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ABSTRACT 
 
My aim with this study was to examine The Body Shop´s presentation of itself on its 

Web site, more specific: how the brand communicates and what kind of stories there is. 

My conclusion is that the brand communicates through storytelling and with a focus on 

“good” aspects. This is done by pointing out the differences between “We and Them” 

and by promoting justice- and environmental issues. Fears change with changes in 

society, and the consumer is offered to moderate anxiety by consuming the “right” 

product; a kind of identity formation through consumption which is a part of The Body 

Shop´s marketing. 

 

Sökord: etnologi, varumärken, rädsla, marknadsföring, storytelling, konsumtion, 

reciprocitet. 
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INLEDNING 
 

 

I annonser och reklam om idrottsredskap, bantningsmetoder, smalmat, kläder, 

kosmetika mm, utlovas olika slags bot för bristen på en inre 

självuppskattning. I den ångestindustri som är uppbyggd kring alla de 

”försäkringar” som finns att köpa är både hotbilderna och idealbilderna ofta 

förtydligade. Varje individ vet därmed rätt väl hur han eller hon egentligen 

borde leva, vara och se ut. 

(Stattin 2006:164) 

 
The Body Shop är en butik som grundades av en eldsjäl; Anita Roddick som startade 

upp i England 1976 i liten skala. Syftet var att producera skönhetsprodukter som inte 

testats på djur och med så naturliga ämnen som möjligt. The Body Shop förknippas med 

produkter som tar avstånd från djurförsök, och företaget samarbetar med 

människorättsorganisationer och miljöorganisationer såsom Greenpeace, Cruelty Free 

International och Water Aid. Att träda in i en Body Shop-butik är som att plötsligt 

befinna sig i ett virrvarr av dofter – för säsongen pepparkaka inför kommande jul– och 

synintryck. Det är små, små askar i röda, varma toner, blommiga ting och rundade ting. 

Det är varmt och kryddigt, med färger i olika skalor. Tankarna för, åtminstone mig, till 

någon slags Alice i underlandet-värld med läppbalsam i små burkar som sedan formas 

som en godisklubba. År 2012 var Lily Cole, en engelsk fotomodell och skådespelerska, 

butikens frontfigur. The Body Shop utsåg henne till sin första ambassadör, och Cole 

själv ser butiken som en förebild med samma värderingar som hon själv innehar (Baaam 
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hemsida). Hennes docklika ansikte förstärkte känslan av mjukhet, saga och värme. Som 

många andra varumärken använder sig The Body Shop sig av ”representanter”, som 

skiftar från säsong till säsong (Internet Archive, länk nr 5) 

 

 Det är inte bara en trivsam värld fylld av goda dofter och estetiskt tilltalande produkter. 

Det tycks som att företagets mål är att få kunden att känna att man gör en god gärning 

genom att handla där. Vid ett av mina tidiga besök i en av Body Shops butiker, i början 

av min studie, noterar jag att det på glasrutan vid ingången står skrivet med gröna 

bokstäver: 

Against animal testing 

Support community fair trade 

Activate self esteem 

Defend human rights 

Protect the Planet 

Dessa uppmaningar kan betraktas som företagets kännetecken och det som är 

representativt för varumärket, och jag använder dessa uppmaningar som 

nyckelord jag kommer att återkomma till. Det är på många sätt “det goda” som 

representeras på denna arena. Finns det möjligen en känsla av att man får en bit av 

det goda med sig hem; både som verkliga ting som gör gott och doftar gott, och 

som en abstrakt tanke att man bidragit med någonting gott? I citatet ovan talar 

Stattin om ”ångestindustrin” och att man som konsument får tydliga riktningar om 

hur man ska eller borde vara (Stattin 2006:164). Det finns en rädslan och ängslan 

över att konsumera ”fel”, och som konsument är det lätt att man drivs av en vilja 

att helt enkelt göra rätt. 

 

Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur och på vilket sätt företaget berättar om sig självt. 

Jag har valt att undersöka varumärket The Body Shop, som är ett välkänt och etablerat 

företag och som bland annat driver sin marknadsföring på Internet och i eget magasin 

som finns att hämta i butikerna. Jag har ställt tre frågor till mitt material: 

• På vilket sätt kommuniceras varumärket på The Body Shops hemsida? Jag har 

även gjort besök på butiker men det är främst på hemsidan jag hämtar mitt 

material. 
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• Vilka berättelser om det goda finns det kring varumärket? 

• På vilket sätt kan rädsla och konsumtion kopplas samman? 

 

Teori 
 
Jag utgår från tanken att vi blir de vi blir genom att socialiseras in i konstruerade roller. 

Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmanns socialkonstruktivistiska teori går ut 

på att människan vid födseln kastas in i en existerande samhällelig värld som sedan 

återskapas via människans handlingar (Eriksen 1991:91). Ur detta perspektiv kan vi 

betrakta rollen som konsument; konsument är ingenting man föds till, utan det är något 

som man ”blir” (Ganetz 2001:19). Vi har gått från ett produktionssamhälle till ett 

konsumtionssamhälle, och rollen som konsument är så självklar för oss att vi oftast inte 

reflekterar över den i det dagliga livet. Etnologen Alf Arvidsson skriver om privat och 

individualiserad konsumtion; man är det man konsumerar, och att samhället består av 

olika konsumentgrupper. Att se på konsumtion ur denna betydelse, innebär att reklam 

och offentlig exponering är mycket viktiga faktorer vad gäller formeringen av 

samhällets budskap till individerna; olika identiteter exponeras – det finns önskemål om 

de ”rätta” egenskaperna och identiteterna (Arvidsson 2001:31).  

 

Jag har valt att se på presentationen på företagets hemsida som en form av 

kommunikation. Med hjälp av sociologen Ervin Goffmans begrepp frame/tolkningsram 

och keys/nycklar/tonart avser jag att undersöka hur berättelsen på företagets hemsida 

ska tas emot, och vad som förväntas av publiken. Goffman har presenterat två klasser av 

primära tolkningsramar; den naturliga, vilken står utanför människans kontroll, och den 

sociala, vilken betraktas som mänsklig och präglas av vilja, mål och kontroll. Dessa 

tolkningsramar hjälper oss att uppfatta hur en specifik situation ska förstås: ”Den utgör 

ett grundläggande tolkningsperspektiv som aktörerna i ett samspel har gemensamt med 

alla slag av observatörer” (Ronström 1992:51). Man upprättar ramar kring olika 

aktiviteter: ”ramen sätter upp riktlinjer för att vi ska koncentrera oss på vissa saker som 

är betydelsefulla (skådespelarnas agerande, scenografi) och tänka bort andra (andra i 

publiken, vardagsbekymmer)” (Arvidsson 2001:73). Goffman menar att ramen kan 

betraktas som ”teater”, och att ”skådespelarna” är de som agerar inom denna ram, men i 

samspel med publiken. För att ett performance ska kunna ske måste det finnas både 

aktörer och publik. Etnologen Owe Ronström förklarar keys/nycklar som 
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underförstådda budskap och tonarter, som ger en form av instruktioner kring hur ett 

specifikt budskap ska förstås och uppfattas; ”Genom att slå an olika nycklar eller 

tonarter kan människor mycket snabbt börja se det som pågår i ett nytt ljus” (Ronström 

1992).  

 

Då studien inte syftar till att undersöka hur konsumenten tar emot de berättelser som 

presenteras på hemsidan på ett direkt plan, har jag koncentrerat mig på att undersöka 

möjliga sätt att tolka berättandet kring de produktbeskrivningar och de värderingar jag 

valt ut, med hjälp av mina teoretiska verktyg. Det vill säga den kommunikativa delen – 

vilka är de möjliga förväntningarna från betraktarens perspektiv. Eftersom jag inte 

använt mig av några samtalsintervjuer eller liknande, med andra betraktare, så är det 

min egen tolkning som jag redogör för.  

 

Jag utgår i mitt resonemang kring rädslor till stor del utifrån etnologen Jochum Stattins 

teori kring rädsletraditioner, och hur människor skolas in i ett specifikt rädslebeteende. 

Stattin presenterar förändringstendenser vad gäller bondesamhällets och 

industrisamhällets rädsletraditioner på följande vis. Till skillnad från industrisamhällets 

inre sociala kontroll, så styrdes människorna i bondesamhället av en yttre social kontroll 

där straff och hot ingick. Idag är det mer samvetsnöd, en oro och ängslan att inte göra 

rätt, som styr. Rädslan i bondesamhället präglades mer av en rädsla av andlig och 

själslig art på ett mer tydligt vis än just den ängslan som Stattin menar, finns i vårt 

samhälle idag. En ängslan som mer rör det materiella och det kroppsliga (Stattin 

2006:159). Denna teori är användbar för min studie vad gäller det budskap som The 

Body Shops värderingar och nyckelord står för: vi ska värna om miljö, människor och 

djur. Jag vill inte påstå att det inte finns någon genuinitet i detta, däremot finns det 

tydliga anspelningar på konsumentens samvete och ängslan för det som händer i vår 

värld. 
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Källmaterial och metod 
 
Genom att utgå från varumärket och produktpresentationer vill jag undersöka hur några 

av företagets berättelser ser ut. Utifrån berättande och berättelser kan man förmedla och 

ifrågasätta värderingar och synsätt inom en specifik kulturell gemenskap; i detta fall 

västerländska potentiella konsumenter, och hur man bör studera berättelsen ”utifrån vad 

de förmedlar om roller, tid/rum, handlingar och värden” (Arvidsson 2001:72). 

