79 % håller med. Testade på 60 kvinnor.”).
Reklamen avslutas med att produkten visas än en gång och Longoria vänder sig mot
kameran och säger L’Oréals ledord “Because you’re worth it” (Sv: För det är du
värd).

2

Kärnvärden är egenskaper ett företag, organisation, myndighet m.fl. vill förknippas med (Palm, 2008:86).
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2.1.5 Konst och kultur
L’Oréal har ett intresse för konst och kultur, vilket bland annat märks genom deras
tioåriga samarbete (2011) med filmfestivalen i Cannes samt deras val av talespersoner,
som arbetar inom film- eller musikbranschen (Internet 9).

2.2 Bakgrund MK
Direktförsäljningsföretaget Mary Kay startades i USA 1963. I Sverige och Norden
introducerades MK officiellt 1992 och ägs av Lesley Cosmetics AB. De har som syfte
att ”berika kvinnors liv genom att erbjuda en fristående karriärmöjlighet som
innehåller så mycket mer än enbart prestige och ekonomi” (Internet 10). Mary Kay
Incorporated är ett av de största direktsäljande företagen av hudvård och kosmetik i
världen. I deras sortiment ingår hudvård, kosmetik, kroppsvård, parfymer,
solskyddsprodukter och en herrserie. År 2000 blev Mary Kay Ash framröstad som
”Most Outstanding Woman in Buisness in the 20th Century” av Lifetime Televisions
tittare (Internet 11). 2009 hade MK en vinst på $2,5 miljarder (Internet 12).

2.2.1 Värderingar/kärnvärden
Mary Kay har ett Mission Statement som alla inom företaget anser sig följa, vilket kan
ses som deras värderingar3, men även kärnvärden, inom företaget. Detta innebär att,
som Mary Kay kallar det, att berika kvinnors (och mäns) liv med bland annat
produkter av kvalité och att ha utvecklande karriärer till sina anställda. Företagets
olika kärnvärden4 är integritet, entusiasm, beröm, ledarskap och kvalité (Internet 13).

2.2.2 Gyllene Regeln
I värderingen integritet ingår det för en Mary Kay-konsult att följa den Gyllene regeln,
som innebär att du ska ”Gör mot andra det du vill att de skall göra mot dig” (Internet
14), vilket kommer från Bibeln, Matteusevangeliet 7:12.

2.2.3 Målgrupp
Mary Kay och LO har liknande målgrupper när det gäller ålder och kön, dock har MK
inte lika många produkter för män. MK:s målgrupp är alltså också kvinnor i åldern 2060 år.5

2.2.4 Samarbete med Bröstcancerfonden
Mary Kay menar att grundaren Mary Kay Ash inte bara ville ha ett företag utan även
gör något gott för samhället. Detta görs genom att en del av pengarna kunderna betalar
för produkterna går till st7öd för bland annat Bröstcancerfonden (Internet 15).

3

Värdering, handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling.
Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning (http://www.ne.se/värdering).
4
Kärnvärden är egenskaper ett företag, organisation, myndighet m.fl. vill förknippas med (Palm, 2008:86).
5
Intervju med Erika Andersson, 2011-04-29

4

2.2.5 Konsulter
Mary Kay marknadsför sig inte genom traditionell reklam och kunden handlar av en
konsult. Dessa konsulter arbetar med direktförsäljning och erbjuder kostnadsfria
hudvårdsklasser, rådgivningar, homepartyn och liknande. Mary Kays kunder får
därmed en personlig konsult som guidar denne till rätt varor och kan kontakta vid
behov av nya varor. För att jobba för Mary Kay är första steget att bli konsult. De
arbetar relativt fritt och självständigt, men ingår även i ett team/unit med andra
konsulter som leds av en så kallad National Sales Director. Ju hårdare konsulterna
arbetar desto mer pengar, provision och karriärmöjligheter får de.6
2.3 Sammanfattning bakgrunder
L’Oréal marknadsför sig via traditionell reklam med kända personer i fokus, ofta
skådespelare eller artister. Mary Kay däremot marknadsför sig inte på det traditionella
viset. Det säljer sina produkter via direktförsäljning och kommer i kontakt med nya
kunder via tidigare kunders nätverk och erbjuder rådgivningar samt homepartyn.

6

Intervju med Erika Andersson, 2011-04-29
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3. Teori
Teoriavsnittet ligger till grund för analysarbetet. Störst vikt har lagts på Frans Melin
och hans syn på varumärkesstrategier. Vidare diskuteras Lars Palms budskaps- och
medievalsstrategier samt Jörgen Jedbratt och Mats Lindgrens redogörelse av
marknadsföringstrender. Slutligen används också Pierre Bourdieu och hans teorier om
habitus, socialt och kulturellt kapital.

3.1 Varumärken
I §1 i varumärkeslagen (VmL) står det att:
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord,
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller
utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja
varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i
en annan (Melin, 1999:29).

Varumärken är, med andra ord, de kännetecken som företag eller organisationer
använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra, eller för att framhäva den
egna varan eller tjänsten (Internet 16). Det allra vanligaste är ett ordmärke, som kan
innehålla ett eller flera ord, likt L’Oréals slogan ”because we’re worth it”, eller ett
namn som kännetecknar en viss produkt, till exempel Volvo, Daim eller Absolut
Vodka (Melin, 1999:30). Det kan också bestå av en figur, eller en kombination av ord
och figur, en varas form (Coca Cola-flaskan), formen på en förpackning eller andra
tecken som kan återges grafiskt (McDonald’s M) (Melin, 1999:244). Varumärken kan
också vara en enkel ledtråd vars associationer gör det möjligt för köparen att hitta det
han letar efter. Det är också en signal för kvalitet genom att tala om för köparen vem
som har tillverkat produkten eller skydd mot imitatörer eller till och med tjuvar
(Håkansson & Wahlund 1996:9). Frans Melin beskriver målsättningen med ett
varumärke på följande sätt:
Målsättningen för företag är att sluta avtal med så många konsumenter som
möjligt under så lång tid som möjligt. Detta avtal grundar sig på att företaget
erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet, som på bästa sätt tillfredsställer ett
specifikt behov hos konsumenten. Denna behovstillfredsställelse kan resultera i
köptrohet från konsumentens sida, vilket manifesterar märkeslojalitet.
Konkurrenten, som har en biroll i detta vardagsdrama, strävar efter att bryta
relationen mellan företaget och konsumenten. Konkurrenten traktar således efter
att inta företagets plats, dvs att gå från en undanskymd biroll till en framträdande
huvudroll (Melin, 1999:37).
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3.1.1 Vilka funktioner fyller ett varumärke för konsumenten?
Etablerade varumärken kan fylla en rad olika funktioner för konsumenten. Det kan
bland annat sägas fungera som en informationsbärare, katalysator, garant,
riskreducerare och imageskapare, som alla skapar något som uppfattas som värde hos
konsumenten (Holger & Holmberg, 2002:110).

3.1.2 Varumärket som informationsbärare
Varumärket fungerar som, vad Melin kallar, för informationskoncentrat (Melin,
1999:40). Genom att köpa ett visst varumärke vet kunden vad han får eftersom
varumärket ger konsumenten information om produktens pris, kvalitet och funktion.
Konsumenten kan använda varumärken som referens genom att jämföra produkterna
med varandra och utvärdera vilken de tycker är bäst eller mest prisvärd (Holger &
Holmberg, 2002:11).

3.1.3 Varumärket som katalysator
Inom nästan alla produktkategorier finns det ett stort utbud av i princip likadana
produkter. Genom varumärken får konsumenten en möjlighet att orientera sig på
marknaden och därmed kunna välja vad man är ute efter. Konsumenten får möjlighet
att på egen hand prova sig fram till den produkt som passar denne bäst, och när denne
har bestämt sig för en viss produkt underlättar varumärket valsituationen i samband
med nästa köp eftersom kunden vet vad han vill ha. Melin menar att varumärket då
blir både tids- och kostnadsbesparande (Holger & Holmberg, 2002:111).

3.1.4 Varumärket som garant
Melin menar att ett varumärke inte behöver garantera hög kvalitet för att fungera, men
däremot produkter med jämn kvalitet (1999:40). Det är viktigt med en stabil
kvalitetsnivå eftersom köptrohet grundar sig på behovstillfredsställelse, vilket
förutsätter att produkten alltid lever upp till kundens förväntningar. Melin menar också
att ett varumärke kan sägas representera ett löfte som företaget ger till marknaden. Det
är därmed mycket viktigt att inte lova mer än vad man kan hålla, eftersom detta
riskerar att sänka trovärdigheten för märket (Palm, 2008:89).

3.1.5 Varumärket som riskreducerare
Att köpa produkter kan vara förknippade med risker av social, ekonomisk och/eller
fysisk natur, menar Melin (1999:40). Dessa olika risker kan komma till uttryck vid
bland annat köp av kläder, läkemedel eller hudvårdsprodukter. Exempelvis om
konsumenten köper en hudkräm utan att ha testat den tidigare och får utslag av denna
efter användning, har hon tagit en risk. Genom att välja ett välkänt varumärke kan
konsumenten reducera den upplevda osäkerheten och känna sig trygg i det varumärke
den väljer (Holger & Holmberg, 2002:111). Till exempel kan konsumenten köpa
kläder på MQ för vederbörande vet att deras kläder håller hög kvalitet och är av
välkända varumärken.
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3.1.6 Varumärket som imageskapare
Melin säger att den information som konsumenten tar till sig om varumärket kan vara
av både rationell och emotionell karaktär. Med det här menar han att varumärket får en
symbolisk betydelse, som spelar en stor roll för varumärkets image. Detta är särskilt
viktigt vid köp av dyra och exklusiva produkter. Varumärkets image blir då mycket
viktig för den egna självbilden och för den bild av sig själv som konsumenten vill
förmedla till andra, och därmed bli accepterad (Holger & Holmberg, 2002:111).
Varumärken förstärker självbilden och visar omvärlden vem man är och vilken
tillhörighet man har. Jedbratt och Lindgren skriver att det postindustriella samhällets
konsumenter har lärt sig att medvetet spela med allt fler livsstilar, och till sin hjälp har
de produkter och tjänster vars varumärken förstärker de signaler man själv vill
förstärka (Jedbratt & Lindgren, 1999:51).

3.1.7 Bourdieu om habitus och kapital
Varumärke som imageskapare kan också ses i Bourdieus teori om habitus, presenterad
i Kultursociologiska texter (Bourdieu, 1993:297), som kan ses som tillhörighet i en
specifik grupp. Människor som har samma bakgrund och tillhör samma
socioekonomiska grupp tycker oftast om att omge sig med likartade produkter. De
tycker om liknande saker, de lever likartade liv och de har nästintill samma
värderingar, alltså har de liknande habitus. I ett varumärkesperspektiv kommer detta
till användning då personer med liknande habitus exempelvis identifierar sig med
produkter på ett likartat sätt. Dessutom använder de ofta samma typer av produkter
och tar in reklam på ett likartat sätt.
Habitus är ett väl använt begrepp av Bourdieu och beskrivs av honom på följande sätt:
[…] system av varaktiga, överförbara dispositioner, strukturerade strukturer som
är ägnade att fungera som strukturerande strukturer, det vill säga som strukturer
som genererar och organiserar praktiker och representationer, vilka kan vara
objektivt anpassade till sina mål utan att förutsätta någon medveten målinriktning
(Bourdieu 1977, s 72, översatt i Broady 1991).