Begreppet storytelling har också varit användbart då man kan beskriva dessa som 

känslosamma berättelser kring produkter. Genom dessa berättelser kan man få 

konsumenter att få ”känslor” för en produkt – man ger varumärket olika egenskaper 

som i sin tur kan appliceras på kunden om man konsumerar dem. Jag har först och 

främst undersökt företagets hemsida och de berättelser som finns där, och det är dessa 

jag utgår ifrån i min studie.  Jag har även tittat på olika forum och olika diskussioner 

som förts kring företaget på Internet. Dessa diskussioner har främst rört företagets 

produkter, men till stor del även företagets olika aktiviteter rörande exempelvis 

människorättsfrågor.  

 

The Body Shop är ett stort välkänt varumärke, vilket också märks av den 

uppmärksamhet som finns på sociala medier, som exempelvis Facebook och Instagram. 

Jag har även besökt ett antal butiker i Stockholm: Södermalm, Farsta och Gamla Stan. 

De besök jag gjort i butikerna kan betraktas som en form av orientering, och är 

ingenting som kommer att redovisas i studien mer än som en del av presentation och för 

att skapa en förförståelse till butiken. Detta gäller även övriga forum på Internet som jag 

besökt.  

 

Vid undersökningen av hemsidan har jag främst tittat på presentationen och berättelser; 

hur de gestaltas, på vilket sätt är det meningen att betraktaren ska förstå vad som 

presenteras och hur det ska förstås och tas emot. Jag har även tittat mer noggrant på de 

nyckelord jag tog upp i inledningen: against, support, activate, defend och protect, och 

på vilket sätt man kan förstå användandet av dessa ord.  
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The Body Shops hemsida har ändrats sedan jag inledde min studie. Nyckelorden har 

bytts ut till andra uttryck som dock har liknande innebörd. Jag väljer att redogöra både 

för de nyckelord som fanns tidigare, 2012, och det som finns nu på hemsidan, 2016. 

 

Martin Berg skriver om att forska om och med Internet, och vilka komplikationer och 

svårigheter som finns. Internet är föränderligt, information kommer och går, vilket jag 

själv fått erfara under mitt arbete med denna studie. Man kan inte vara säker på hur 

information som historiskt har ägt rum ska tolkas korrekt, då det kan finnas material 

som blivit borttaget (Berg 2015:82). Det kan exempelvis saknas en tydlig källa. Detta är 

givetvis beroende på vad som studeras; om det är faktiska händelser, om det är sociala 

medier där personer kommunicerar med varandra eller om det är ett specifikt fenomen. I 

mitt fall rör det sig om en slags tolkning av hur ett varumärke kommuniceras och utgår 

från en existerande hemsida, som visserligen förändras, men som är en slags källa i sig 

självt. Berg påpekar att det krävs en tydlig och artikulerad bild av hur Internet förstås i 

respektive kontext för att kunna bedriva netnografisk forskning (Berg 2015:23). The 

Body Shops hemsida vänder sig till konsumenter över hela världen – företrädesvis 

människor som för det första har tillgång till dator och Internet, och för det andra har 

möjlighet att konsumera. Det är detta perspektiv jag utgår ifrån när jag utforskat 

hemsidan. Som jag tidigare nämnt är hemsidor föränderliga, och jag har i efterhand 

förstått och lärt mig att man bör vara mer noggrann och spara den information man 

läser, exempelvis göra skärmdumpar. Detta skulle ha underlättat arbetet och för att 

kunna ge mer exakta källor. Jag anser dock att det material jag tagit till mig har varit 

tillräckligt för att kunna arbeta vidare med, och som kan exemplifiera min 

forskningsfråga. Jag har hittat sparade länkar till vissa av de sidor på Body Shops 

hemsida, som idag inte finns tillgängliga vid sökning, på internetverktyget Wayback 

Machine. Dessa källor hänvisar jag med Internet Archive, och sedan numrerat varje länk 

så att det ska bli enklare att hitta den specifika länken i referenslistan. 
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Avgränsning 
 
Det finns en mängd företag som skapat sig ett ”namn” som förknippas med en livsstil 

eller en form av livsåskådning. Jag har valt ut det företag som jag anser visar på en del 

intressanta aspekter, och som jag också anser är något unikt i sitt slag; The Body Shop 

har starka ståndpunkter och utmärker sig genom det. Jag har utgått från företagets 

hemsida, och valt att inte redogöra för hur varumärket kommuniceras på andra sätt. 

Detta då jag upplevt hemsidan som tillräckligt informativ och värdefull som material. 

Dock har mina besök i butiken bidragit till en slags förförståelse för varumärket och hur 

de olika uttryck som finns lyfts fram. 

 

 

Disposition 
 
Uppsatsens första kapitel tar upp en kortare beskrivning av företaget och mina tankar 

kring den presentation som företaget självt tar upp på hemsidan, samt syfte och 

frågeställning. Jag tar vidare upp några teoretiska begrepp och verktyg som jag 

använder mig av. Under Källmaterial och metod följer en beskrivning av hur jag gått 

tillväga, samt vilka problem jag stött på under studiens gång. Under Tidigare forskning 

har jag framför allt valt att redogöra för en del av Douglas B Holts teori kring 

varumärken. Andra kapitlet består av en kortare presentation av företaget The Body 

Shop, och sedan följer presentationen av materiel och analys, som jag valt att ha under 

samma rubrik. Detta av den anledning att jag anser det lämpligast att föra en diskussion 

samtidigt som jag beskriver mitt material. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

 

Tidigare forskning 
 
Det har bedrivits mycket forskning inom konsumtionsområdet och utifrån en mängd 

olika perspektiv, såsom exempelvis identitet, aspekter på köpcentrum och på 

varumärken. Inom svensk forskning bör projektet Populära passager: Medierna i det 

moderna konsumtionsrummet, nämnas. Ett projekt som startades 1998 och som pågick 

under flera år och med flera olika forskare inblandade. Forskarna genomförde 

fältarbeten i Solna Köpcentrum, med syfte att belysa olika aspekter och perspektiv på 
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köpcentrumet; utformning, platsens betydelse för besökarna, konsumentrollen för att 

nämna några exempel. En annan svensk studie är Ett paradis för alla. Epa mellan 

folkhem och förförelse (1998) av Cecilia Fredriksson, där författaren sökt skildra EPA-

varuhusens historia och den förändring som den svenska handeln genomgått. Dessa 

båda studier har varit intressanta för mig, då de är viktiga för att få en bredare kunskap 

om konsumtion. 

 

Det finns ett antal uppsatser som med olika utgångspunkter berör The Body Shop. Av 

dessa har jag valt att nämna två stycken. Dessa ligger relativt nära min egna studie och 

har vissa gemensamma beröringspunkter. Storytelling som strategiskt 

marknadsföringsverktyg - hur konsumenter uppfattar berättelser som sprids av företag, 

en C-uppsats av Sofie Englund och Linda Olofsson, som är skriven ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Studien har i huvudsak inriktat sig på begreppet 

storytelling. Författarna avser att undersöka hur konsumenten uppfattar berättelser som 

används i marknadsföringssyfte, och de använder sig av konsumentintervjuer. De menar 

att företag kan genom att sprida emotionella berättelser (storytelling) få sina 

konsumenter att känna empati för varumärket. I denna studie visar man på hur The 

Body Shop förmedlar dessa berättelser mellan kund och butikspersonal i butiken, 

genom direktkontakt. Genom att visa på hur varumärket kan förknippas med specifika 

egenskaper, skapas således en image - konsumenten talar om vem man än genom sin 

konsumtion. Det är emotionella värden som framhävs, menar författarna. Jag har använt 

mig av storytelling då jag undersökt hur specifika varor har presenterats. 

 

Studien Värderingar ligger oss varmt om hjärtat - en kvalitativ studie om hur 

organisationskultur kan beskrivas och hur den reproduceras är en C-uppsats skriven av 

Åsa Lögdberg. Den har ett sociologiskt perspektiv och syftar till att undersöka kulturen 

inom The Body Shop. Som titeln visar så är det värderingarna som är en viktig del kring 

varumärket, och i denna studie undersöks huruvida dessa fem värderingar - de 

nyckelord jag senare kommer att ta upp i min studie - utgör en grund för företagets 

kultur och hur den kan fortsätta vara stark. Författaren menar att grundaren Anita 

Roddick fortfarande har en mycket stark position och roll i företaget trots att hon inte 

längre är i livet. Detta kan tänkas bero på att hon som grundare och ledare hade en sådan 

stark vision med tydliga värderingar, och att det är dessa värderingar, artefakter, som 
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företaget vilar på. Denna studie har gett mig kunskaper kring Body Shop som en 

organisation och dess företagskultur. 

 

Viktiga konsumtionsstudier är Daniel Millers Material Culture and Mass Consumption 

(1987), som rör konsumtionssamhället och materiell kultur med inriktning på 

objektifierande av varor och ting samt hur identiteter konstrueras. Zygmunt Baumans 

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1998) tar upp övergången från 

produktionssamhälle till konsumtionssamhälle och dess problematik. Joseph Pine och 

James H. Gilmore publicerade 1998 en artikel vid namn The Experience Economy, 

vilket också blivit ett begrepp inom ekonomi. Artikeln handlar om kundupplevelser; hur 

företag genom att ordna upplevelser och händelser för sina kunder också bidrar till att 

själva minnet blir en produkt. Varorna är inte tillräckliga utan erfarenheter och 

upplevelser är än mer värdefulla för ett lyckat företag. Även dessa studier, likt de två 

första jag har nämnt, är viktiga för att få en grundkunskap kring konsumtion. 