Habitus är alltså en människas förmåga att göra val baserat på dels tidigare
erfarenheter och dels på vad han själv är för person. Människors habitus kan vara
väldigt lika, men det är som med fingeravtryck - inget är det andra likt.
Genom habitus väljer vi saker vi tycker om, men oftast väljer vi det som passar vår
sociala position. Därigenom reproducerar vi vår sociala position, vi väljer bort ting
och aktiviteter till exempel jobb, som kanske skulle kunna höja ens sociala position,
eftersom de känns främmande. Man väljer helt enkelt det som känns nära till hands,
som passar ens sociala position.
Vidare talar Bourdieu främst om fyra olika sorters kapital: symboliskt, kulturellt,
socialt samt ekonomiskt. Kulturellt kapital kan ses som de egenskaper en person har
och dessa egenskaper värderas i, vad Bourdieu kallar, det sociala rummet (samhället)
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(1993:247) och har enligt Bourdieu tre former/manifestationer: 1) Objektiverad form,
2) förkroppsligad form och 3) institutionaliserad kulturellt kapital.
Den första manifestationen är de tillgångar man har i form av objekt. Det kan till
exempel vara samlingar av dvd-filmer, tavlor, böcker eller inofficiella symboler.
Förkroppsligad form är de tillgångar en människa har och det kan ses i sättet han gör
saker på, hans inre och yttre stil med mera. Den tredje manifestationen,
institutionaliserat kulturellt kapital, är de tillgångar som är utförda av institutioner och
anses ha en viss status i det sociala rummets ögon. Det kan exempelvis vara en
examina, de gradbeteckningar en sjökapten har eller vilka varumärken man väljer att
köpa produkter ifrån. Socialt kapital handlar om människors sociala kontakter och
nätverk. Ju fler kontakter, desto högre socialt kapital.
Individer klassificerar föremål och människor utifrån sitt habitus. Vissa föremål
betraktas som finare eller bättre, andra som sämre. Vad som avgör detta är ofta det
kulturella kapitalet. Högt kulturellt kapital innebär ofta högre status, eftersom
människor upplever dem som främmande, att det inte är för en själv. Till exempel,
personer lyssnar inte på klassisk musik, men de säger inte att de inte tycker om det för
de vet att det anses som ”fint”. Symboliskt kapital handlar om social status, i korta
drag om möjligheten att utöva inflytande, eller att bli respekterad. Att förknippas med
högt symboliskt kapital innebär hög status. Det symboliska kapitalet synliggörs delvis
genom kulturellt eller socialt kapital.

3.1.8 Hur bidrar varumärken med att skapa mervärde7 hos konsumenten?
Revlons grundare Charles Resvon uttryckte en gång att: I fabriken gör vi kosmetika. I
affären säljer vi förhoppningar (Holger & Holmberg, 2002:112). Detta visar att ett
varumärkes image spelar stor roll. Den övergripande målsättningen med all
varumärkesbyggande är att locka så många märkeslojala kunder som möjligt. De
måste erbjuda en produkt med ett unikt och varaktigt (upplevt) mervärde, som
tillfredsställer konsumentens behov och önskningar.

3.1.9 Märkeskännedom och märkesassociationer
En av företagens viktigaste uppgifter är att göra kunderna medvetna om att det egna
märket finns på marknaden, alltså skapa märkeskännedom. Vikten av hög
märkeskännedom framhävs av resultat från en rad undersökningar som av författarna
hänvisas till ’A model of brand awareness and brand attitude’ av Percy och Rossiter
(1992). Dessa undersökningar visar att det märke som konsumenten först identifierar
sig med inom en viss produktkategori, är det märke som konsumenten sedan köper.
Om konsumenten inte upplever avgörande skillnader mellan de olika produkterna är
det priset som avgör vilket märke kunden kommer att köpa. För att undvika detta
måste företaget förknippa produkten med värden som gör just deras märke unikt. En
av de viktigaste märkesassociationerna är att upplevd kvalitet och massiva
annonskampanjer kan skapa positiva kvalitetsassociationer, eftersom konsumenten då
7

Med mervärde menas att kunderna upplever att de får något mer än själva produkten. 1+1=3.
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förväntar sig att en produkt som marknadsförs intensivt måste ha bra kvalitet.
Produktens pris kan också skapa positiva associationer, eftersom högt pris borde
innebära hög kvalitet. Oavsett hur dessa kvalitetsassociationer skapas är det viktigt att
kvaliteten lever upp till konsumentens förväntningar. Det är också viktigt att skapa
märkesassociationer baserade på emotionella värden. Dessa kan ha sin grund i bland
annat användningsområde, livsstil eller kändisskap. Målsättningen är att
konsumentens samlade intryck av produkten ska resultera i en image som är stark,
positiv och konkurrenskraftig (Holger & Holmberg, 2002:114). Med Bordieu i åtanke
innebär det alltså att ett märkes associationer måste kunna förstärka det kulturella
kapital som individen vill tillägna sig (1993:249). Vad ett märke får för (kulturella)
associationer, vilket kulturellt kapital det associeras till, måste stämma överens med
det kulturella kapital den tilltänkte köparen vill bli förknippad med

3.2 Mervärde och märkeslojalitet
Oftast tillfredsställer samtliga produkter inom ett område samma basbehov, så vad
som i slutändan avgör konsumentens val av produkt är mervärdet, vilket innebär att
utgångspunkten för utvecklingen av ett mervärde är de märkesassociationer som är
kopplade till den specifika produkten, med andra ord vilken identitet produkten har.
Dessa associationer kan vara kopplade både till produktens form och innehåll och
målet är att produktens mervärde ska skapa behov som i slutändan leder till
märkeslojalitet. Melin menar att det är viktigt för företagen att sträva efter hög
märkeslojalitet eftersom det skapar förutsättningar för stabil marknadsandel, god
lönsamhet och långsiktig inkomst. Ytterligare ett mål är att konsumenten ska vilja ha
en produkt så mycket att denne är villig att gå till en annan butik ifall produkten i fråga
inte finns i den butik kunden befinner sig i (Holger & Holmberg, 2002:115).

3.3 Märkesidentitet
Märkesidentitet brukar definieras som vad varumärket står för, vad som ger det
mening och vad som gör det unikt, säger Melin. Begreppet kan sammanfattas av
påståendet att identiteten är ett brands [varumärke] unika fingeravtryck vilket gör det
unikt (Holger & Holmberg:120). Märkesidentitet har ibland liknats vid en genetisk
kod, en inbyggd plan för produktens utveckling (Holger & Holmberg, 2002:120).
Märkesidentiteten blir en del av företagets image och produktens ”personlighet” har
stor betydelse för identitetsutvecklingen, produkten måste ha en själ. Detta bygger på
Melins antagande att konsumenterna väljer produkter på samma sätt som de väljer
vänner; de väljer personer de vill umgås med eller synas tillsammans med. På samma
sätt antas konsumenterna välja produkter som känns snarlika dem själva och som
bekräftar eller förstärker den egna självbilden. Produktens användning har också
betydelse för identitetsutvecklingen och ska hjälpa till med att svara på frågorna: när,
var, hur, varför och av vem produkten ska användas. Meningen med detta är att
konsumenterna kan identifiera sig med produkten och vad den står för.

3.4 Positionering och kommunikativt mervärde
Positionering innebär att profilera sig i förhållande till något eller någon annan, i de
flesta fall en konkurrent. En grundläggande förutsättning för att synas är att
10

kommunikationen tydlig och särskiljande, säger Melin. Därför är det viktigt att
utveckla en unik kommunikativ identitet som kan förmedlas på ett enhetligt sätt,
oavsett om det sker via TV, Internet, radio eller direktförsäljning (Holger &
Holmberg, 2002:124). Per Robert Öhlin menar dock att positionering är ett föråldrat
och snävt varumärkestänkande. Istället vill han prata om riktning; att riktningen kan
sammanfatta hela marknaden då positionering endast avser en del av den.
Position på en karta tolkas lätt som en del av marknaden. Riktning vill
sammanfatta hela marknaden (genom att vara den som bäst tolkar konsumentens
behov). Är inte det här att leda in märket på vägar i den generiska anonymiteten?
undrar vissa. Inte om du är tydlig och unik i ditt uttryck. För det andra handlar
det inte om att argumentera och sälja – de är hopplöst förlegade uttryck – utan att
skapa jämlika nyttorelationer genom att tolka och möta konsumentens behov
(och kontakt med sitt bättre jag). Och för det tredje, det generiska är något som
följer på positioneringstänkande. I varumärkets nya värld betyder konsumentens
upplevelse av sig själv mer än produkten eller kategorin (Öhlin, 2006:183–184).
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4. Strategier
I detta kapitel presenteras budskaps- och marknadsföringsstrategier, baserade på
Jörgen Jedbratt och Mats Lindgrens redogörelse av aktuella marknadsföringsstrategier,
Lars Palms medievals- och budskapsstrategier samt Philip Kotlers fyra P.

4.1 Aktuella marknadsföringsstrategier
Jörgen Jedbratt och Mats Lindgren konstaterar i Morgondagens Reklammarknad
(1999) att det har skett förändringar i företagens sätt att kommunicera med sina
kunder.

4.1.1 Marknadskommunikationens effekt avtar
Jedbratt och Lindgren (1999) menar att ökade resurser för marknadsföring är
nödvändiga för att lyckas sätta ”spår” i människors medvetande via traditionell
reklam. De hänvisar till tidningen Vision som säger att kostnaden för att
uppmärksammas idag är minst 15 miljoner kronor. Människan utsätts för allt mer
reklam var dag. Enligt en undersökning som magasinet In Store Marketing genomfört
har antalet reklambudskap, som riktas mot oss i en eller annan form, ökat från ett par
tusen till över 20 000 per dag. Detta leder till att reklamen stjälper sig själv, menar de.
Det beskrivs av Jedbratt och Lindgren på följande sätt:
Ett överflöd av reklam gör oss mer resistenta mot budskap, samtidigt som
reklamen tär på sin egen trovärdighet genom att ironisera sig själv i sina
kampanjer. Konsekvenserna blir att reklamens effekter ifrågasätts alltmer av
företagen. Många tror att betydligt mer än hälften av reklaminvesteringarna är
verkningslösa. Fler ansluter sig till den kända sloganen: ”Jag vet att hälften av
min reklambudget är värdelös, men jag vet inte vilken hälft” (Jedbratt &
Lindgren, 1999:46-47).

Permission marketing är något som enligt författarna kommer att växa eftersom
människors uppmärksamhet blir alltmer efterfrågad. Traditionell reklam, exempelvis
TV-reklam, går ut på att avbryta människans aktiviteter och fånga deras
uppmärksamhet tillräckligt länge för att sända ett budskap. Permission marketing å
andra sidan går istället ut på att få människors tillåtelse att marknadsföra sig i förväg.
Detta genom att bjuda in kunden till dialog om sina behov. Chanserna till dialog ökar
ifall företagen kan erbjuda extra mervärde, till exempel gratis utbildning av en produkt
(Jedbratt & Lindgren, 1999:47).
Kraven på hundraprocentig kundanpassning ökar och kunden är i fokus i framtidens
konsumtion, menar Jedbratt och Lindgren (1999). De skriver också att producenterna
hade makten under 50- och 60-talen, men att makten idag har förflyttats till kunden
(Jedbratt & Lindgren, 1999:50). Den tekniska utvecklingen och ökade konkurrensen
kan ses som orsaker. Kunderna är alltmer medvetna och vana vid att kunna välja i en
ström av produkter och dessutom bli belönad för sin lojalitet vid inköpen. Människor
12

har vant sig vid reklamens olika försök att övertala och ser igenom budskapen mycket
lättare och var dag ökar möjligheten att själv skaffa nödvändig information för
underlag till beslut (Jedbratt & Lindgren, 1999:47).
’Masscustomitzation’ eller egonomi är två uttryck för denna ”kundrevolution”, skriver
författarna. Det handlar, i grund och botten, att sträva efter att tillfredsställa kundens
personliga behov med individuellt utformade tjänster. Meningen är att lära sig så
mycket som möjligt om varje enskild kund för att hålla en långvarig relation vid liv.
Genom detta blir det enklare att erbjuda skräddarsydda produkter och tjänster (Jedbratt
& Lindgren, 1999:51).

4.1.2 Från marknadsföring till kundföring
Dale Kutnick, VD på Metagroup har en gång sagt att:
Allt fler företag börjar mogna och produkt- och tjänsteerbjudanden blir allt
svårare att skilja från varandra. Skillnaden mellan vinnare och förlorare under
nästa århundrade är hanteringen av kundrelationer (citerad i Jedbratt & Lindgren,
1999:53).

Lojaliteten i kundrelationerna tillsammans med företagets kunskap kommer vara en
avgörande faktor för framtida affärer. Jedbratt och Lindgren (1999:53) menar att
kundföring är ett bättre begrepp att använda än marknadsföring. Det illustrerar
tydligare att det är kundens upplevda behov och de möjligheter som kunden ser som
måste styra företagets kommunikation. De vill att man ska tänka på maximal
kundandel istället för marknadsandel. Att ta hand om sina kundrelationer på ett unikt
sätt kommer bli allt viktigare. Enligt författarna kallas detta för CRM, Customer
Relationship Marketing och innebär att kombinera fokus på att bevara och maximera
relationerna med befintliga kunder med one-to-one marknadsföring, som innebär att
fokusera på kundens behov och se kunden som en individ och inte en i mängden.
Dock är det viktigt att värna om kundens integritet. Författarna hänvisar till en tidigare
skriven magisteruppsats som menar att om kunden lämnar ifrån sig någon information
ska de också få något tillbaka. Konsumenten kommer att kräva allt mer delaktighet
och vill känna att reklamen är mer subtil. Reklam ska vara relevant, logisk, fyndig,
beröra, möta drömmar och gå hem hos en kund som inte vill förknippas med vem som
helst (Jedbratt & Lindgren, 1999:55).