 

När det gäller identitet och varumärken så har Naomi Kleins No Logo – Märkena 

Marknaden Motståndet (2000) varit en viktig och omdiskuterad studie. Där tar 

författaren upp globaliseringens olika innebörder med utgångspunkt i varumärken; 

storföretagens makt över medborgarna och även det växande motstånd som finns mot 

just detta. Detta motstånd och upprördhet som råder inför varumärkens stora betydelse 

skriver Douglas B. Holt om i artikeln Why Do Brands Cause Trouble (2002), där 

författaren söker undersöka de spänningar som finns mellan hur företagen marknadsför 

sina produkter och hur människor väljer att konsumera.  

 

Holt, professor i marknadsföring vid Oxford University, skrev 2004 boken om 

varumärken som ikoner. Holt har i sin studie How Brands become Icons, The Principles 

of Cultural Branding (2004) analyserat, vad han kallar, ikoniska varumärken ur ett 

historiskt perspektiv. Denna bok har bidragit till att inta ett kulturellt förhållningssätt 

vad gäller skapandet av varumärken. Detta för att undersöka vilka principer som ligger 

bakom varumärkenas framgång, vilket han kallar cultural branding. Holt har studerat 

sex amerikanska märken, så som exempelvis Corona Beer, Harley Davidson och 

Budweiser. Genom att se hur nationens samhällsförändring hör samman med 

medborgarnas identitetsbehov, deras önskningar och ängslan/ångest, och hur detta även 

hör samman med de mytbildningar som finns kring specifika varumärken vilket till stor 
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del präglar medborgarnas konsumtionsval. Holt menar att människor identifierar sig 

starkt med kulturella ikoner och tar till sig de symboler som finns, det vill säga ikoner 

som fungerar ”as societys foundational compass points” (Holt 2004:1). Dessa ikoner är 

fyllda av mening och de finns inom nöjesbranschen, politiken och i reklamens värld.  

 

Holt definierar varumärke på följande vis: namn, logotyper och design är de materiella 

markörerna, men enbart som markörer är de utan mening och tomma. De behöver fyllas 

på med mening, så som innefattar konsumenternas upplevelser av varumärket, och som 

med tiden betraktas som sanningar. Det är berättandet och berättelserna kring 

varumärket som gör dem meningsfulla. Dess symboliska värde vilket även förstärker 

konsumentens egen identitet - man är sitt varumärke. De mest framgångsrika 

varumärkena är just ikoniska, då de ger ett extra identitetsvärde. Detta beror enligt Holt 

på att den riktar sig mot en kollektiv ångest och kollektiva önskemål hos en nation. 

Forskning har visat att även om vi upplever våra identiteter som högst personliga, så 

kan man vid studier av konsumenters identitet i sin helhet. Se att önskningar och 

ängslan i samband med identitet delas av en nations medborgare. Detta skulle bero på 

att människor bygger upp sin identitet i samband med historiska förändringar, något 

som man i konsumtionssamhället kan tänkas dra nytta av (Holt 2004:6).  

 

För att ett varumärke ska bli ikonisk så måste det finnas identitetsmyter, som oftare 

hämtas från avstånd än från den egna världen: 
Identity myths are useful fabrications that stitch back together otherwise damaging 

tears in the cultural fabric of the nation. In their everyday lives, people experience 

these tears as personal anxieties. Myths smooth over these tensions, helping people 

create purpose in their lives and cement their desired identity in place when it is 

under stress (Holt 2004:8). 

Varumärket blir således en symbol, en materialisering av myten, och kan betraktas som 

kulturell aktivism då den uppmuntrar människor att tänka annorlunda om sig själv. 

Värdet i en myt finns dock inte i myten själv, utan i hur den bidrar till 

samhällsmedborgarnas önskningar om sin identitet, skriver Holt (Holt 2004:9). 

Identitetsmyter utspelar sig ofta i populistiska samhällen där människors handlingar 

styrs av inneboende värden istället för styrda av pengar eller makt. Konstruktionen av 

identitetsmyten konstrueras utifrån dessa populistiska världar (Holt 2004:11). Som 

konsument köper man en produkt för att uppleva de historier som skapats runt 
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varumärket. Man dricker exempelvis inte bara en dryck, som Snapple vilket Holt 

skriver om; man får även ta del av den identitetsmyt som är förankrad i denna dryck. 

Våra önskningar och drömmar kring vilka vi vill vara, samt vår ångest och rädsla, 

präglar oss i hög grad då vi gör våra konsumtionsval, menar Holt. Författaren har funnit 

ett antal principer i den marknadsföring och skapandet av varumärket, som skiljer sig 

från mindre framgångsrika varumärken. Det är mytbildning och berättelser som talar till 

människans behov av att skapa identitet samt lindra sin ängslan, som gör varumärket 

stort. Holts studie utgår från amerikanska varumärken ur ett nationellt perspektiv (Holt 

2004:6). Jag anser att hans idéer kan appliceras på min studie, även om jag inte studerar 

en specifik nations med dess varumärken. Holts teori är framförallt sett ur ett 

västerländskt konsumtionsperspektiv, vilket jag anser är en slags grund. Det finns stora 

likheter i betraktelser kring exotifiering och hur man anspelar på identitet, både vad 

gäller varumärken ur ett nationellt perspektiv och The Body Shops starka varumärke, 

och på det sätt olika berättelser framställs. Det är berättandet kring en produkt, ett 

varumärke, och hur det kommuniceras som är utgångspunkten för min studie, och Holts 

teorier rör i hög grad detta och har varit mycket användbar för mig. 

 

Vad gäller storytelling och varumärken, så är Lena Mossberg och Erik Nissen 

Johansens bok Storytelling - Marknadsföring i upplevelseindustrin (2006) viktig för min 

uppsats. Denna studie har sin utgång i marknadsföring och vänder sig till stor del till 

företagsledare och marknadsförare, och författarna ger exempel på hur man kan 

använda sig av storytelling som ett marknadsföringsverktyg.  Boken rör till stor del 

upplevelseindustrin såsom restaurang och hotell. Begreppet storytelling betyder att 

berätta/berättande, och det som gör det så användbart i kommunikation mellan 

människor är att det talar till det mänskliga behovet av ett meningsfullt liv (Johansen 

och Mossberg  2006:7). Författarna menar att historier involverar oss känslomässigt, 

vilket leder till att konsumenten kan tänkas köpa produkter utifrån känslomässiga behov 

och sådana ting som ger uttryck för hur vi vill leva. Företagen behöver således 

meningsfulla budskap som gör att konsumenter känner sig tillfredsställda av att köpa 

produkten.  

 

Det är inte enbart av materiella skäl man konsumerar, utan konsumtionen sker utifrån 

känslomässiga behov (Johansen och Mossberg 2006:22). Detta är något som 

konsumentbeteendeforskningen visar: hur konsumenter påverkas känslomässigt, 
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relationer som skapas mellan konsument och produkt/varumärke, samt hur fantasi och 

drömmar påverkar beteenden som i sin tur leder till en specifik konsumtion (Johansen 

och Mossberg 2006:21). Detta är något jag söker visa på i min studie. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION AV MATERIAL OCH ANALYS 
 

The Body Shop 
 

 Anita Roddick var grundaren av The Body Shop. 26 mars 1976 öppnades den allra 

första butiken i Brighton, England, och har sedan dess utökat sin verksamhet och blivit 

ett av de allra största varumärken vad gäller skönhetsvård. I butiken kan man köpa det 

mesta vad gäller hud- och hårvård, smink, och doftoljor till hemmet. Vad gäller 

produkterna återfinns de oftast i en produktserie. Det kan exempelvis vara hudkräm, 

läppglans, parfym, ansiktsvatten, rengöringsolja med samma ingredienser och under ett 

specifikt namn; Cocoa butter, Hemp, Fijan Water Lotus, Moringa, Seaweed, Shea, Wild 

Argan Oil osv. Butikerna återfinns i Europa, Asien, Australien, USA och Sydafrika. 

Företaget är starkt förknippat med dess ståndpunkt att tillverka produkter som är emot 

djurförsök, det vill säga produkterna har inte blivit testade på djur. Idag kan vi se att 

med tidens gång har företaget kommit att utöva motstånd även mot andra saker, och den 

miljövänliga och människorätts-kämpande aspekten har tillkommit. Från att ha varit en 

småskalig butik med en eldsjäl som grundare har företaget nu vuxit enormt. Det finns 

över 2100 butiker i femtiotvå länder (Ekoweb). 

Business have the power to do good. That´s why The Body Shop´s Mission 

Statement opens with the overriding commitment, `To dedicate our business 

to the pursuit of social and environmental change`. We use our stores and our 
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products to help communicate human rights and environmental issues (Anita 

Roddicks hemsida). 

Den 17 mars 2006 köper det franska företaget LÒreal sin konkurrent Body Shop för 652 

miljoner pund. (Svenska Dagbladet 2016). LÓreal, som är ett stort kosmetikaföretag 

utan de värderingar som Body Shop innehar, meddelar vid köpet att Body Shop 

kommer att behålla sitt varumärke och att grundaren Anita Roddick fortsätter som 

verkställande chef. Köpet väckte oro inför att de etiska värden som företaget innehar 

skulle gå förlorade, och kritik i att ett företag med en sådan stark etisk agenda säljs till 

ett multinationellt företag. Anita Roddick svarar att det etiska tänkandet är och förblir 

Body Shops ”dna” (Dagens Nyheter 2016). 

 

Forskare utan djurförsök är en organisation som finansierar forskning vilket ska leda till 

att djurförsök ska ersättas av andra metoder. Organisationen får inga statliga bidrag utan 

finansieras genom gåvor och arv. Denna organisation har länge samarbetat med The 

Body Shop, och på hemsidan besvarar de frågor kring köpet, och varför de valt att 

fortsätta sitt samarbete: 
Vi har valt att samarbeta med The Body Shop, framförallt av det skälet att de driver 

på utvecklingen för ett heltäckande förbud mot djurtestad kosmetika inom EU och 

att de tillsammans med Cruelty Free International jobbar för ett globalt förbud mot 

kosmetikatester på djur. 80% av världens länder tillåter fortfarande djurförsök för 

produkter och ingredienser inom kosmetika. Vi kan inte göra mycket åt det härifrån 

Sverige, men The Body Shop kan genom sin affärsverksamhet runt om i världen 

påverka människor och makthavare i många länder. (Forskare utan djurförsök 2012). 

 

Detta val av fortsatt samarbete visar på The Body Shops enormt starka varumärke och 

position. Trots att företaget numera ägs och ingår i ett företagssammanhang utan de 

värderingar som är själva varumärket, tycks förankringen i människors föreställningar 

kring varumärket vara så starkt att man bortser från LÓreal och detta företags 

användning av djurförsök. Exempel på värderingar och presentationer av dessa, kan 

man se i företagets butiker. Utsmyckningar, projektpresentationer och inredning skiftar 

med årstiderna. Vid ett av mina senaste besök i en av Body Shops butiker i Stockholm, 

var det rosor som dominerade butiken. Personalen bar rosor i håret och rosa kläder, och 

man kunde läsa om ekologiskt odlade rosor från England som utgjorde en ingrediens i 

en av den senaste hudvårdsserien. Produkterna är väl sorterade på hyllorna och 
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inredningen är sparsamt inrett. Det är ”uppmaningarna” och informationen om de olika 

produkterna som tar plats. Ett exempel är en stor affisch föreställande en hand som 

håller i en handkräm. ”Köp en limited edition hemp hand protector och rösta på den 

fråga som ligger dig närmast om hjärtat”. CHANGE IT´S IN YOUR HANDS. Det är 

känslan av att bidra till att skapa en bättre värld i och med valet att konsumera 

ekologiska och fair trade-märkta varor. Det ”naturliga” kan symboliseras av en vas med 

rosor, en skål med kaffebönor eller stenar och snäckor. Det är möjligt att man som 

besökare i butiken ska känna att det i denna butik säljs produkter som är gjorda från 

grunden. Genom att köpa produkterna ger man tillbaka det som naturen ger oss. Naturen 

ger ingredienser – vi ger tillbaka i schyssta arbetsvillkor, välgörande för både natur, djur 

och människor. Butikernas presentation är en mer direkt upplevelse, medan man på 

hemsidorna kan fördjupa sig mer i allt det som företaget engagerar sig i och kämpar för. 

 

Berättelser 
 
På hemsidan möts man av röda, varma toner som för tankarna till den stundande julen. 

Pynta i advent, Get the Party look och det är dofter av tranbär, vanilj och pepparkaka. 

Här blir man bjuden att upptäcka en värld av ingredienser som är köpta genom The 

Body Shops program för rättvis handel, Community Fair Trade. Det är inte bara ”en 

värld” av ingredienser, vilket anspelar på den stora mängd ingredienser, utan också att 

ingredienserna kommer från ”hela världen” även rent konkret. Den engelska 

skådespelerskan och fotomodellen Lily Cole, har en framträdande roll i presentationen 

av varumärket vid denna tidpunkt då jag inleder min studie. Även i butiken figurerar 

hon som ett ansikte utåt. Den sagolika stämningen som yttrar sig i blommigt, godis, 

färger och dofter, förstärks av hennes docklika ansikte.  

 

Under rubriken Våra Värderingar kan man läsa om Våra pelare, men även fördjupningar 

i de ämnen som The Body Shop har gjort till ”sitt eget”. Där ingår att vara emot 

djurförsök, att stödja community fair trade, att aktivera sin självkänsla, försvara 

mänskliga rättigheter, samt skydda vår planet (Internet Archive, länk nr 1). 

Kampanjarbeten och etisk handel är också rubriker som ingår. Denna information som 

presenteras är rik, vilket kan tolkas som att The Body Shop inte bara gör 

skönhetsprodukter, utan även engagerar sig i samhälls- och miljöfrågor. Som besökare 

till hemsidan är det inte helt enkelt att avgöra vilken del som tar störst plats, men en 
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känsla av att produkterna är en slags symbol för det goda arbetet och bärare av goda 

värden infinner sig. Som konsument kan man vara en del av denna aktivism och kamp 

för ”det goda” genom att konsumera produkterna och bära dem. Produkter som finns på 

kroppen, produkter som visas upp i ditt hem; produkterna som i sig bär olika symboler 

för ”det goda” och som kan betraktas som små berättelser i sig. Tingen i sig kan 

betraktas som goda i välgörande mening på två olika nivåer. Dels som något välgörande 

för konsumentens kropp och välbefinnande, och dels som välgörande för ett antal andra 

delar i ett större sammanhang.  

 

Man kan på den svenska hemsidan läsa en kort beskrivning skriven på engelska, med en 

svensk rubrik: OM OSS. 

 We believe true beauty comes from the heart. 

 For us; beauty is much more than a pretty face. 

 We make our products with love and care. We source some 

 0f the finest raw ingredients from the four corners of the globe. 

 We harness the skills of artisan farmers and add ur expertise to 

 create effective products that are wonderful to use. 

 We trade fairly so communities benefit as well as you. We never 

 test on animals, and all our products are 100 % vegetarian. 

 We campaign with passion on issues close to our heart, because 

 activism is in our blood. We always keep people, animals and the planet 

 in mind. So when you shop with us, you are choosing… 

En liknande text med andra formuleringar och ordval, finns på den amerikanska 

hemsidan och går att finna på Internet. Texten inleds med: The beauty behind our 

business (Internet Archive, länk nr 2) 

 

Utifrån denna beskrivning kan vi se redogörelserna för nyckelorden och Våra Pelare, 

samt produktbeskrivningarna, som små berättelser. 
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Nyckelord 
 
2012 använde The Body Shop sig av följande nyckelord. På hemsidan men även i butik. 

Dessa nyckelord kan man också finna på sparade på Internet via Wayback Machine 

(Internet Archive, länk nr 1). 

 
AGAINST ANIMAL TESTING. Under denna rubrik förklarar företaget sin inställning 

kring djurtestning och hur de alltid varit motståndare till detta; man kan som konsument 

vara säker på att produkterna inte har testats på djur. Under ett antal årtal punktas det 

upp några viktiga händelser, såsom 1996 då kampen mot djurtester inleds; en kampanj 

som samlar in fyra miljoner underskrifter som överlämnas till Europakommissionen. 

Med detta understryks företagets agens och handlingskraft – man agerar även på ett plan 

som inte endast har med försäljning av varor att göra, åtminstone inte på ett direkt plan. 

Man kan vidare läsa under denna rubrik att man under två årtal även belönats med 

”awards” för deras kamp mot djurtestning. Detta ställningstagande är det man främst 

förknippat med företaget och som de byggt upp sitt varumärke kring. 

 

SUPPORT COMMUNITY FAIR TRADE. Under denna rubrik kan man läsa följande: 
Vi lanserade Community Fair Trade 1987. Det är vårt program för rättvis handel, 

och fungerar så att vi letar upp småskaliga odlare, traditionella hantverkare och 

lantliga kooperativ som är experter på sina områden. I utbyte erbjuder vi på schysta 

handelsförutsättningar och priser som räcker för att bygga upp självständighet. Idag 

betyder programmet att vi får tillgång till några av världens bästa ingredienser och 

accessoarer, samtidigt som det ger fler än 300 000 människor verkliga fördelar. 

Reciprocitet och balans är vad som framgår tydligt under denna punkt; the Body Shop 

får ”tillgång till några av världens bästa ingredienser”, och odlarna, hantverkarna och 

kooperativen får ta del av en rättvis handel och en möjlighet till självständighet. Det är 

ett ömsesidigt beroende och ingen part har något slags övertag, så som det beskrivs här. 

Dock har det stora företaget givetvis den grundläggande makten, vars initiativ och agens 

ser till att denna form av byteshandel överhuvudtaget kan ske. Liksom de västerländska 

konsumenter som väljer att konsumera och införskaffa sig rättvisemärkta produkter. 

Själva förutsättningen för att konsumtionen ska ske, är beroende av den västerländska 

bilden och medvetenheten att en obalans existerar. Man måste visa upp att där råder en 

ojämlikhet och skillnad i välfärd, innan man kan nå jämlikhet. Jämlikhet är i detta 

sammanhang relaterat till självständighet, motsats till kolonialism och beroendeposition.  
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Huruvida man verkligen når ett slags oberoende går inte att svara på, men företaget 

lyfter fram kamratskap och en ”ge och ta”-känsla över produktionen och handeln. 

Företaget ger schysta handelsförutsättningar och får då tillbaka goda ingredienser. Men 

även om det råder en slags byteshandel i någon form, så är det ändå företaget som sitter 

i en maktposition. Detta för tankarna till en slags fortsatt kolonialism där företag i den 

industrialiserade delen av världen använder sig av utvecklingsländer som en arena där 

socialt ansvarstagande kan gestaltats, och sedan användas som marknadsföring. Det 

huvudsakliga syftet för företaget är dock att framställa handeln som rättvis och schyst. 

Den fortsatta kolonialismen förstärks främst då företaget genom att erbjuda vissa 

rättigheter och möjligheter till ett bättre liv, till syvende och sist innehar en stark 

maktposition. De ingredienser som inte finns att tillgå på västerländsk mark måste 

införskaffas på annat sätt – i detta fall genom att ge någonting tillbaka. Det finns dock 

ingen livsnödvändighet för västerländska konsumenter att använda sig av produkter 

gjorda på exklusiva ingredienser; det är en lyx och en idé baserad på en mängd 

uppmaningar. Uppmaningar att rädda planeten, värna om mänskliga rättigheter och så 

vidare.  