4.1.3 Buzz Marketing
Buzz marketing går ut på att förse människor, som kan förväntas vara förebilder för
andra, med produkter i hopp om att dessa ska använda produkterna eller tjänsterna i
andras åsyn och prata väl om dem. I och med detta blir de förebilder. En annan form
av Buzz Marketing är att skapa ett event som nästan alla kommer att prata om, vilket
kan vara allt ifrån en omdiskuterad reklamfilm till ett homeparty där produkter visas
upp och där konsumenten själv får prova (Palm, 2008:77).
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4.2 Varumärkesprofilering
Enligt Palm står profilering för vård och byggande av företags, myndigheters och
föreningars varumärken, som L’Oréal eller Mary Kay, inte deras specifika produkter
(2008:85). Produktvarumärken har en kort livscykel, som är densamma som produkten
medan organisationsvarumärkets livscykel i stort sett är samma som företagets.

4.2.1 Kärnvärden
Kärnvärden är de egenskaper som företaget eller organisationen helst vill bli
förknippade med. Ett starkt varumärke kan innebära att den önskade bilden av
organisationen ligger nära den faktiska, alltså att de lyckas förmedla sina kärnvärden
till målgruppen (Palm, 2008:89). Detta blir då centralt för varumärkets image. Den
symboliska betydelsen blir mycket viktig för den egna självbilden och den bild
konsumenten vill förmedla till andra och därmed bli accepterad. Med hjälp av ett
välkänt och respekterat varumärkets kärnvärden kan konsumenten visa omvärlden
vilken tillhörighet han har och kanske även stärka den egna självbilden. (Holger &
Holmberg, 2002:111) Melin (2002) menar dock att kärnvärden ska fungera som
ledstjärnor och är viktiga för att identifiera faktorer som på bästa sätt kan hjälpa att
stärka ett varumärkes konkurrensförmåga på lång sikt. För att fungera optimalt bör
kärnvärden vara kommunicerbara, värdefulla för konsumenten, unika samt svåra att
imitera för konkurrenterna (Holger & Holmberg, 2002:123).

4.2.2 Förtroendekapital
En organisation bör ha tre grundläggande mål med sitt profileringsarbete – att bli
kända, lätta att särskilja från andra organisationer samt bli respekterad och omtyckt. Ju
större förtroendekapital ett företag har, desto större möjligheter har de att klara av
förtroendeförluster utan att konsekvenserna blir negativa. Att vara trovärdig och alltid
hålla sig till sanningen brukar kunden ta för givet, men förtroendet rasar när motsatsen
visar sig gälla (Palm, 2008:89). Företaget får också högre trovärdighet ifall det visar
att de talar sanning. Öhlin förklarar det på följande sätt:
Det är alltid bättre att visa än berätta. Ord upplevs som åsikter och bilder som
sanning. Det lönar sig till exempel inte att påstå att ditt schampomärke gör håret
starkare. Det är bara tomt skryt. Men om du istället visar schampoflaskan
hängandes i ett hårstrå som är knutet runt korken, så händer något intressant.
Plötsligt har du öppnat cirkeln och bjudit in konsumenten som medskapare
eftersom det är hon som drar slutsatsen, inte du. Även ord kan måla bilder. Här
följer två motsatta sätt att beskriva en person som har liten aptit. Hon äter lite.
Hon äter som en fågel. Det är ganska uppenbart vilket av de två som är mer
bildligt, mer interaktivt och därför mer övertygande (Öhlin, 2006:214–215).

Förtroendekapital kan också betraktas som en undergrupp av symboliskt kapital,
eftersom högt förtroendekapital leder till att organisationer bli respekterade,
omtyckta och betrodda (Palm, 2008:89). Att förknippas med högt symboliskt
kapital innebär hög status, vilket ett högt förtroendekapital också leder till. Att
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ha ett högt eller lågt förtroendekapital innebär dock inte nödvändigtvis att man
har ett motsvarande symboliskt eller kulturellt kapital.

4.2.3 Corporate Social Responsibility
En metod för att öka sitt förtroendekapital, och ofta symboliskt kapital i Bourdieus
benämning, är en så kallad corporate social responsibility-aktivitet. Till exempel kan
företag via samarbeten av olika slag ”låna” anseende från organisationer med avsevärt
större förtroendekapital, som till exempel Bris, Röda korset, Rädda barnen,
Cancerforskningen eller Naturskyddsföreningen. Social och kulturell sponsring kan
också öka organisationens förtroendekapital (Palm, 2008:91).

4.3 Budskapsstrategier
Budskapsstrategier är till för att veta på vilket sätt man bäst når ut till konsumenterna
för att sedan få dem att köpa just det företagets produkter och styrs av målet och
målgruppens preferenser.

4.3.1 Närhet, volym och diskuterbarhet
För att nå ut med ett budskap måste målgruppen vara intresserad av frågan, eller så är
det företagets uppgift att göra frågan intressant. För att veta ifall organisationens
budskap når ut kan de använda sig av följande checklista: volym, närhet och
diskuterbarhet. Ifall budskapet syns ofta, med stor volym, och i många sammanhang
ökar sannolikheten att det blir uppmärksammat. Volym skapar också en känsla av
betydelse, att konsumenten tänker att det är viktigt, annars hade de inte lagt ner så
stora resurser på det (Palm 2008:59).
Att en fråga kännetecknas av närhet märker man genom att det finns individuella
konsekvenser som ligger nära i tiden. Till exempel, använder inte jag denna hudkräm
kommer min hud bli så mycket sämre. Detta kallas personifiering. Lars Palm beskriver
det på följande sätt:
Istället för att i statistiska termer tala om kollektivet cyklister som fått
skallskador i samband med cykelolyckor, bör man, om man vill göra frågan
intressant, tala om en enda cyklist som cyklat omkull för att en hundvalp plötsligt
kom utspringande från en villahäck längs en cykelstig… (Palm, 2008:61).

Närhet kan också skapas genom konsekvensbeskrivning som går ut på att i detalj (i
alla fall så nära som möjligt) beskriva de individuella konsekvenserna av att följa de
nämnda råden och vad som händer ifall de inte följs.
Diskuterbarhet är en annan aspekt företaget bör hålla koll på anser Palm (2008:62).
Det är av stor vikt att organisationen eller dess produkter antingen hamnar på medieeller samtalsagendan. Hamnar de på medieagendan får organisationen stort utrymme i
press, radio och TV. Minst lika viktigt är det att hamna på samtalsagendan, vilket
innebär att den omnämns människor emellan (Palm, 2008:63).
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4.3.2 Bombmatta
Bombmatta är en av två grundläggande medievalsstrategier (den andra är organisk
tillväxt, se 3.10.3) som används när man vill uppnå resultat på kort tid samt nå ut till
hela målgruppen. Strategin förekommer främst i traditionella medier som exempelvis
TV- och utomhusreklam. Denna strategi kan i vissa fall även användas för social
marknadsföring när en stor målgrupp behöver nås. Exempelvis då ett beteende ska
påverkas och är entydigt som “Bilbälte hjälper”. Varaktigheten för ett projekt där
bombmattestrategin används är vanligen två-tre veckor (Palm, 2008:75).

4.3.3 Organisk tillväxt
Den andra av de två grundläggande medievalsstrategierna är organisk tillväxt.
Strategin används när man vill uppnå ett beständigt resultat, men det kan dröja år
innan man kan se några effekter. Varaktigheten för denna strategi kan variera mellan
två-tre år, och ibland ännu längre (Palm, 2008:76).

4.3.4 Kotlers fyra P
Kotlers fyra P är utvecklad av Philip Kotler. Detta är en marketing mix-modell som
används vid extern marknadsföring där man har anonyma kunder och kända
produkter. De fyra P består av produkt/tjänst (förpackning design), pris (prisnivå,
mervärde), plats (tillgänglighet, butiker) och påverkan (reklam, personlig försäljning).
Evert Gummessons relationsmarknadsföringsmodell används också i utveckling av
marknadsföringsstrategier (Magnusson & Forssblad, 2009:85-86).

4.3.5 “Tell a friend”
Grundaren till Mary Kay ville att vinsten som företaget gjorde skulle gå tillbaka till
medarbetarna som en investering, istället för att behålla alla pengar själv. Därför valde
Mary Kay Ash att inte göra någon marknadsföring utåt, utan istället skulle
informationen om att Mary Kay fanns spridas från mun till mun, en så kallad ”Tell a
friend”-metod. Detta innebär att de som blir inbjudna till MK:s hudvårdsklasser och
får testa produkterna sedan kan sprida sina intryck vidare till vänner och bekanta och
det blir en så kallad snöbollseffekt av det (Palm, 2006:81–82). Genom denna strategi
utökar Mary Kay-konsulterna sitt sociala kapital i Bourdieus bemärkelse och får
därigenom fler kunder.

4.3.6 Överövertalning
En annan förutsättning för att budskapet ska nå fram är att företaget inte tar död på det
intresse som redan finns där, eller ännu värre, skapar motvilja mot företaget och vad
denne står för. Det går inte att likställa vad som går ut med vad som går in.
Konsumenten lyssnar inte på allt som företaget säger. Blir man överöst med kloka
sakargument kan man lätt bli uttråkad. Det värsta som kan hända är att det skapas en
motvilja gentemot företaget och därmed vägrar man att acceptera sakargumenten. Har
de däremot lyckats med kunskapsöverföringen följer en attitydförändring i regel
automatiskt (Palm, 2008:65).
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4.3.7 Förebilder och förtroende
Konsumenten kan ibland känna sig otillräcklig och tror sig inte kunna ändra beteende,
även om de skulle vilja det. Det är då företagets uppgift att ändra konsumentens
tillstånd från ”Jag vill, men tror inte jag klarar av det” till “Jag vill och jag kommer
klara av det”. Något som visat sig vara effektivt är att använda sig av förebilder och
inte i form av kända filmstjärnor eller idrottsmän, utan av helt vanliga människor som
mottagaren kan identifiera sig med. Effekten blir allra starkast ifall det handlar om
människor som finns i konsumentens närhet i form av anhöriga, vänner eller
arbetskamrater. I brist på sådana får företaget använda sig av verkliga människor
representerade i medierna (Palm, 2008:67–68).
Göran Thorstenson (2007:51) håller med om detta och menar att folks förtroende för
avsändaren kommer bli allt mer viktigt i framtiden, kanske så småningom helt
avgörande, för tilltron till innehållet. Det är först när budskapet framförs av någon som
de litar på som produkten blir trovärdig och förtroendekapitalet för företaget som
skapat produkten ökar. Han menar också att effektiv kommunikation behöver bli allt
mer personlig. Kunderna vill veta vem som står bakom eller rekommenderar den
produkt de funderar på att köpa. Kraven på öppenhet, ärlighet och autenticitet i
kommunikationen kommer att öka. Det personliga handlar dock inte bara om
trovärdighet, utan också om identifikation. Då spelar förebilder en stor roll. Människor
vars beteenden konsumenten beundrar och kan identifiera sig med och som de gärna
följer (Thorstenson, 2007:51). Thorstenson använder sig av klädföretaget WE som
exempel. Företaget har vuxit med en väldig fart och finns numera i ett 20-tal länder:
”Vi är inte intresserade av att göra reklam för massan. Det är bättre att nå några
få unga, vakna människor och låta dem sprida We:s story”, konstaterade Greger
Hagelin i en intervju i DN (Thorstenson, 2007:51).

Det kan alltså sägas att ett varumärke inte definieras av vad som sägs till kunderna,
utan vad kunderna säger till varandra (Thorstenson, 2007:52).
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5. Metod
I detta kapitel presenteras studiens metodologi. De metoder som använts utifrån det
teoretiska utgångsläget introduceras, och har valts för att nå vårt syfte och
frågeställningar på bästa sätt samt ansågs vara mest lämpade för denna studie.

5.1 Kvalitativ metod
Det forskningsarbete som ligger till grund för analysen är av kvalitativ metod.
Kunskap har genererats genom fokusgruppsintervjuer. Detta eftersom vi är
intresserade av mer djupgående information än vad en kvantitativ undersökning kan
ge. Steinar Kvale (2009) talar om en kvalitativ forskningsintervju på följande sätt:
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun […] är att förstå ämnen från den
levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 2009:39).

Kvalitativ metod valdes då vi söker efter information som inte går att generera med
hjälp av statistik. För att undersöka hur våra informanter tycker och tänker angående
L’Oréal och Mary Kay har vi gett dem chansen att förklara sin tankegång mer än de
hade kunnat göra i en kvantitativ undersökning. Vi vill få en förståelse för hur
informanterna blir påverkas av den marknadsföring L’Oréal och Mary Kay bedriver.

5.1.1 Fenomenologi
Fenomenologi i kvalitativa studier handlar om att förstå sociala fenomen utifrån
aktörens eget perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem (Kvale,
2009:42). Fenomenologi har rötter från Tyskland i början av 1900-talet och kritiserar
den positivistiska samhällsvetenskapen och menar att den har avlägsnat sig allt för
mycket från vardagslivets grundval och skapat sig en egen värld utan att tillräckligt ha
analyserat det fundament av mänsklig erfarenhet som den vilar på (Alveson &
Sköldberg, 2009:165). Utgångspunkten är den subjektiva upplevelsen och det är
fenomenvärlden som intresset ska fokuseras kring. Alvesson och Sköldberg citerar
Edmund Husserl som menar att de avsiktliga objekten varken var subjektiva eller
objektiva i sin karaktär utan hade en egen kategori – det “levda”. Fenomenologi
intresserar sig helt enkelt för hur människan uppfattar verkligheten.
Kvale presenterar en fenomenologisk metod, baserad på Spiegelberg (1960), vilken vi
också till stor del har utgått ifrån under undersökningens gång. Den innefattar:
Livsvärld, som går ut på att det intressanta för forskaren är informantens levda
vardagsvärld, alltså världen som informanten uppfattar den, just då. Kvale menar att
den kvalitativa intervjun kan ses som ett förverkligande av Merleu-Pontys program för
en fenomenologisk vetenskap som utgår från den primära upplevelsen av världen
(Kvale, 2009:44-48):
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All min kunskap om världen, inklusive min vetenskapliga kunskap, vinner jag ur
min egen särskilda synvinkel, eller från erfarenhet av världen utan vilken
vetenskapens symboler skulle vara meningslösa. Hela den vetenskapliga världen
bygger på världen som den direkt upplevs, och om vi vill underkasta
vetenskapen själv en sträng granskning och komma fram till en exakt
uppskattning av dess mening och räckvidd, måste vi börja med att återuppväcka
de grundläggande upplevelser av världen för vilka vetenskapen är ett uttryck av
andra ordningen (Kvale, 2009:44-45).

Med andra ord, forskaren är intresserad av människors upplevelse av den värld de
lever i.
Mening. Vid en kvalitativ intervju söker intervjuaren att förstå samt att beskriva
informantens livsvärld. Kvale menar at det finns två sätt att ta reda på den information
man behöver. Den första är att man söker fakta, vilket man kan få ut av ett vardagligt
samtal. Exempelvis kan en elev klaga på att betygen han fått är orättvisa och svaret
från intervjuaren blir då ”Vad fick du för betyg?”. Det andra sättet är att man vill ha ett
mer meningsriktat svar, alltså ta reda på vad som sägs mellan raderna. En
meningsriktad fråga vore då ”Menar du att betygen inte ger något riktigt mått på dina
kunskaper?”. Det senare är svårare att fånga därför måste intervjuaren vara mycket
uppmärksam på vad som sägs, hur det sägs, kunna tolka tonfall, ansiktsuttryck med
mera (Kvale, 2009:45).
Det kvalitativa. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att få nyanserade
beskrivningar av informantens livsvärld; den arbetar med ord snarare än med siffror
och statistik (Kvale, 2009:45-46).
Det deskriptiva. Informanten bör uppmuntras att så tydligt som möjligt beskriva vad
denne känner och upplever och därmed även hur de agerar i specifika situationer. I
fokus ligger beskrivningar som återberättar alla skillnader och variationer av en
händelse och det är intervjuarens uppgift att ta reda på varför informanten handlar på
detta sätt (Kvale, 2009:46).
Det specifika innebär att det inte är allmänna åsikter som ska beskrivas, utan det
intressanta är specifika situationer och handlingar (Kvale, 2009:46).
Med medveten naivitet menar Kvale att forskaren inte ska hålla sig till färdiga
kategorier utan visa öppenhet inför vad informanten har att säga. Syftet är att få så
fullständiga och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt. Därmed bör forskaren
vara uppmärksam på vad som tas upp under intervjun och vara kritisk mot sina egna
antaganden och hypoteser (Kvale, 2009:46).
Forskaren ska också tänka på fokusering. Intervjun ska rikta fokus mot
forskningsämnet genom öppna frågor. Det är sedan informanten som tar fram de
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ämnen och frågeställningar som han tycker är viktiga. Forskaren ska leda informanten
till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar inom de (Kvale, 2009:46).
Uttalanden från informanterna kan ibland vara mångtydiga. Ett påstående kan tolkas
på många olika sätt. Den kvalitativa forskningsintervjun är dock inte ute efter entydiga
och kvantifierbara innebörder utan det är innebörder hos de teman som står i fokus.
Det är forskarens uppgift att reda ut ifall de motsägelsefulla uttalandena speglar
genuina motsägelser eller beror på brister i kommunikationen. Det kan också spegla de
objektiva motsägelser som finns i den värld informanten lever i (Kvale, 2009:47).
Förändring. En informant kan under intervjun ändra sin uppfattning eller beskrivning
av ämnet. Detta kan bero på att denne har upptäckt nya aspekter och ser nya
sammanhang. Kvale menar att en intervju därmed kan vara en lärprocess för både
informanten och forskaren (2009:47).
Känslighet. Samma fråga kan tolkas på många olika sätt, beroende på informantens
känslighet för och kunskap om ämnet före intervjun. Kvale jämför det med att en
forskare utan musiköra kan ha svårt att få fram beskrivande svar om musikaliska
upplevelser, även om denne försöker sätta sig in i sammanhanget (Kvale, 2009:47).
Mellanmänsklig situation. ”Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där
kunskap konstrueras genom interaktion mellan två människor”, menar Kvale. Det är i
själva interaktionen, vad Kvale kallar för den mellanmänskliga dynamiken, som
kunskap produceras. Med en annan forskare eller informant skapas en annan dynamik
och interaktion vilket gör det möjligt att andra kunskaper och åsikter framträder
(Kvale, 2009:48).
En kvalitativ forskningsintervju kan vara en positiv upplevelse både för informanten
och intervjuaren då båda exempelvis kan ha fått en ny förståelse för ett ämne. Det kan
därför vara svårt att avsluta en kvalitativ intervju då det eventuellt inte är varje dag
som någon intresserar sig för vad informanten tycker eller försöker förstå ens
upplevelser (Kvale, 2009:48).

5.1.2 Arbetsprocessen
Under arbetets gång har Patrik Aspers etnografiska forskningsprocess följts (Aspers,
2010:12-17), enligt vilken man kan dela in processen i fem steg. Tre av dessa är
intressanta att diskutera i detta avsnitt, nämligen hur det empiriska materialet har
framkommit:
1. Formulera en forskningsfråga. Aspers säger att den ideala situationen är ifall
forskaren är intresserad av det område forskningen sker inom, vilket båda författarna
är. En lämplig strategi är att göra en förstudie, vilket skedde cirka en månad innan
studien startades. Två unga kvinnor, Caroline och Doris, ställde upp och innehållet
bedömdes vara tillräckligt bra att för att användas i den kommande studien.
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2. Val av teori och metod för studien. I vår teori har vi främst utgått ifrån Frans
Melins (1999) syn på varumärken som värdeskapare och strategi. Andra författare som
har använts är bland andra Lars Palm (2008) och Jörgen Jedbratt & Mats Lindgren
(1999). Även Bourdieus meningar om kapital och habitus har applicerats (1986). Efter
förstudien utvärderade vi hur väl frågorna fungerade och vad som behövde ändras på.
Som metod för studien valdes att genomföra ytterligare två kvalitativa intervjuer.
Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan frågor ställas utan låsta svar, som
exempelvis enkäter kan ge, och de intervjuade får utrymme att ge mer genomtänkta
svar.
3. Genererande av det empiriska materialet. Aspers tar upp ett exempel på hur en
forskare har använt både observationer och intervjuer under huvudstudien för att
framställa sitt material (2010:15). I huvudstudien har enbart intervjuer använts för att
ta reda på informanternas åsikter om L’Oréal och Mary Kay, utifrån vad de har sett,
hört eller kommit fram till själva, utan att moderatorerna påverkar dem med specifika
reklamfilmer eller Mary Kays hemsida.

5.2 Fokusgruppsintervjuer
Enligt Morgan (1996:130 i Wibeck, 2007:23) definieras begreppet
fokusgruppintervjuer som “[...] en forskningsteknik där data samlas in genom
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren”. Med hjälp av en
semistrukturerad intervjuguide har vi kunnat få fram interaktioner mellan
informanterna. Det råder olika åsikter om lämpligt antal deltagare i en
fokusgruppintervju, bland andra anser Wibeck att gruppen inte bör bestå av “färre än
fyra och inte fler än sex personer” (Wibeck, 2007:50). Att inte ha för många deltagare
kan vara till en fördel då informanterna får mer utrymme för åsikter och det är lättare
att få igång ett samtal dem emellan. Dock beror det även på vad forskaren vill uppnå
med intervjuerna. När man märker att man börjar få flera lika svar kan det vara bra att
runda av, då ämnet har blivit “mättat” och det går troligen inte att få ut fler intressanta
aspekter (Wibeck, 2007:51).
Våra fokusgruppintervjuer har genomförts vid tre tillfällen och till varje intervju har
det varit två nya informanter. Vi anser att vi har uppnått en mättnad med antalet
informanter eftersom vi uppfattar mönster i hur de tänker och agerar.

5.2.1 Etik
Vid fokusgruppintervjuer är det lämpligt att innan intervjun påbörjas berätta för
personerna som ska delta om bland annat syftet med undersökningen samt hur namn
och uppsamlat materiel kommer att användas (Kvale, 2009:86-87). Intervjupersonerna
har informerats om syftet och hur deras utsagor kommer att användas. Informanterna
har även givit samtycke till att deras namn får publiceras men har ändå valt, av oss, att
ersättas med andra namn.
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5.2.2 Urval
Urvalet skedde genom vårt egna sociala kapital, och är vad Kim Scröder mfl. (2003)
kallar för convenience sample (Sv: bekvämlighetsurval). Det beskrivs på följande sätt:
[...] patrons tend to be geographically clustered and may share other
demographic charactiristics. Comparisons to the general population are not
reliable: what you have is a sample of people passing a specific point at a
specific time (Schröder mfl, 2003:265).

Bekvämlighetsurval är användbart vid pressade ekonomiska eller tidsmässiga
restriktioner eller ifall forskaren vill koncentrera undersökningen till tillgängliga
platser där det är enkelt att nå informanter (Lekvall & Wahlbin, 1993:175), vilket
gjordes för denna studie. Informanterna är dessutom relativt geografiskt samlade, har
ungefär samma bakgrund och delar samma habitus. Därför går det inte att säga att de
representerar hela målgruppen, utan bara en del av den. Trots detta anser vi att
trovärdigheten är hög eftersom det går att se mönster i hur informanterna uppfattar
varumärkena och deras marknadsföringsstrategier.