 

Moringa är en av the Body Shops kollektioner och finns som body butter, duschgel och 

parfym. På etiketten till en av produkterna står: 
We love working with what nature´s given us, which is why we adore moringa. Not 

only do the flowers have a heavenly fragrance, but every part of this “miracle tree” 

has a beneficial property. We use a moisturising extract, from the edible leaves, in 

this edulgent shower gel. 

“Miracle tree” syftar på de löv som trädet bär och som innehar ett mycket stort 

näringsvärde: vitamin A, vitamin C, kalcium och protein. Trädet kan rädda miljontals 

liv enligt en hemsida som sprider information om trädet, (Trees of life 2012). Detta träd 

växer bland annat i Afrika och Sydamerika, där det så att säga behövs allra mest. Ändå 

får vi i väst ta del av detta livsgivande träd i form av doftande shower gels och 

parfymer, vilket ger en något ambivalent känsla. Återigen kan detta kopplas samman till 

ett reciprocitets-resonemang, företaget får ta del av ”det goda” i utbyte mot rättvis 

handel. Man kan dock tycka att välgörenheten tar sig en alltför krånglig omväg. Man 

kan betrakta företagets intention att konsumenten ska agera dels utifrån att göra gott och 

rätt, men också med en ängslan och oro för vår planet och för orättvisor. Genom att göra 
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rätt lindras oro och ängslan, åtminstone för en stund. Detta kan kopplas samman med 

Holts resonemang om den kollektiva ängslan som delas av en nation och som kan 

lindras genom att konsumera ”de rätta” produkterna; att tillgodose ett behov av att fylla 

något slags hål i tron att bli stärkt genom ett varumärke som på något sätt har betydelse 

för oss – ett ikoniskt varumärke (Holt 2004:6). 

 

ACTIVATE SELF ESTEEM. Här kan man tänka sig att det främst handlar om det 

västerländska välbefinnandet: ”Vi tror att äkta skönhet handlar om självkänsla, 

livsglädje och välmående som kommer inifrån”. Det handlar om produkter som ”lyfter 

fram din egen skönhet” och ”framhäver din unika personlighet” – en slags 

självuppskattning som etnologen Jochum Stattin skriver om; ”Idag är det själva 

osäkerheten som är mest signifikativ” (Stattin 2006:157), hos nutidens människor. I det 

informationssamhälle vi lever i idag, matas vi med bilder av hur man bör se ut och leva, 

vad som är ”rätt” och ”fel”. På hemsidan kan man läsa: ”Vi gör alltid vårt bästa för att 

använda ett bildspråk som inte spelar på kvinnors osäkerhet, och att ge dig produkter 

som lyfter din egen skönhet och framhäver din unika personlighet”. Det är det 

individuella som lyfts fram i motsats till det kollektiva rättvisetänkandet som präglar de 

övriga ställningstaganden. Man kan tänka sig att det finns en koppling mellan att må bra 

och känna styrka i sig själv för att sedan kunna göra något för andra. Finns det en god 

självkänsla hos människan så får man även kraft och ork att se andras behov. Det 

västerländska överflödet och den trygghet som finns, bidrar ju även till det dåliga 

samvetet när vi ser till de enorma orättvisor som pågår i större delen av världen. Detta 

blir något motsägelsefullt då vi dels uppmanas att ägna oss åt vårt välbefinnande vad 

gäller skönhetsvård, men kan möjligen gå att kringgå med tanke på att vi då ”har råd” 

att vara inkännande och empatiska mot vår omvärld. 

 

DEFEND HUMAN RIGHTS. Att försvara mänskliga rättigheter – ett starkt och 

kraftfullt ställningstagande med ord som för tankarna till mer radikala åtgärder. Som 

exempel på vad The Body Shop gjort för slags kampanjer inom detta område nämns att 

man samlat in pengar, organiserat demonstrationer samt överlämnat namninsamlingar, 

vilket också beskrivs som lyckade kampanjer med visst resultat. ”The Body Shop 

kommer alltid vara trogna vårt kall: att bedriva kampanjer för mänskliga rättigheter och 

miljöskydd över hela världen”. Här kunde man 2012 läsa om företagets nuvarande 

kampanj – Stop Trafficking of Children and Young People, och The Body Shops del av 
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denna kampanj är att samla in pengar samt skapa uppmärksamhet kring frågan. 

Företaget ägnar sig således inte bara åt skönhetsvård utan åt aktivism. 

 

PROTECT THE PLANET. ”Försvara vår planet”, vilket låter som planeten Tellus är 

indraget i ett universellt världskrig eller en amerikansk storfilm där utomjordingar 

plötsligt befinner sig mitt ibland oss och hotar vår existens. Givetvis ordnar det sig alltid 

på slutet. Problemet för oss är att det kanske inte ens finns någon möjlighet att helt 

rädda planeten från den miljöförstöring och exploatering av naturen som sker, vilket de 

flesta är medvetna om. Därför fungerar Protect the Planet väl i detta sammanhang, likt 

Defend Human Rights är det kraftfulla ord som rymmer allvar och seriositet. Under 

denna rubrik följer en relativt lång text om vad företaget gör för att ”rädda” miljön, och 

minska de avfall som produceras. ”Vi använder vårt globala nätverk för att förändra 

attityder runt om i världen”. Man kan länkas vidare till andra sidor för att kunna räkna 

ut sitt koldioxidspår, eller Allt om återvinning – texter som är gjorda för att informera, 

lära ut och uppmärksamma. Det presenteras olika former av åtgärder för att minska 

miljöförstöringen, och det beskrivs hur man värnar om naturlivet; runt huvudkontoret i 

Littlehampton finns kolonilotter, bikupor och fjärilsvänliga områden. Man skapar natur 

för att bevara den, och samtidigt visar man sitt ställningstagande – det naturliga ska 

förknippas med The Body Shop. 

 

Samtidigt som den ”goda” och ”mjuka” känslan dominerar i tankarna kring the Body 

Shop, så finns där en stark agens i de fem nyckelorden against, support, activate, defend 

och protect. Görandet – det samhälleliga engagemanget – tycks ha en lika stor plats som 

produkterna i företagets presentation på hemsidan. 
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Våra Pelare 
 

”Enrich not exploit, it´s in our hands” – en hand som täcks av blommor, grönska och 

djur. En symbol över hur vi kan ta saker i egna händer och göra världen bättre, 

motsatsen till att exploatera och förgöra. Istället är det upp till oss konsumenter att fatta 

beslutet  - ”It´s in our hands” (Internet Archive, länk nr 3). 

 

Mossberg och Nissen Johansen skriver om hur varumärken fylls med mening genom 

berättandet och att konsumenter känner behov av att visa vem man är genom olika 

varumärken. Man fyller produkterna med inmateriella värden (2006:11) och visar på så 

sätt sin identitet och vilka värden som är viktiga. Författarna menar att eftersom 

skillnader mellan produkter blir allt mindre så finns behovet att förstärka och särskilja, 

vilket leder till att varumärken alltmer handlar om exempelvis känslor och historier 

istället för priser, distribution och kvalitet (2006:12). The Body Shops budskap till 

potentiella konsumenter uppmanar till aktivism – det är vi konsumenter som bestämmer 

hur världen ska se ut, vi har makten att förändra den. 

 

Under bilden av handen finns rubrikerna som The Body Shop benämner som Våra 

pelare; Människor, Produkter, Planeten. Det är andra formuleringar än de tidigare 

nyckelord som presenterats, men med liknande innebörd. Under rubriken Människor 

kan man bland annat läsa att The Body Shop hyllar mångfald och vill stärka människor 

på flera sätt, genom exempelvis att ge rättvis ersättning till Community Trade-

leverantören. Man beskriver också kampanjer med tydliga måluppsatta till år 2020. Man 

vill skapa 40 000 arbetstillfällen i ekonomiskt utsatta områden, och öka antal 

ingredienser köpta genom Community Trade-programmet. Man vill engagera åtta 

miljoner människor i ett värderingsarbete genom den största namninsamlingen 

någonsin. Det är tydligt att The Body Shop är mer än sina produkter. Varumärket vill 

stärka ekonomiskt utsatta samhällen på olika vis och kan närmast beskrivas som 

välgörenhet eller aktivism i organiserad form: 
  Konsumtion kan ses som uppfyllelse av drömmar och att kunden söker  

 välbehagliga upplevelser för att komma bort från den rigida och strukturerade 

 vardagen. Vi lever i informationssamhällets tid där datorn är ikonen. I nästa 

 era är informationen automatiserad och tas för given och känslor 

 kommersialiseras. Resultatet blir att framtiden konsumenter inte längre köper 
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 produkter utan istället livsstilar och historier, upplevelser och känslor som 

 produkterna uttrycker (2006:19). 

Att skapa en känsla av att vi tillsammans kan förändra, genom konsumtion men även 

agerande, kan även skapa en samhörighet, vilket aktivism till stor del ger. Mossberg och 

Nissen Johansen menar att ett viktigt område inom konsumentbeteendeforskning är hur 

konsumenter påverkas känslomässigt, hur de involveras i konsumtionen och på så sätt 

skapar relationer till produkter och varumärken, samt hur konsumenter gärna 

konsumerar tillsammans med de som har liknande intressen och livsstil i ”communities” 

(Johansen och Mossberg 2006:21).  

 

Vad gäller det engagemang och direkta uppmaningar som påvisas på The Body Shops 

hemsida, kan man se en röd tråd i berättandet kring produkterna och i den starka vi-

känslan som framhävs genom att visa på engagemang och allt som är möjligt att 

genomföra tillsammans. Bara vi tror på det och vågar ta saker i egna händer tillsammans 

med andra. En önskan om en bättre värld som grundar sig i en rädsla inför vad som kan 

hända med människor, djur och planet om vi inte engagerar oss. 