5.2.3 Informanter
Då både Mary Kays och L’Oréals varumärken sträcker sig till många olika målgrupper
söktes från början informanter i olika åldrar för att få ett så varierat resultat som
möjligt. Det var dock svårt då inte alla tillfrågade dök upp för intervju. Därav blev
målgruppen för denna studie unga kvinnor mellan 21-25 år som på något sätt har
kommit i kontakt med företagen.
Informanterna är följande:
Anna, 23 år. Färdig lärare. Använder Mary Kays produkter. Har testat L’Oréals
produkter.
Beata, 21 år. Studerande. Använder Mary Kays produkter. Har testat L’Oréals
produkter.
Caroline, 25 år. Studerar på Högskolan i Halmstad. Har provat Mary Kays och
L’Oréals produkter.
Doris, 22 år. Studerar på Högskolan i Halmstad. Har provat Mary Kays och L’Oréals
produkter.
Erika Andersson, 23 år. Jobbar som fristående hudvårdskonsult på Mary Kay. Är
konsult åt Anna och Beata. Använder Mary Kays produkter. Har provat L’Oréals
produkter.
Frida, 24 år. Har studerat Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i
Halmstad. Jobbsökande. Använder L’Oréals produkter. Har inte testat Mary Kays
produkter.
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5.3 Undersökningsmaterial
Det empiriska material som har använts i denna uppsats är främst
fokusgruppintervjuer, TV-reklam för L’Oréal samt Mary Kays hemsida. Vår tanke
från början var att göra en intervju med fyra informanter, men då bara två dök upp fick
vi tänka om.
Fokusgruppintervjuerna, som tidigare nämnts, har utförts vid tre olika tillfällen med
två intervjupersoner åt gången samt två moderatorer (vi). Den första intervjun var som
en förstudie till uppsatsen och de intervjuade fick, innan vi träffade dem, titta på en
TV-reklam från L’Oréal och Mary Kays hemsida. När intervjun genomfördes fick de
svara på frågor som behandlade reklamen respektive hemsidan. Se bilaga 1 för
frågorna.
I de två andra intervjuerna valde vi att inte låta informanterna titta på varken L’Oréals
TV-reklam eller MK:s hemsida, då vi ville ha deras generella åsikter utifrån vad de har
ett på TV själva utan att styra dem för mycket. Vi ändrade därför även frågorna något.
Se bilaga 2.
De intervjuer vi har utfört har alla varit semistrukturerade, vilket bland annat innebär
att vi hade en färdig intervjuguide med utrymme för uppföljningsfrågor från både
intervjuare och informant (Aspers, 2011:137).
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6. Medievalsstrategier
Nedan följer en kartläggning av L’Oréal och Mary Kays
marknadsföringsstrategier. De är baserade på modeller av Lars Palm samt
Philip Kotlers fyra P.

6.1 Medievalsstrategi L’Oréal
L’Oréals medievalsstrategi ser ut som följer:
6.1.1 Bombmattestrategi
Enligt Larsåke Larsson har radio- och TV-reklam blivit ett dominerande medieval vid
masskommunikation, främst används de för konsumentprodukter som exempelvis
hygienprodukter (2009:211). I TV, och till viss del i tidningar, kan man ofta se kända
talespersoner visa upp L’Oréals nya och senaste produkter. Efter några veckor byts
produkterna ut av en förbättrad variant eller en helt ny produkt, vilket är en av
bombmattestrategins kännetecken och som L’Oréal använder sig av i sin
marknadsföring. De når då hela sin målgrupp samtidigt genom lättförståeliga budskap
som förmedlas med hjälp av massmedier, i detta fall TV-reklam och (Larsson,
2002:256). All exponering av L’Oréals produkter och reklam sker utifrån sändarens
perspektiv och villkor, det måste därför vara reklam som är väl anpassad till
målgruppen. Det finns då heller inget utrymme för tolkning från målgruppen –
antingen fungerar reklamen eller inte. Dock anser Larsson (2009:214) att för att nå
hela målgruppen kan det även vara en fördel att kombinera olika medier än att bara
använda ett. Till exempel använder L’Oréal inte bara sig utav TV-reklam i sin
marknadsföring, utan även annonser i tidningar. På det sättet kan man få en så kallad
synergieffekt (1+1=3), alltså ett mervärde.

6.1.2 Kotlers fyra P
L’Oréal kan även sägas ha använt sig av Kotlers fyra P i sin marknadsföring av
produkter på nedanstående sätt:
Produkt/tjänst. Man kan säga att L’Oréal använder sig av denna modell då de finns i
många länder och har en stor, anonym målgrupp. Deras produkter är väl designade och
har stor igenkännighet på marknaden.
Plats. När det gäller plats (även distribution och tillgänglighet) finns L’Oréals
produkter lättillgängliga i bland annat fackhandeln, mataffärer och Tax Free shops. I
dagens digitaliserade samhälle går det även att köpa deras produkter via Internet.
Pris. Då L’Oréal vill att så många som möjligt ska kunna ta del av deras, smink-, hudoch hårvård, har de utvecklat budgetprodukter som alla ska ha råd med.
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Påverkan. Hur vill L’Oréal att målgruppen ska vilja köpa just deras produkter? Genom
påverkan av reklam i TV, tidningar, butiker, på Internet och platser där produkterna
syns och får uppmärksamhet. Varje gång en ny produkt släpps på marknaden kan den
bli slutsåld för att den syns mycket och för att L’Oréal är ett känt varumärke.

6.2 Medievalsstrategi Mary Kay
Konsulterna använder sig av en liknande “tell a friend”-metod för att hitta nya kunder,
genom att, vad Palm kallar, ”nätverka” (Palm, 2008:81). Till exempel när en konsult
håller en hudvårdsklass med fyra, potentiella, kunder kan var och en rekommendera
hudvårdsklassen till ytterligare fyra vänner eller bekanta. Detta kan fortgå tills
konsulterna har nått ut till alla i hela Sverige. På detta sätt hjälper även kunderna
konsulten att hitta nya kunder. Då människor påverkas mycket av vad andra har för
omdömen om produkter och upplevelser kan det vara en nackdel om kunderna inte har
varit nöjda och inte vill rekommendera det till några andra personer, utan istället ger
Mary Kay negativ kritik. Detta i sin tur kan skada varumärket och göra att det får dålig
publicitet.
Mary Kay arbetar för att förbättra utsatta kvinnor och barns tillvaro. Genom The Mary
Kay Foundation ger MK stöd för de kvinnor som drabbats av cancer eller våld i
hemmet (Internet 11). Detta är vad Lars Palm kallar för Social Corporare
Responsibility (se kapitel 4.2.3). Många kvinnor som blir hudvårdskonsulter för Mary
Kay har tidigare jobbat som sjuksköterska eller med människor inom serviceyrken.
Därigenom kan konsulterna redan förväntas vara vana och tycka om att ta hand om
människor blir kunderna väl omhändertagna.

6.2.2 Organisk tillväxt
En motsats till bombmattestrategin, som tidigare nämnts, är organisk tillväxt genom
nätverk. Genom organisk tillväxt kan det, som tidigare nämnts, ta längre tid innan man
ser några resultat. I gengäld får man ett långvarigt resultat, då denna strategi bygger på
personlig påverkan genom bland annat förebilder och formella eller informella nätverk
(Larsson, 2002:255). Mary Kay använder sig av ett informellt nätverk kan vara
vänkretsar, grannar, skolkamrater eller bekanta. Mary Kay har en
tvåvägskommunikation som är symmetrisk, då konsulterna för en dialog med sina
kunder och kunderna bland annat kan lämna tillbaka produkterna utan konstigheter
(Larsson, 2002:45). Samtidigt är deras kommunikation asymmetrisk då initiativet
ligger hos Mary Kay att nå ut med sitt budskap och som bestämmer villkoren för dem
(Palm, 2008:29–30).

6.2.3 Marknadsföringsstrategi Mary Kay
I Mary Kays marknadsföringsstrategi kan kopplingar till Evert Gummessons
relationsmarknadsföringsmodell ses. Denna modell innehåller många relationsdelar
med det är tre av dem som är modellens huvudkomponenter: relationer, nätverk och
interaktion. Modellen innefattar även Kotlers fyra P, men används här som ett redskap
för att vidmakthålla värdena som gör att kunderna fortsätter vara lojala och stannar i
systemet (Magnusson & Forssblad, 2009:94). En stor skillnad mellan L’Oréal och
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Mary Kay är att Mary Kay har direkt kontakt med sina kunder, och distribuerar sina
varor via direktförsäljning med syfte att bygga upp förtroende gentemot kunden.
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7. Resultat
I detta kapitel redovisas vårt empiriska material. Vi har delat in svaren i kategorier
som var som centrala teman under intervjuernas gång. Dessa är: trovärdighet,
förebilder, budskap, kundrelation, reklammättnad samt corporate social
responsibility. Ord inom klamrar [ ] är författarnas egna ord eller förtydliganden.
Frågeformulären går att finna i bilaga 1 och 2.

7.1 L’Oréals trovärdighet
Informanterna kände ingen större trovärdighet vad gäller L’Oréals TV-reklamer. De är
överdrivna, anser de, vilket framgår i ett flertal konversationer. Nedan följer en
konversation mellan Caroline och Doris under förstudien.
Moderator: Vad tycker ni om den här reklamfilmen och L’Oréals reklamer i stort?
Caroline: Det är överdrivet, alltså extrema exempel. Det är ingenting jag kopplar till
mig, att jag skulle få så vackra ögonfransar och ögon eller bli så himla snygg.
Doris: Jag tror inte på det.
Caroline: Nej, det är lite extremt. Sedan tar de väldigt fina skådespelare också, som
hon som är med nu, hon är ju väldigt fin från början, så då blir det ju ännu bättre. Jag
kan inte se mig i henne [...] hon ser ut som en prinsessa!
Vad som framkommer i den här konversationen är att varken Caroline eller Doris kan
relatera till L’Oréals reklamfilm. När vi frågade ifall de känner trovärdighet inför
produkterna var det ett starkt nej från båda.
Doris: De är så himla uppsminkade hela tiden så när man köper mascaran vet man att
man ändå inte kommer se ut som henne
Caroline: Jag tror att de är bra, men inte så bra som de säger.
I reklamfilmen visas en “collagen-spiral” som ska påvisa hur mascaran gör
ögonfransarna fylligare. Det imponerade på en av informanterna:
Caroline: Man kanske tror på det mer ifall det är en vetenskaplig bakgrund [...] Det
kanske förhöjer det de säger.
Även i intervjun med Anna och Beata framgick det att informanterna är kritiska till
L’Oréals reklamfilmer.
Anna: Mina tankar går till att det är skit. Ribban är för hög. Man bara [tänker], “ja
visst, eller hur att det fungerar”? Måste man slänga med håret för att mascaran ska
sälja?
Beata: Det blir lite överskattning.
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På frågan ifall de anser att reklamfilmerna är trovärdiga svarade de:
Beata: De har säkert bra mascaror, det tvivlar jag inte en sekund på, men alltså...
Anna: Det får inte mig att köpa en mascara.
Beata: Nej, [...] man ska ha en fin klänning och man ska vara fin i håret, det räcker
inte med mascaran. Då blir det, nej, skit samma!
I intervjun med Frida och Erika framkom det dock andra åsikter:
Moderator: är reklamen trovärdig?
Erika: Nej.
Frida: De är alldeles för retuscherade, man ser ju det på reklamen. Det är alldeles för
blankt i ansiktet. Ingen människa ser ut så, tänker man. Men det tilltalar också, man
tänker “så blir jag också om jag köper det”.
Erika: Men det är det ju hela tiden. Man ser sig själv i... Man tror ju någonstans inte
på reklamen, men ändå faller man för det.
Frida och Erika erkänner att de faller för reklamen, trots att de inte finner den
trovärdig. De köper produkterna eftersom reklamen etsar fast sig i huvudet vilket
Erika säger vid ett tillfälle:
[...] när jag går in i en butik så tar jag L’Oréal för det har jag sett på reklamen och på
reklamen sa de att den var bra.

7.2 Mary Kays trovärdighet
I jämförelse med L’Oréal anser informanterna att Mary Kay utstrålar mer trovärdighet.
Caroline och Doris tycker det stärker trovärdigheten att de får testa produkterna innan
de gör ett köp samt att produkterna demonstreras av en konsult:
Doris: Jag köper hellre av Mary Kay eftersom man får testa.
Caroline: [...] Eller i alla fall demonstrationerna är bra.
Även Beata och Anna anser att Mary Kays trovärdighet är stark.
Beata: Jag tycker produkterna uppfyller det som de säger att de ska göra.
Anna: Det jag har testat har verkligen uppfyllt det som sägs om produkterna. [...] Du
får ju chans att testa och verkligen prata med någon, “Ska jag ha detta eller detta?
Ska jag ha den här foundation eller den här?” När du går in på Kicks så känns det
som att man inte får den hjälpen på samma vis om man jämför, utan där får man testa
och prova själv och gissa sig fram och kanske komma hem med något som är galet.
Att Mary Kay erbjuder pengarna tillbaka ifall man inte är nöjd ökar trovärdigheten för
Mary Kay hos informanterna.
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Beata: Jag menar, det är många andra varumärken som säger “ja, om du inte är nöjd
så får du pengarna tillbaka”, men då ska man gärna skriva en uppsats om varför man
inte är nöjd .
Anna: Det räcker om du säger att “jag är faktiskt inte nöjd med detta, punkt”, behöver
faktiskt inte göra värsta utläggningen. Det ska räcka med att du som kund säger att du
inte är nöjd!
Beata: Det var inga problem när jag väl sa till Erika [min konsult] att jag inte riktigt
var nöjd. “Nej, då fixar vi något annat istället”, sa hon.

7.3 Förebilder
Att använda sig av förebilder i sin marknadsföring har konstaterats vara väldigt
viktigt. L’Oreal och Mary Kay använder sig båda av förebilder, men på två olika sätt.
Vilket föredrar informanterna? Helst av allt vill de ha en närstående som förebild:
Doris: Ifall någon jag känner har testat och säger att produkten är jätte bra, det tror
jag mer på än av denna spiralen [i L’Oréals reklamfilm].
Caroline: [...] Om min mamma säger att “den här är jättebra” går jag hellre på
hennes råd än någon kändis råd via reklam. Jag litar mer på min mamma eller någon
kompis som testat produkten.
Dock anser Caroline att det är bättre att använda sig av en kändis än en vanlig modell
eller en person hon inte har någon relation till:
Men klart, det kanske ger ett helt annat intryck än om det varit en helt vanlig person
som man inte har någon vidarekoppling till. Är det en känd person har man redan en
föreställning om hur den personen är, från tidigare filmer och reklam [...] Det kanske
förstärks eftersom man har en tanke om hur hon är som person, och om hon gör film
kanske det förhöjer ens egna ideal.
Anna anser att Mary Kay använder sig av förebilder på ett bättre sätt än vad L’Oréal
gör:
Så länge man kan prata för produkten och att produkterna pratar för sig själva, utan
att behöva ha den här uppstajlade looken för att det ska fungera, eller för att sälja in
så räcker det för det påverkar mig mer att någon står och berättar för mig hur bra det
är än att se på en reklamfilm på teven för då gör jag ju oftast något annat i alla fall.

7.4 Budskap
Här är tanken att undersöka ifall företagens budskap når fram till informanterna. Vad
gäller L’Oréal resonerar de på följande sätt:
Moderator: Tyckte ni att reklamen kändes vilseledande?
Caroline: Alltså jag tyckte den var ganska klar med det de ville få fram, men sedan
kanske det inte övertygade mig till hundra procent
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Doris: Jag blev lite förvirrad med spiralen och vad den har med ögonfransar och
mascara att göra.
Varken Caroline eller Doris tar till sig budskapet, vilket inte heller Anna eller Beata
gör.
Beata: Det är inte så jag ser ut till vardags när jag ska ta på mig mascara och springa
till skolan med andan i halsen.
Anna: Det är för spejsat, det är för mycket! Vardagsmänniskan går inte på galor hit
och dit eller tar en kaffe och ser så sminkad ut.
Beata: Inte den vanliga svensken i alla fall.
Anna: Då kanske man får bo i Hollywood.
Beata: Ja, reklamen kanske fungerar där.
Informanterna tror mer på budskapet Mary Kay vill förmedla, eftersom de anser att det
handlar om produkterna och inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket de
anser är fallet med L’Oréal.

7.5 Kundrelation
Att ha en bra kundrelation är grunden för Mary Kay. Eftersom de inte marknadsför sig
måste de skaffa kunder på annat sätt, säger Erika Andersson som arbetar som
hudvårdskonsult hos Mary Kay. Hon fortsätter:
När man testar ska man få utbildning i hur huden fungerar. Du ska få testa grejerna
innan du köper, och köper man är det nöjdhetsgaranti. Är man inte nöjd får man
vartenda öre tillbaka och vi vill förmedla en trygghet. Det är en relation mellan
konsulten och kunden. Jag som kund får en konsult som ger mig personlig service som
jag kan kontakta så fort det är någonting, som är där för mig och som vill hjälpa mig
att få de resultat med min hy som jag vill ha. Det är ju också det som skiljer sig från
andra då, resten av marknaden. När man tänker värderingar är det mycket värme och
glädje och oavsett om du är kund eller konsult ska du känna dig välkommen, [och]
sedd!
Enligt Erika ska alla på Mary Kay jobba efter den gyllene regeln – att behandla andra
som man själv vill bli behandlad. Mary Kay lägger inte pengar på marknadsföring
eftersom de anser att pengarna kan göra stor nytta på annat håll, fortsätter Erika:
Mår de som jobbar bra mår kunderna bra […] Hade det varit marknadsföring kanske
det hade varit ett annat driv, då handlar det bara om att tjäna pengar. Vad är det det
heter...? Profit and loss, alltså ni vet när man tittar på statistik och pengar, ”jaha, det
här gick in och det här gick ut”. Mary Kay Ash sa alltid att det inte handlar om profit
and loss [vinst och förlust], det är people and love [människor och kärlek]. För henne
handlade det alltid om människan framför henne. Det är det hon vill förmedla i
företaget och det är det hon vill att vi förmedlar vidare också. Det är kanske det som
gjort att det har fungerat, faktiskt! För det är människan i fokus istället för pengar.
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När vi ser till svaren våra informanter gav oss så lyckas Mary Kay att hålla en bra
kundrelation. Det är inte bara ord, utan också handling, säger de.
Beata: Jag tycker Erika är kanon, har man något problem är hon jätte hjälpsam. Hon
har flera förslag på lösningar. Hon är aldrig omöjlig.
Anna: Håller med vad du säger, hon är alltid trevlig, alltid positiv, alltid glad. Så det
underlättar ju.
Beata: ”Ja, men det löser vi!”
Anna: Ja men det är väl också en grej som gör att man är positiv, just för att hon ger
ett sådant trevligt bemötande. Det kommer man långt med.
Trevligt, professionellt och personligt bemötande värderas av informanterna. De
uppskattar sättet Mary Kay marknadsför sig på mer än traditionell reklam. Vad gäller
L’Oréal känner konsumenterna att de inte har någon relation till företaget.

7.6 Mätta på reklam
Något som framgick klart och tydligt under intervjuerna var informanternas mättnad
på reklam, vilket illustreras i följande konversation mellan Beata och Anna:
Beata: Alltså, överhuvudtaget tycker jag det är alldeles för mycket reklam idag. Inte
bara L’Oréal utan allt och då blir det väl lite att man stänger av när det kommer
reklam. Man struntar i det för det är så vanligt, det kommer hela tiden.
Anna: Det är inget nytt fenomen.
Beata: Nej exakt! Man ägnar det inte någon extra uppmärksamhet.
Anna: Mer i så fall att man tänker ”åh gud, inte nu igen!”.
Beata: Och när jag tänker L’Oréal, alltså deras reklamfilmer har sett likadana ut de
senaste åren och det är ju inget nytt. Visst, de kanske har nya produkter men
reklamfilmerna ser likadana ut. Det är en mörkhårig kändis som viftar lite med håret
och blinkar lite.
Anna: […] Jag hade inte påverkats mer om Mary Kay hade marknadsfört sig på
samma vis. Jag hade inte tänkt ”wow, Mary Kay!”. Konceptet i sig tröttar ut hjärnan,
man orkar inte bry sig med alla reklamer.
Frida och Erika tycker att det är alldeles för mycket reklam idag, men medger
samtidigt att de faller för det.
Moderator: Får mängden reklam dig att bli mer intresserad eller får den dig att tappa
intresset?
Frida: Både och tror jag. När man ser något för mycket tänker man ”jag provar något
annat”, men ändå så tar man den omedvetet [produkten man sett på TV:n].
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7.7 Varumärkeslojalitet
Eftersom det finns många olika varumärken att välja på i butiker och det på TV visas
diverse reklam om att du ska välja just deras produkter, kan det vara svårt för
konsumenterna att hålla sig till bara ett märke, att vara märkeslojal.
Erika: [...]Så när jag går in i en butik tar jag L’Oréal för det vet jag att jag sett på
reklamen och där sa de att den är jättebra. Man satsar mer på de här world wide: alla
ser, alla hör, alla får reda på det och så går de in och köper det. De lägger pengar på
det istället för kvalitet. Men det fungerar ju, på så sätt att vi människor fungerar så.
Men å andra sidan är det inte bara L’Oréal. Många märken fungerar så.[…] Nästa
gång tar de en annan produkt för de har sett den på TV länge. De bråkar om samma
kunder. Ena gången tar man där och andra där.
Frida och Erika påstår i konversationen ovan att L’Oréals kunder inte är märkeslojala.
De påverkas omedvetet av reklamen och handlar därefter, oavsett vilket märke det är.
Caroline och Doris känner att dem kan vara mer benägna att köpa produkter från
samma märke när dem vet hur och att produkterna fungerar. Får de produkterna
demonstrerade för sig och får prova själva är det ett stort plus.
Moderator: Vad har de för helhetsintryck? Litar ni på deras budskap och skulle ni
vilja köpa produkterna efter att ha fått dem demonstrerade för er?
Caroline: Ja, det är klart. Eller i alla fall demonstrationerna är bra. Då får man ju
oftast testa själv och då ser man med en gång, typ smink, mascara om det ger den
färgen du vill.
Doris: Jag köper ju hellre där efter att ha testat och vet på ett ungefär istället för att,
den här mascaran…
Caroline: Man chansar på den liksom. Men sen kanske andra har testat och säger att
nej den här är inte bra eller den här var bra och då går man på dem liksom. Istället
för att gå på någon som säljer bara för att sälja. Typ i butik.

7.8 Social Corporate Responsibility
Det har blivit allt vanligare att låna förtroende genom att sponsra olika föreningar eller
organisationer med högt förtroende. Mary Kay sponsrar till exempel
bröstcancerforskningen och har en barnby i Ghana. Detta är dock inget som påverkar
våra informanter i större grad.
Anna: inte för min del, jag tänker aldrig att ”de sponsrar det, då måste jag köpa
detta”. När det gäller sminkmärken eller hudvårdsprodukter vill jag ha något som
passar mig, oavsett om de sponsrar cancerfonden eller inte.
Beata: Det är inget som avgör mitt val. Men sen kan jag väl tycka att det är en bra
grej att Mary Kay ofta sponsrar sånt, och Erika har ofta att hon vissa veckor skänker
10 % till bröstcancerfonden när jag handlar av henne. Då kan jag ju tänka att
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egentligen kanske jag inte behöver köpa en ny grej den här månaden men jag gör det
nu så gör jag en god gärning. Men det är inget som styr val av märke.

7.9 Samtalsagendan
“För att ett ämne ska hamna på samtalsagendan måste det vara diskuterbart...” (Palm,
2008:63). Informanterna fick frågan om de pratar om L’Oréal och Mary Kay, med
exempelvis vänner och bekanta.
Erika: Ja, det försöker jag alltid, det är inte så att jag hoppar på men alla jag känner,
beror på var man är nånstans också. Är jag på ett barnkalas och är där för barnets
skull, börjar ju inte jag prata om MK, om inte nån annan drar upp det eller så. Men
alltid erbjuda att testa, och har dem inte testat så kan de få testa om dem vill,
självklart.
Anna svarade så här:
[...] Sånt produktprat över lag, nej, kanske om det kommer på tal

7.10 Kort sammanfattning av resultatet
Genom fokusgruppintervjuerna kom en del intressanta aspekter upp till ytan, bland
annat hur informanterna ser på de båda företagen när det gäller trovärdighet och hur
konsulten för Mary Kay pratar om sitt arbete. Det var även intressant att se hur stor
roll förebilder av olika slag spelar för respondenterna när det gäller reklam, eller att de
som konsumenter är så vana vid traditionell reklams övertalningsförsök att de ser
igenom budskapet.
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8. Analys
Nedan följer en analys där teori och empiri kopplas samman. Här kommer teorin som
framställs i kapitel tre att diskuteras i samband med empirin som framställs i kapitel
fem. Studiens frågeställningar besvaras och avslutas med författarnas reflektioner.