 

Under rubriken Produkter kan man läsa att dessa är inspirerade av naturen och tar 

tillvara människors kunnande i jordens alla hörn, och även där finns utsatta mål inför år 

2020. Man vill årligen minska miljöpåverkan på produkterna, samt kunna redovisa för 

vilka naturliga ingredienser och gröna kemikalier som används, och visa på vilka 

avtryck de gör på natur och vatten. Under rubriken Planeten fortsätter man beskriv mål, 

till år 2020 ska: 

• Ha planterat så kallade biobroar som skyddar och återskapar sjuttiofem miljoner 

kvadratmeter av djurens boendemiljö och hjälper de omliggande samhällena 

att leva mer hållbart 

• Vi minska våra butikers miljöavtryck när vi renoverar eller designar om dem. 

• Vi utveckla och lansera minst tre nya innovationer inom miljövänlig 

förpackningsdesign 

• Vi säkerställa att minst 70% av våra förpackningar är tillverkade helt utan  

fossila bränslen 

• Vi driva alla våra butiker med förnybar eller klimatkompenserad el samt ha 

minskat elförbrukningen i alla butiker med 10% 

(Internet Archive, länk nr 4). 
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Målen som är utsatta är något som de flesta av oss troligtvis skulle önska och vilja 

se bli uppfyllda. Vi är medvetna om att jordens resurser minskar och att vi sakta 

men säkert inser att vi är våra egna största fiender för planeten i och med vårt sätt att 

leva. Det finns en grundläggande rädsla för de allra flesta inför tanken på en 

exploaterad jord. Men det kan vara svårt för den enskilda människan att själv agera 

och man kan givetvis inte ensam rädda planeten. Tillsammans med andra blir det 

lättare, och om vi på något sätt kan göra förändring genom något så enkelt som att 

konsumera så gör vi kanhända det.  

 

Arvidsson skriver om hur man i en narrativ analys vill klargöra vad och hur 

någonting förmedlas i ett berättande:  
till vad hör personerna i berättelserna och de mer abstrakta roller de  

representerar; tidpunkter, platser och situationer; de händelser som  

ingår och de normer och värderingar som gör berättelsen begriplig 

 – den sensmoral som går att uttrycka eller de centrala värden som  

orsakar konflikt, osäkerhet, ångest (Arvidsson 2001:112).  

Man kan således betrakta The Body Shops pelare och de beskrivningar av mål, som små 

berättelser med tydlig sensmoral kring vad som är rätt och vad som är fel. Hur man 

genom att påtala ”det rätta” också visar konsumenten hur det kan uppfyllas. När det 

gäller berättandet så måste det finnas ett samspel: man berättar för att någon annan ska 

lyssna och man förväntar sig ett gensvar. Ett gensvar skulle kunna vara att man som 

konsument köper en produkt eller engagerar sig på något sätt, exempelvis genom att 

delta i en namninsamling. Ett tydligt exempel på hur ett samspel kan se är detta Tack 

från The Body Shop till den enskilda konsumenten: 
 TACK! 

 Köpte du eller fick du en julgåva från The Body Shop i julas? Ge dig då en stor  

 klapp på axeln. Din gåva bidrog till WaterAids arbete för rent vatten i Etiopien! 

 Stort tack! Tack vare dig och alla andra kunder som bidrog, förändras nu livet för 

 1000 familjer i Arba Minch, Etiopien, i och med att de får långsiktig tillgång till 

 rent vatten, sanitet och hygien. 

Konsumenten får tillbaka något, och kanhända leder detta till en god spiral där man 

känner att man bidragit med något och förändrat en viktig sak, och därmed vill 

fortsätta med denna handling. I detta stycke förmedlar The Body Shop på ett kort 
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och informativt vis hur den goda gärningen gått till, vart det skedde, för vilka och 

hur många människor.  

 

Vad gäller berättande skriver Arvidsson om det som är utmärkande för narrativer – 

den som framför dem har stor kontroll över dem, vet vilka händelser som ska ingå 

och är den som bäst känner till poängen med det hela (Arvidsson 1999:24). Detta 

tack-stycke är inte särskilt långt och går heller inte in på detaljbeskrivningar, men 

det utgör en berättelse. Arvidsson skriver vidare kring vad som förmedlas i 

berättandet. Berättandet ger bilder av olika roller och hur relationerna mellan olika 

individer ger uttryck i handling, samt förmedlar händelser på situationer och miljöer. 

Det krävs att det finns någon form av gemensamma värden, normer och begrepp 

som manifesteras, för att berättelsen ska bli meningsfull för berättare och lyssnare 

(Arvidsson 1999:25). De gemensamma värden i The Body Shops berättande tycks 

vara ett grundläggande engagemang för miljö, människor, djur och vår jord. Detta 

intresse är det som förenar företaget och konsumenten. I Tack-stycket visar man på 

olika roller i form av givare och tagare, det goda som sker i att man som konsument 

har bidragit till en viktig sak; det vill säga att tusen familjer fått tillgång till rent 

vatten, sanitet och hygien. Genom att konsumera har detta blivit möjligt – eller bara 

genom att ha tagit emot en julgåva. Berättandet måste ske i ett kommunikativt 

samspel, och det måste finnas någon form av gensvar. Någon berättar för att någon 

ska lyssna (Arvidsson 1999:91). När det gäller varumärkets berättande blir då 

konsumtionen det gensvaret. Konsumenten tar till sig berättelser och agerar därefter. 

 

 

 

Produkter och storytelling 
 
Mossberg och Nissen Johansen beskriver uttrycket storytelling som muntliga, skriftliga 

eller bildliga berättelser, myter och fabler, och att dessa är ett kraftfullt redskap i både 

mänskliga relationer och vad gäller marknadsföring. En anledning till att det är ett 

värdefullt redskap är att storytelling kan tala till det mänskliga behovet av ett 

meningsfullt liv (Johansen och Mossberg 2006:7). På Body Shops hemsida kan man 

givetvis läsa om många av de produkter som finns att konsumeras; både som näthandel 
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och i butik. På hemsidan får man dock mer information om produkterna än i butiken. 

Det är bilder på produkterna och information kring produktbeskrivning, ingredienser 

och storytelling. Jag har valt ut tre produkter och redogör för vad som står vad gäller 

beskrivning och storytelling (The Body Shop hemsida). Vad gäller produkter och 

sortiment så ändras dessa på hemsidan med tiden, av förklarliga skäl. Vissa produkter 

verkar mer permanenta, men många produkter byts ut. 

 

BORN LIPPY – lipbalm 

Ett glossigt och fuktighetsbevarande läppbalsam med jordgubbssmak, som får läpparna 

att kännas mjuka, lena och kyssvänliga. Innehåller Community Trade-producerat bivax 

från Zambia som mjukgör. 

Storytelling: Our Community Trade beeswax is supplied by Guide DÉspoir in 

Cameroon. It comes from the remote Adamaoua region, where farmers harvest it from 

hives handcrafted from bamboo. This traditionel method of beekeeping helps promote 

strong, healthy bees and deters logging. 

 

I produktbeskrivningen får vi reda på hur produkten känns, vad den har för smak och 

hur den får oss att känna; fokus på det egna välbefinnandet. I den lilla berättelsen får vi 

veta var bivaxet som är den Community Trade- producerade ingrediensen kommer 

ifrån, och hur den skördas. Bina lever i handgjorda bikupor av bambu vilket signalerar 

om ett genuint och ”naturligt” sätt att arbeta, sett ur ett västerländskt 

konsumentperspektiv. Vi får också veta att denna traditionella metod medför att bina 

blir starkare och mår bättre. Detta är en produkt som leder till bättre villkor för djuren, 

men också till ett välbefinnande för eget bruk i form av mjuka och kyssvänliga läppar.  

 

ABSINTHE HANDWASH 

En lätt och fräsch handtvätt för en uppfriskande och mild rengöring. Den innehåller 

absintextrakt som har använts i århundraden för sina renande egenskaper, samt 

Community Trade-producerad aloe vera från Guatemala.  

Storytelling: Vår Community Trade-producerade ekologiska aloe vera kommer från 

Tierra del Calor, ”hettans land”, i centrala Guatemala. Vi arbetar tillsammans med 

Guastatoya Farmers, som på 115 hektar ekologisk mark odlar aloe. De förser The Body 

Shop med 100 % ekologisk koncentrerad aloe vera-gele, helt utan konserveringsmedel. 

Inom sex timmar efter skörden har aloe-bladen packats och skickats till beredning, där 
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aloe vera-gelen kan extraheras när bladen fortfarande är färska och saftiga. Vår handel 

med Guastatoya Farmers ger en viktig extra inkomst till småskaliga odlare som Dona 

Blanca. Hon berättar att tack vare pengarna hon tjänar på att sälja aloe-blad har hon 

kunnat låta sina döttrar gå på högstadiet. 

 

Denna produkts storytelling är tydlig med att redogöra för det positiva och goda som 

uppnås, både vad gäller produktion och konsumtion. Den beskriver hur arbetet med att 

producera aloebladen går till och vad detta leder till: en extra viktig inkomst. För att 

förtydliga och personliggöra så beskrivs på bara en mening hur Dona Blanca kan låta 

sina döttrar gå på högstadiet tack vare denna inkomst. Body Shop har här lyckats med 

det som Mossberg och Nissen Johansen skriver, hur viktigt det är att varumärket är en 

bärare av det budskap som speglar företagets grundvärderingar. ”Varumärket har en 

viktig roll i den konflikt som uppstår i kampen för att nå ett mål. Varumärkets viktigaste 

roll är normalt att vara hjälte eller hjälpare och handlingen förmedlas löpande i form av 

olika typer av marknadskommunikation” (Johansen och Mossberg 2006:57). I 

beskrivningen av handtvätten framgår även att en av ingredienserna är absint som 

använts i århundraden för sina renande egenskaper. Det är återigen det genuina som 

lyfts fram, någonting som använts en mycket lång tid, och i och med det står för en 

naturlighet och en slags godhet till skillnad från moderna kemikalier och artificiella 

ingredienser. 