8.1 Varumärkens funktioner
Frans Melin (Holger & Holmberg, 2002:110) skriver att kunden genom varumärket får
information om pris, kvalitet och funktion. Varumärket blir då en referens som gör att
kunden enkelt kan jämföra olika produkter med varandra och utvärdera vilken de
tycker är bäst, vilket informanterna fick göra under intervjuerna. Varumärket kan
också fungera som katalysator, genom att konsumenten får möjlighet att på egen hand
testa sig fram till den produkt som passar denne bäst. Mary Kay och L’Oréal skiljer
sig åt på den punkten. L’Oréals produkter köps i affären och det är, som informanterna
säger, en risk eftersom de inte vet exakt vad de köper. Eftersom det oftast inte går att
testa produkterna i butik blir köpet en chansning, menar Beata, då hon inte är helt
säker på att produkten är den ultimata för just henne. Hon vet inte ifall produkten är
rätt eller fel för just hennes hud eller om sminket passar hennes hudton. Med Mary
Kay däremot får kunden utan kostnad testa alla produkter innan köpet, vilket
uppskattas av informanterna. De får via konsulten rådgivning om vilka produkter som
passar dem individuellt. De ser då Mary Kay som riskreducerare - de känner sig trygga
i det märket (Holger & Holmberg, 2002:111).
Informanterna ser L’Oréals reklam som ett försök att skapa en lyxig och glamorös
image, i och med användningen av kändisar och den “uppstajlade looken”, som en
informant kallar det. Dock går detta koncept inte hem hos informanterna. De kan inte
relatera till personerna på reklamen eftersom de känner att de inte kan nå upp till deras
nivå. Dessutom ser de L’Oréal som ett budget märke, vilket går helt emot
informanternas upplevda image av lyx och glamour. Frida erkänner dock att reklamen
tilltalar henne och får henne att tänka att hon också kommer se ut som kvinnan på
reklamen ifall hon köper produkterna. Hon använder L’Oréal för att stärka sin
självbild och förstärka de signaler hon vill sända ut.

8.2 Märkeslojalitet
Vad som framgick i undersökningen var att informanterna i denna studie är mer
märkeslojala Mary Kay-kunder än L’Oréal-kunder. De flesta av informanterna köper
produkter av Mary Kay eftersom de anser att produkterna lever upp till
förväntningarna de skapar samt att kvalitén är väldigt hög. Detta är mycket viktigt
enligt Lars Palm, som säger att i fall produkterna inte lever upp till sina förväntningar
kommer kunden tappa förtroende för företaget. Frans Melin å andra sidan menar att ett
varumärke inte behöver garantera hög kvalitet, men däremot produkter av jämn
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kvalitet. Både Palm och Melin betonar att det är viktigt att inte lova mer än vad man
kan hålla, eftersom det riskerar att sänka trovärdigheten för märket. Detta är något
informanterna håller med om, men de säger samtidigt att en dålig produkt inte kan dra
ner förtroendet för hela märket. Trovärdigheten för L’Oréal är relativt låg hos dem,
eftersom de anser att deras marknadsföring är överdriven. De kommer ändå inte nå
upp till den bilden L’Oréal målar upp, anser de. Jag kommer inte bli lika vacker och
glamorös ändå, så varför bry sig, säger en av informanterna. De lovar för mycket i
deras reklamfilmer och informanterna tror inte att produkterna kommer leva upp till
förväntningarna reklamen skapar. Att de är så positivt inställda till Mary Kay har sin
grund i att de, enligt informanterna, inte lovar mer än vad de kan hålla. Både Anna och
Beata säger i intervjun att de anser att produkterna uppfyller det som de säger att de
ska göra.
En annan aspekt som uppskattas av informanterna är servicen samt att de får chans att
testa och prata med någon som är kunnig inom kosmetik och hudvård. Beata säger att
när hon handlar på Kicks (som bland annat säljer L’Oréals produkter) så får hon inte
samma service som hos sin konsult på Mary Kay. Hon får inte testa och kanske gå
hem med något som är galet.

8.3 Mätta på reklam
Både Frans Melin (1999) och Lars Palm (2008) skriver att massiva annonskampanjer
kan skapa positiva märkesassociationer, eftersom konsumenten då förväntar sig att en
produkt som marknadsförs intensivt måste vara av god kvalitet. Melin skriver också
att det är viktigt att skapa märkesassociationer med emotionella värden, som kan ha
sin grund i bland annat ämnesområde, livsstil eller kändisskap. Detta håller inte våra
informanter med om. Reklam är ett uttjatat koncept för dem och är näst intill
provocerande ifall den sprids i stora mängder. De stänger av, lyssnar inte och gör
någonting annat medan reklamen sänds. Jedbratt och Lindgren skriver i
Morgondagens Reklammarknad (1999) att ett överflöd av reklam gör konsumenten
mer resistent och kritisk mot budskap och reklamen i sig tär på sin egen trovärdighet
genom att ironisera sig själv i sina kampanjer. Att så är fallet bland våra informanter
framgick klart och tydligt i intervjuerna. L’Oréal använder för “extrema exempel” för
att de ska lyssna till budskapet. Istället för att lyssna till vad kändisen känner fokuserar
de på dennes utseende och kroppsspråk. Trots detta erkänner informanterna att de blir
påverkade ändå, även om reklamen får dem att känna avsmak.
Erika säger att hon, innan hon började jobba med Mary Kay, ofta köpte en produkt
hon såg på teven, men att hon nästa gång tog annan som annonserades just då. På det
sättet är våra informanter inte lika märkeslojala vad gäller L’Oréal. De faller för
övertalningen, inte produkten. Ifall ett annat märke för tillfället har en bättre
övertalningsförmåga, eller bättre erbjudande köper de vederbörande istället.
Palm skriver att ett företag bör ha tre grundläggande mål med sitt profileringsarbete att bli kända, unika och respekterade. Ett sätt att öka sitt förtroendekapital är att påvisa
att man talar sanning, inte bara säga det. Öhlin (2006:214–215) säger att det är bättre
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att visa än att berätta. Det räcker inte alltid att bara säga att ett schampomärke gör
håret starkare, att visa schampoflaskan hängandes i ett hårstrå knutet runt korken är en
annan sak, säger han. Att Mary Kay har ett så högt förtroendekapital bland våra
informanter kan till stor del bero på att de själva får testa och avgöra ifall produkterna
är något att ha. De visar schampoflaskan hängandes i ett hårstrå, så att säga...

8.4 Aktuella marknadsföringsstrategier
En stor del av teoriavsnittet har gått till att beskriva aktuella
marknadsföringsstrategier, vilka Mary Kay i stor utsträckning har anammat. En av
dessa nya trender är Permission Marketing (kapitel 3.6) som går ut på att få
människors tillåtelse att marknadsföra sig i förväg. Mary Kay gör detta genom att
bjuda in potentiella kunder till rådgivningar, homepartyn med flera. Dessutom arbetar
de efter Masscustomitzation, eller egonomi (kapitel 7.4), eftersom de strävar efter att
tillfredsställa varje kunds behov med individuellt utformande tjänster. Allt det här står
konsulterna för; de möter kunden, låter kunden prova och demonstrerar produkterna,
utbildar i hudvård samt säljer. Konsulten är Mary Kays ansikte utåt. Dale Kutnick har
sagt att “skillnaden mellan vinnare och förlorare under nästa århundrade är
hanteringen av kundrelationer” (Jedbratt & Lindgren, 1999:53). Detta tycks stämma
in på Mary Kay eftersom de värdesätter relationen med kunden och har därmed fått
märkeslojala kunder, i alla fall bland våra informanter. Dessutom kan vi se, efter
samtal med Erika, som arbetar som konsult hos Mary Kay, att företaget strävar efter
maximal kundandel istället för marknadsandel. Istället för “profit and loss” arbetar de
efter “people and love”, säger Erika under intervjuns gång.
En annan marknadsföringstrend som Mary Kay använder sig av är Buzz Marketing.
De skapar event, i form av homepartyn, där produkter visas där syftet är att värva
förebilder som använder produkterna i andras åsyn och pratar väl om dem. Det är
bland annat så Mary Kays konsulter skaffar kunder.

8.5 Budskapsstrategier
L’Oréal och Mary Kay har två olika sätt att nå ut med sina budskap, vilka tidigare har
tagits upp med begreppen närhet, volym och diskuterbarhet.
Mary Kay arbetar med närhet och personifiering. Palm förklarar detta med att man
istället för att prata om kollektivet cyklister ska prata om en enskild cyklist som skadat
sig (2008:61). Medan Erika, som jobbar för Mary Kay, ska sälja in produkterna
använder hon sig själv som exempel. Hon säger att hennes hud har blivit mycket bättre
efter hon började använda Mary Kays produkter. Hon hade tidigare använt många
olika produkter, till och med gått till läkare, med det som gjorde hennes hud bättre var
just Mary Kay produkter. Detta är ett försök till personifiering. Närhet skapar de
genom personligheten. Potentiella kunder får en tydlig beskrivning av vad produkterna
kan göra för deras hud.
L’Oréal däremot arbetar med volym. Deras reklam finns överallt, som informanterna
säger. Palm (2008:59) menar att detta skapar betydelse, för konsumenten tänker att det
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är viktigt med tanke på alla resurser som läggs ner. Som tidigare nämnt håller
informanterna inte med om detta. Diskuterbarhet innebär att organisationen hamnar på
antingen medie- eller samtalsagendan. Eftersträvansvärt är att hamna på båda. L’Oréal
strävar efter och får stort utrymme på medieagendan eftersom de omnämns och syns
relativt ofta i press och TV. Dock hamnar de inte speciellt högt på samtalsagendan
bland våra informanter. De pratar inte om produkter eller märken, bara om det mot
förmodan skulle komma på tals. Mary Kay däremot strävar efter att hamna på
samtalsagendan - att deras kunder ska prata om Mary Kay i positiv bemärkelse.
En annan förutsättning för att budskapet ska nå fram är att undvika överövertalning
(2008:65), vilket båda ligger i riskzonen för. I L’Oréals fall kan det vara allt för
mycket reklam, i Mary Kays fall påfrestande försäljare, där kunderna känner sig
“tvingade” att köpa något de egentligen inte vill. Vid nästa tillfälle underviker de
kontakt med Mary Kay för att inte bli övertalade .
Även användandet av förebilder skiljer företagen åt. L’Oréal har kända personer i sin
reklam medan Mary Kay använder sig av “vanliga” människor, i kundernas närhet,
med personlig påverkan. Palm (2008:67–68) skriver att den metodik som visat sig
mest effektiv är att använda sig av helt vanliga människor som mottagaren kan
identifiera sig med. Detta håller våra informanter med om. Doris säger att hon hellre
tar råd av sin mamma eller kompis som har testat produkten än någon kändis råd via
reklam. Dock är en kändis som förebild bättre än ingenting alls, som Palm skriver, i
brist på närstående förebilder får företaget använda sig av verkliga människor som
representanter i medierna (2008:68). Detta håller Caroline med om, och säger att
kändisar ger ett helt annat intryck än om det varit en person som hon inte har någon
vidarekoppling till, eftersom hon ser upp till den kända personen på TV-reklamen och
tycker att hon är en duktig skådespelerska.
En av våra frågeställningar är ifall informanterna uppfattar företagen i enlighet med
deras värderingar. Palm skriver att ett starkt varumärke kan innebära att den önskade
bilden av organisationen ligger nära den faktiska, alltså att de lyckas förmedla sina
kärnvärden till målgruppen (2008:89). Företagen har inga lättillgängliga kärnvärden,
dock har de värderingar som de vill bli förknippade med. I L’Oréals fall är det
mångfald, etnicitet, en bättre värld samt förtroende. Mary Kays värderingar är
integritet, entusiasm, beröm, ledarskap och kvalité. Det har redan konstaterats att
informanterna inte förknippar L’Oréal med förtroende, utan snarare glamour, lyx och
överdrivna reklamfilmer. Samtidigt ser informanterna L’Oréal som ett budgetmärke,
vilket kan ses som en motsättning i informanternas syn på märket. L’Oréal har också
ett intresse för konst och kultur vilket kan ses i deras val av talespersoner.
Informanterna uppfattar inte att det är ett försök att visa sitt intresse, utan ser det som
ett försök att sälja ytterligare och försöka få potentiella kunder att identifiera sig med
dem, vilket delvis fungerar. Mary Kay förknippar informanterna med kvalité, vilket
till viss del stämmer överens med deras värderingar. Dock är Erika duktig på att
förmedla och arbeta efter Mary Kays värderingar. Under intervjun var hon väldigt
entusiastisk, glad och positiv när hon pratade om märket och nämnde gång på gång om
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produkternas, och även märkets, kvalitet. Anna och Beata nämner dessutom flera
gånger under intervjuns gång att Erika är väldigt glad, positiv och kunnig som konsult.
Bourdieus teori om habitus och kapital kommer att avsluta den här analysen
(Bourdieu,1993). Våra informanter har någorlunda samma habitus då de är unga
kvinnor i ungefär samma ålder och är eller har varit studenter i Halmstad. Dessutom
har de alla ett intresse för hud- och skönhetsvård och omger sig alla med likartade
produkter, även fast de omger sig med olika märken. Vad som skiljer informanterna åt
är hur de påverkas av reklamen. En del känner avsmak medan andra omedvetet
påverkas av reklamen. Nästa gång de handlar skönhetsprodukter väljer de en produkt
som exponerats flitigt i TV. Som vi har påpekat ett flertal gånger under studiens gång
har de båda skönhetsföretagen två helt olika sätt att marknadsföra sig och att använda
förebilder på. L’Oréal gör det genom att referera till ett dominerande kulturellt kapital.
Förebilderna anses tillhöra en högre och finare klass som kunderna vill associeras med
för att förstärka deras image. May Kay däremot marknadsför sig genom förebilder
som finns i kundens sociala kapital, som Bourdieu definierar som summan av de
kontakter en person har inom ett nätverk (Bourdieu, 1993:81-99).
Det är inte givet att hög tillgänglighet innebär högt symboliskt kapital. Det är snarare
så att ett varumärke kan förlora symboliskt kapital och bli mindre attraktivt ifall det
massdistribueras (Bourdieu, 1993:81-99). L’Oréal kan ses som ett typexempel i detta
fall. Våra informanter tror att märket vill associeras med exklusivitet, lyx och kända
personer, vilket borde leda till högt symboliskt kapital. Vad som visade sig i
undersökningen var dock att informanterna känner avsmak eftersom märket
överexponeras. Ifall man inte kan uttrycka någon direkt individualitet förlorar man
symboliskt kapital, vilket har bevisats i denna undersökning.
Mary Kay arbetar genom att marknadsföra sig genom sina konsulters sociala kapital.
De använder sig även av kundernas sociala kapital för at hitta nya kunder. Genom att
Mary Kays konsulter har ett kulturellt kapital som ofta liknar kundernas, gör man det
möjligt att lättare uppfatta vad som är attraktivt för den aktuella konsultens kunder.
Som vi tidigare konstaterat har Mary Kay ett högre förtroendekapital eftersom de litar
mer på personer inom deras egna sociala kapital. I detta fall spelar det kulturella
kapitalet inte lika stor roll eftersom majoriteten av informanterna kände att de inte kan
identifiera sig med en högre och finare klass (Bourdieu, 1993:81-99). Reklamen är för
glamourös för Sverige, säger Anna, som tror att L’Oréals reklam fungerar bättre i
Hollywood.
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9. Reflektioner
Nedan följer författarnas reflektioner om det resultat som framkommit samt analysen
som gjorts i denna studie.