 

Denna storytellling visar också på det naturliga lyfts fram och också symboliserar det 

goda:  
Naturen står numera för det goda, det oförutsägbara och kraftfulla. Rädslan för 

följderna av vårt industrisamhälles exploatering av naturen är självfallet 

samtidigt en viktig och positiv kraft. Ofta sätts dock likhetstecken mellan rädslan 

och avståndstagandet till den moderna civilisationens stadskultur med en 

automatisk och ensidig tro på att livets goda står att finna i närheten av naturen 

och landsbygden (Stattin 2006:142).  

 

COCOA BUTTER BODY BUTTER 

En intensivt krämig fuktighetsbevarare för hela kroppen. Innehåller kakaosmör 

tillverkat av Community Trade-producerade kakaobönor från Kuapa Kokoo i Ghana. 

Kakaosmör är en fantastisk fuktighetsbevarare som smälter vid kroppstemperatur, gör 
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huden underbart mjuk och smidig och förebygger bristningar. Innehåller även 

Community Trade-producerat shiasmör från Ghana,  

Storytelling: Vi hämtar våra Community Trade-producerade kakaobönor från Kuapa 

Kokoo Farmer´s Union i Ghana. Kuapa Kokoo har gjort affärer med The Body Shop 

ända sedan det bildades, och är nu det största kooperativet för rättvis handel i världen. 

Under tiden har de växt från att bestå av några hundra medlemmar till att omfatta 

78000 småskaliga kakaoodlare! Vi får tillgång till kakao av bästa kvalitet från odlarna, 

och det gör det möjligt för oss att framställa lyxigt kakaosmör till våra produkter. I 

gengäld innebär handeln med oss att Kuapa Kokoos medlemmar får en stabil och schyst 

inkomst, så att de kan förbättra sin levnadsstandard och investera för framtiden. 

 

Vårt Community Trade-producerade shiasmör kommer från norra Ghana, där det i 

åratal har använts för att skydda huden mot Saharas bitande vindar. Vi arbetar med 

Tungteiya Women´s Shea Butter Association, som producerar det krämiga shiasmör 

som vi använder i våra produkter. The Body Shop ger de 528 kvinnorna i Tungteiya en 

schyst lön, och betalar dessutom en premie som kvinnorna kan investera i olika 

samhällsprojekt. Anita Roddick gjorde den första beställningen 1994, efter ett tidigare 

besök i Ghana när hon upptäckte både de fantastiska fuktighetsbevarande 

egenskaperna som shiasmör har, och de fantastiska kvinnorna som producerade det.  

 

I denna produktbeskrivning får vi en historia kring ingredienserna, och man berättar hur 

The Body Shops grundare, Anita Roddick, gjorde upptäckten av både ingrediens och de 

kvinnor som producerade ingrediensen. Som konsument får man en relation till 

produkten genom historien bakom, en kunskap kring produkten. Mossberg och Nissen 

Johansen skriver;  
Historien kan alltså ge ökad trovärdighet åt budskapet. Informationen upplevs 

som mer trovärdig då den presenteras i form av en tydlig berättelse. En bra 

historia stannar längre i människors medvetande (Johansen och Mossberg 

2006:24).  

De tre produkter som här beskrivits har korta men tydliga budskap och kan betraktas 

som berättelser. Det finns ett budskap, en konflikt – som innefattar kampen mellan ont 

och gott, en rollfördelning och en handling (Johansen och Mossberg 2006:48). 
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När man som konsument får ta del av det goda som följer av att man konsumerar 

produkter som faktiskt har en historia och ett tydliggjort resultat, det vill säga i form av 

berättelser kring produkten, lyfter det fram den egna identiteten. Vilka vill vi vara och 

hur vill vi att omvärlden ska betrakta oss. Denna starka trend som råder i vår värld idag 

med ekologiska produkter, fair trade, ett större miljötänk i stort där men mer och mer 

talar om återvinning och jämlikhet i länder som har det svårare ställt än , kan ju också 

härledas till den ökade globaliseringen och det enorma informationsflödet. Vi är så 

mycket mer medvetna om det som sker långt borta, och det kan styrka vår identitet som 

”goda” medborgare att också konsumera på ett medvetet sätt.  

 

Stattin skriver:  
I det moderna stadssamhället leder den ökade privatiseringen och framväxten av 

en uttalad individualism till (Stattin 2006:161) människors önskan att 

”förverkliga sig själv” och till en slags värderelativism. Denna värderelativism 

leder också fram till en osäkerhet i människors livsföring. Det finns alltid 

alternativa åskådningar, åsikter och livsstilar att välja. Rädslans förändring, från 

att ha varit en tydligt gestaltad fara till att bli en diffus känsla av ängslan och oro, 

hänger samman med dessa nya livsmönster (Stattin 2006: 162).  

Varumärken med starka budskap kan i hög grad hjälpa oss att vara de vi vill vara, såsom 

vi önskar. De kan med sina berättelser lindra åtminstone en liten del av den oro man 

känner inför vad som sker i världen, och de kan hjälpa oss att skapa eller åtminstone 

förstärka en identitet. 

 

 

 

Rädslor 

 

Vad gäller dessa så kallade uppmaningar till konsumenterna – att försvara och ta 

ställning, tolkar jag som en form av rädsla likt den Holt skriver om. Stattins studie av 

svenska rädslor visar att den rädsla som finns i det senmoderna samhället har förändrats 

jämfört med de rädslor som fanns i allmogesamhället. Samhället förändras, liksom våra 

rädsletraditioner. Allmogen uppfattade naturen till viss del som skrämmande med 
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magiska väsen som Näcken och skogsrå, medan det för den moderna människan handlar 

mer om rädslan om naturen. Vi oroar oss för miljöförstöring, hotet mot ozonlagret, 

utrotningshotade djur; det är eftersträvansvärt att vara rädd om naturen. Miljövänliga 

och ekologiska produkter anses vara det ”rätta” valet för en konsument och någonting 

som visar på en medvetenhet och omtanke om naturen och vår omvärld. Stattin menar 

att man tidigare fruktade yttre företeelser som magiska väsen, ”de övernaturliga 

väsendena fungerade som ett slags tankeredskap för att upptäcka, förklara och 

legitimera sin omvärld” (Stattin 2006:96), medan rädslan idag förflyttats och yttrar sig 

som en oro och ängslan. Även på detta plan har förflyttning av fokus skett, menar 

Stattin. Det kan handla om en oro för att bli ensam, att drabbas av sjukdom – någonting 

som man tidigare trodde kunde ha att göra med att man begått synd och därmed 

straffats, eller att inte duga som man är.  

Det finns bilder av hur vi bör vara, hur vi bör agera, vilket presenteras dagligen för oss i 

media, sociala medier och genom konstruerade bilder och uppfattningar som vi själva 

skapar i samspel med varandra. Vi oroar oss för företeelser som sker på ett oerhört långt 

avstånd ifrån oss; människoförtryck i tredje världen, krig och konflikt exempelvis. I det 

senmoderna samhället har globaliseringen bidragit till att på ett plan krympa vår värld – 

informationssamhällets erbjudande av det som sker kommer närmare inpå. Vi kan via 

livesändningar på Internet följa det som sker i världen och vi kan kommunicera med 

människor runt om på jorden genom olika forum. Det som sker och skrämmer oss tycks 

på samma gång vara väldigt nära och väldigt långt bort.  
 

 

Rädsletraditioner 
 

Sociologen Anthony Giddens skriver om risken med den utbredda medvetenheten kring 

de faror som hotar oss; ”vi bombarderas ständigt med dessa problem så att de i sin 

obändighet blir en del av den allmänna bakgrunden” (Giddens 1990:122). Även Stattin 

tar upp detta och menar att rädslan för exempelvis miljöhot och andra globala risker 

speglas i massmedia, som även bidrar till att förstärka eller rent av skapa denna rädsla 

(Stattin 2006:170). Man kan se hur denna rädsla jämfört med allmogens, mer kan liknas 

vid en oro eller snarare ångestrelaterad känsla: ”Möjligheten av kärnvapenkrig, 

ekologiska katastrofer, okontrollerbar befolkningsexplosion, sammanbrott för 
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världshandeln och andra globala katastrofer utgör för alla en nervpirrande horisont av 

fara” (Giddens 1990:120). Medans Giddens talar om risken med att själva 

informationen om de risker som finns blir till slentrianmässig information för oss som vi 

tenderar att förbise, så talar Stattin om inskolning av rädslebeteende. Vad Stattin menar 

är att de många undersökningar som presenteras i massmedia kring människors oro och 

rädslor, tyder på just en form av inskolning till rätt rädslebeteende.  

 

Vidare står att läsa att man kan finna ett återkommande mönster i dessa undersökningar; 

det ena är rädslan för kärnvapenhot och det andra är den globala miljöförstöringen 

(Stattin 2006:140). Miljöförstöringen är något som den moderna människan, med all 

den teknik och industrialisering vi skapat, får ta ansvar över. Med detta torde ett slags 

världssamvete skapas – man är medveten om att det sätt vi lever på, om det handlar om 

att flyga eller köpa plastpåsar på matbutiken, bidrar till att naturen sakta bryts ned. 