Resultatet av våra fokusgruppintervjuer påvisar att informanterna anser att Mary May
är mer trovärdigt som varumärke än vad L’Oréal är. Konsulterna på Mary Kay säger
sanningen och visar också att det är sant, medan L’Oréal försöker försköna
verkligheten, menar de. Detta tror vi beror på att informanterna som konsumenter är
mer vana vid traditionell reklams försök att övertala. Precis som Jedbratt och Lindgren
(1999) håller vi med om att företag måste tänka om ifall de vill behålla sina kunder,
kanske börja med personlig direktförsäljning som Mary Kay, men att det måste ske på
kundens villkor och med deras behov i fokus. På det sättet kanske företag kan behålla
en lång och givande kundrelation, med högt förtroendekapital. Dock skulle folk
troligen bli överösta med försäljare som vill komma hem till de och demonstrera sina
produkter. Det räcker att många redan tycker det är jobbigt med så kallade homepartyn
från Mary Kay och andra direktförsäljningsföretag. Och precis som att reklamutbudet
är mer än tillräckligt skulle direktförsäljning kanske också bli det. Det hade dock inte
skadat om företag överlag tog efter Mary Kays grundprinciper och börjar ta hand om
sina anställda istället för att ta för sig av bonusar och pengar så mycket som möjligt
innan man går i pension.
Vi tror att anledningen till att Mary Kay är så framgångsrika bland de intervjuade är
servicen. Jedbratt och Lindgren citerar Dale Kutnick som sagt “att skillnaden mellan
vinnaren och förloraren i nästa århundrade [2000-talet] är hanteringen av
kundrelationer” (1999:53). Vi tror det ligger mycket i detta. Personlig service är en
viktig faktor. De vill veta vad de köper och får testa, gärna av en duktig och kunnig
person. Personlig service tror vi kommer bli allt viktigare i framtiden, vilket L’Oréal
borde anamma. Detsamma gäller egonomi (Jedbratt & Lindgren, 1999:51). För att
hålla en långvarig relation som är givande för båda parter behöver L’Oréal sträva efter
att tillfredsställa kundens personliga behov med individuellt utformade tjänster. Detta
kan leda till högt förtroendekapital eftersom de vid personlig service kan visa att de
talar sanning. Det konstaterades i kapitel 7 att informanterna inte finner L’Oréal
trovärdigt, till stor del eftersom de finner det svårt att identifiera sig med
talespersonen.
Vi är medvetna om att de flesta informanterna är Mary Kay-kunder, vilket kan
resultera i att resultatet blir övervägande positivt till Mary Kay. Dock har vi inte utgått
ifrån att informanterna har behövt pröva Mary Kay och L’Oréals produkter utan kravet
för att vara med i intervjuerna var att de skulle ha en egen uppfattning om båda
varumärkena. Självklart har det varit ett plus om informanterna har provat båda
företagens produkter och tagit del av deras olika marknadsföringsstrategier, som till
exempel att de har sett L’Oréals TV-reklam.
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Eftersom marknadsföring kostar mycket pengar och det är så bra med
direktförsäljning, som Mary Kay håller på med, så varför testar inte L’Oréal
direktförsäljning upptill det de säljer i affärer? De skulle troligen sälja ännu mer
eftersom de redan har stor räckvidd. Men samtidigt skulle de behöva utbilda nytt folk
som ska genomföra detta. Och skulle detta påverka Mary Kays varumärke och
trovärdighet om de skulle testa att marknadsföra sig eller nå kunder via sociala
medier?
Förebilder har konstaterats spela en stor roll i hur konsumenter värderar olika märken
och att de kan påverka något oerhört, både positivt och negativt. Om L’Oréal inte hade
använt sig av kända personer i sin marknadsföring, vilka skulle då varit deras
förebilder? Informanterna påpekar att de hellre skulle vilja att någon i deras närhet
säger att en produkt är bra eller dålig, men då måste ju den personen ha testat
produkten. Och kanske har denna person sett produkten på TV och velat prova den, då
måste där ju ha varit ännu en förebild, eller i alla fall någon som visar upp produkten.
Det känns som att L’Oréals förebilder ändå har en viss påverkan, för hade de bara
demonstrerat produkterna direkt i butik utan reklam om det, hade det då sålt lika
mycket? Hur många hade köpt och provat den nya produkten? Kanske några enstaka
nyfikna early adopters [tidiga testare] köper produkten? Hade detta påverkat
försäljningen? Det blir att det alltid måste finnas någon som har varit först med att
prova en produkt. Dessutom säger både Lars Palm (2008) och de intervjuade att kända
personer är bättre än någon person de inte har någon vidarekoppling till. L’Oréals
modeller känner de igen från TV och tycker mycket om de som, i detta fall,
skådespelare. De ser upp till talespersonen och tycker att hon är vacker och vill vara
som henne. Det enda hindret är att informanterna tycker det är alldeles för retuscherat
och tillgjort.

9.1 Vidare forskning
För att undersöka detta noggrannare hade det varit av intresse att utöka
fokusgruppintervjuerna med några fler deltagare och med några fler grupper med olika
åldrar och eventuellt etnicitet. Detta skulle göra att studien får mer djup och bredd.
Idag kan det vara svårt att veta varifrån både ingredienser i produkter och var själva
produkterna kommer ifrån och om de testas på djur, därför kan detta vara en aspekt
som ges mer utrymme och undersöks närmare i en större undersökning.
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11.1 Bilaga 1 Frågor från förstudien
Ålder:_______ Gör: studerar: ämne/program:
____________________________
jobbar:_______________________
annat:_____________________________

Kort analys av TV-reklam L’oreal
Titta på: http://www.youtube.com/watch?v=493OXWW06Yc&feature=related
1. Produktens namn:
2. Vad handlade reklamen om?
3. Vilka färger förekommer i reklamen?
4. Hur ser miljön i reklamen ut?
5. Väcker reklamen några känslor hos dig, i så fall vilka?
6. Hur känns det att en känd person marknadsför produkten?
7. Är det en fördel att använda sig av dessa?
8. Känner du igen personen och vad hans/hennes yrke är? I så fall vem?
9. Känner du trovärdighet för produkten/produkterna?
10. ”Köper” du konceptet av reklamen eller känns det vilseledande?
11. Vilken målgrupp tror du att reklamen och produkterna riktar sig till?
12. Helhetsintrycket. Litar du på vad reklamen säger? Får reklamen dig att vilja
köpa produkten? Varför/Varför inte?

Kort analys av Mary Kay’s hemsida www.marykay.se
1. Vilka är dina första intryck av Mary Kay’s hemsida?
2. Vilka intryck får du när du tittar närmare på deras hemsida? Ex. produkter,
kvinnor som modell för produkterna, bilder?
3. Hur känns det med kvinnorna på bilderna som marknadsför produkterna?
Bättre/sämre än kända personer eller supermodeller?
4. Känner du igen personen och vad hans/hennes yrke är? I så fall vem?
5. Känner du trovärdighet för produkten/produkterna?
6. Vilken målgrupp tror du att Mary Kay’s produkter riktar sig till?
7. Helhetsintryck. Litar du på deras budskap? Vill du köpa produkterna?
Generella frågor
1. L’oreal har väldigt mycket reklam, får det dig att vilja köpa produkten mer, eller
blir det motsatt effekt?
2. Vilken av dessa två alternativ kan du relatera till? Vilket märke köper du helst
från?
3. Ser du någon fördel med att inte marknadsföra sina produkter genom TVreklam m.m, vilket Mary Kay inte gör?

Tack för din medverkan!
//Hanna och Lovisa
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11.2 Bilaga 2 Redigerade frågor
1. Vem är du? Använder du MK eller har du provat? Använder du några andra sminkoch hudvårds varumärken än MK?
2. Beskriv Mary Kay
3. Vilka ideal utstrålar MK, enligt dig? Hur bra passar de in på dig?
Mary Kays marknadsföring går ut på att demonstrera sina produkter direkt till
kunden. Vad tycker ni om detta? Vad tycker ni om sättet de marknadsför sig på? Vilka
styrkor och svagheter hittar ni?
4. Hur känns det att ha en personlig konsult?
5. Vad var din inställning till MK innan du började använda det? Har konsulten fått dig
att ändra inställning?
6. Hur tycker ni att konsulten är?
7. Hur ofta träffar du din konsult?
8. Talar du om för konsulten ifall du är missnöjd?
9. Har du någonsin lämnat tillbaka en produkt till konsulten? Hur kändes det i så fall?
10. Hur trovärdigt är MK som varumärke?
11. Vad skulle få dig att tappa förtroendet för varumärket? (Djurförsök?)
12. Pratar ni om MK med andra? När, var, hur?
13. Har du funderat på att sluta använda MK?
14. Varför/varför inte handlar du Mary Kays produkter?
15. Beskriv LO
16. Vilka Ideal utstrålar LO, tycker du? Hur bra passar de in på dig?
17. L’oreals marknadsföring går ut på välproducerad tv-reklam med kända ansikten. Är
detta något som tilltalar dig?
18. Får mängden reklam dig att bli mer intresserad eller får den dig att tappa intresset?
Eller något mitt emellan?
19. Är reklamen trovärdig?
20. Pratar ni om L’oreal med andra? När, var, hur?
21. Varför/varför inte handlar du L’oreals produkter?
22. Tycker du att produkterna håller vad de lovar? Alltså blir du alltid nöjd med
produkterna?
23. Vad tycker du om att MK sponsrar Bröstcancerforskning? Får detta dig att välja MK
före andra märken?
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