 

Stattin tar upp den grupp människor som kallas, vilket han själv tycker är vårdslöst, för 

”gröna vågen-anhängare” (Stattin 2006:141). Att definiera en sådan grupp kan man på 

ett förenklat sätt göra genom att lyfta fram naturen som det värdefulla, och som vi i det 

senmoderna samhället faktiskt bidrar till att förstöra och förorena. Det blir extra viktigt 

att tänka ”grönt” och ekologiskt. Man vill kanske köpa närproducerad mat eller varor 

där man vet att produktionen gått rättvist till och inga arbetstagare blivit felbehandlade. 

Det finns en tanke om hänsyn till miljö, människor och djur – något som The Body 

Shop tycks ta stark ställning för och dra nytta av, och vars berättelser kring deras 

produkter handlar om. Man vill gärna lyfta fram det genuina och naturliga, och visa på 

hur det står för det goda och det rätta. Som Stattin vidare skriver och som tidigare 

nämnts, så står naturen idag för ”det goda, det förutsägbara och kraftfulla”  (Stattin 

2006:142). Ser man till synen på naturen i det gamla bondesamhället kan man se att det 

i naturen rymmer något förutsägbart, kraftfullt men även något ont. Där fanns 

övernaturliga väsen som kunde vara farliga, och man skapade berättelser, folklore, kring 

dessa väsen som beskrev hur världen är och vad den borde vara – vid normöverträdelser 

riskerade man att bli bestraffad. Stattin beskriver dessa berättelser kring övernaturliga 

väsen som tankeinstrument, ett sätt att förklara sin omvärld (Stattin 2006:144).  

 

Samtidigt betraktades naturen som mycket värdefull i sig. Etnologerna Jonas Frykman 

och Orvar Löfgren beskriver (1979) allmogens landskap som ett magiskt 
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produktionslandskap som med industrialismen övergick till att bli 

konsumtionslandskap. Här får vi ännu en presentation av det magiska landskapet där det 

fanns väsen varav vissa fungerade som naturens ”rådare”, som man mer kunde betrakta 

som ambivalenta än rent goda eller onda. De kunde hjälpa till med skörden eller varna 

för oväder, men begick man något fel så bestraffades man (Frykman och Löfgren 

1979:50). Denna syn på naturen som en plats för både produktion och magiska aspekter 

– ett rum där man lärde sig om allt man behövde veta på plats, förändrades under 1800-

talet. Då började magin försvinna och industrialismen tog fart, och distansen till naturen 

ökade (Frykman och Löfgren 1979:52). Samtidigt som distansen ökade så exotiserades 

den. Man började lära sig via böcker och planscher, och det sker en form av 

avmystifiering. Frykman och Löfgren menar att nu växer en ny naturmystik fram inom 

den borgerliga kulturen – naturen blir ett fritidslandskap eller konsumtionslandskap som 

romantiseras (Frykman och Löfgren 1979:53). Detta övergår sedan till en bild av den 

naturliga naturen: ”naturen kommer att stå för det äkta, det naturliga och det 

opåverkade” (Frykman och Löfgren 1979:56). Med detta blir ju naturen även någonting 

som måste räddas. Det blir det ”goda” och det ”äkta”, som man blir rädd om istället för.  

 

Stattin menar att dagens rädsletraditioner är mer innehållsmässigt vaga, till skillnad från 

allmogens, och att rädslan till stor del bygger på ”människors osäkerhet om risktagandet 

i olika situationer än förvissningen om vad som är farligt” (Stattin 2006:170). 

 

 

Konsumtion och ängslan 
 
Massmedia kan betraktas som ett forum där denna osäkerhet sprids och, som Stattin 

skriver, även till viss del skapas: ”Dagens rädsletraditioner hänger intimt samman med 

massmediernas bild av verkligheten. Det är ofta där de får sin egentliga spridning och 

det är ofta där händelser, uttryckssätt eller föreställningar formas till berättelser” (Stattin 

2006:170). De berättelser som presenteras av The Body Shop kan även de betraktas som 

ett sätt att sprida osäkerhet, och skapa en föreställningsvärld som upprättar vad som är 

”gott”, ”rätt” och vad som bör betraktas som ”ont” och ”fel”. Företag kan med hjälp av 

den moderna människans ångest och oro, skapa myter kring produkter vilket på olika 

sätt ska få konsumenten att må bättre, som Holt skriver om. Myter, och skapandet av 

dessa, bygger till stor del på populistiska världar, menar Holt (Holt 2004:58). Grupper 
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som uttrycker en specifik ideologi och som uppfattas som folkliga och genuina, det vill 

säga inte motiverade av kommersiella eller politiska intressen - dessa världar är oftast 

långt ifrån handel och den politiska världen. Omgivningen förutsätter att det som sker i 

dessa världar, människors handlande, motiveras av en tro istället för intressen styrda av 

pengar eller politik, vilket då kan betraktas som ”genuint”. Genom att konstruera myten 

kan konsumenten känna en imaginär koppling till denna värld: ”There are people in the 

world who really live this way, so I can bring some of these values into my own life” 

(Holt 2004:59).  Vi får ta del av lyckliga historier, en värld med genuina produkter 

innehållande ingredienser som för oss är exotiska/ikoniska. Samtidigt gör vi en god 

gärning då vi köper produkterna som i sin tur gynnar människor som befinner sig i den 

”genuina” världen. Medvetenheten om den ojämlikhet som råder mellan världarna finns, 

men den minskar något om vi tar del av den. På liknande sätt som Holt ser i sitt 

resonemang kring ängslan och en önskan att få ta del av det ”genuina”, ser jag på 

berättandet kring produktbeskrivningarna och resonemanget kring nyckelorden. 

 

Stattin menar att det finns en tydlig skillnad i rädsletraditioner vad gäller inskolningen 

och hur man skolas in i den rädsletradition som gäller i samhället. Allmogen präglades 

av lydnad genom hot och bestraffning, medan det i vårt senmoderna samhälle mer 

handlar om samvetskval; om vi handlar ”fel” är det samvetskval vi främst känner. Detta, 

menar Stattin, är en aspekt av civilisationsprocessen där den enskilda människan känner 

ängslan och oro när hon inte gör rätt – en inre social kontroll till skillnad från en yttre 

social kontroll som präglade allmogen (Stattin 2006:158). Detta anser jag tydliggörs i 

resonemanget kring nyckelorden, där det underförstått framgår vad som är ”rätt” och 

”fel”. Inskolningen i rädsletraditioner tycks ske på flera olika nivåer, och det är möjligt 

att betrakta varumärken som en del i denna process. Genom att visa på och lyfta fram 

det som är ”fel”, i detta fall miljöförstöring, sociala orättvisor och djurförsök, visar man 

den potentiella konsumenten också vad som är ”rätt”, och med ”rätt” kan man dra 

parallell till det som är det ”goda”. Against animal testing, att utsätta djur för onödigt 

lidande anses troligen av de flesta som ”fel”. Detta är dock inget som tycks lyftas fram 

bland varumärken som har testats på djur. I marknadsföring kring sådana produkter 

nämns inte djurförsök överhuvudtaget – det finns helt enkelt inte en sådan aspekt. 

Möjligen kan man lyfta fram att produkten är kliniskt testad för att verka säker ur 

exempelvis allergisynpunkt, men man beskriver inte vilka typer av tester som ägt rum.  
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Likväl är det väldigt många människor som konsumerar dessa produkter utan att 

betraktas som mindre ”goda” eller som att de gör ”fel”. The Body Shop har gjort denna 

fråga till en stor del av sitt varumärke och förknippas i sin medvetenhet om detta som 

”goda”. Support Community Fair Trade, att känna solidaritet och empati för människor 

som står oss nära, men även för de vi inte känner och aldrig någonsin kommer att möta, 

kan betraktas som en mycket god sak. Då handlar det om en grundläggande omtanke för 

mänskligheten: Defend Human Rights. Mänskliga rättigheter är en stor och viktig fråga, 

och kan betraktas som självklar; motsatsen kan betraktas som ”ondska”. Det finns dock 

en hel del produkter, framför allt kläder, som produceras av människor under svåra och 

orättvisa förhållanden i icke-västerländska länder. Då och då är detta något som får ta 

plats och uppmärksammas i media, vilket ibland kan leda till debatt och bojkott av 

varumärket. Ändå är det något som ständigt pågår och som finns i vårt medvetande. 

 

 

Berättandet 
 
De berättelser som presenteras på företagets hemsida tycks till viss del baseras på en 

förutfattad mening om konsumentens ängslan och vilja att göra gott.  Så som jag 

uppfattar det, kommuniceras varumärket på två olika sätt. Dels genom att påvisa 

skillnader, både genom faktiska levnadssätt och traditioner, samt skillnader i 

levnadsstandard. Detta leder då till att varumärket kommuniceras genom att slå an på 

konsumentens samvete och möjlighet att påverka till att göra världen till en mer rättvis 

och jämlik värld. Ronströms resonemang om tonarter som används för att betraktaren 

ska tolka ”rätt” kan även användas på de nyckelord som ingår i berättandet på 

hemsidan. Defend, against, support, protect och defend är ord, uppmaningar med stark 

innebörd och som man som betraktare associerar med ställningsstagande och agens. Att 

försvara något – i detta fall djur, människor och natur – att skydda och stödja, blir 

uppmaningar från ett företag som vill få konsumenterna att agera i varumärkets namn 

genom att konsumera produkter. Genom att lyfta fram orättvisor och förtryckande 

situationer, kan möjligen uppmaningarna och de berättelser som presenteras, tala till 

konsumenternas oro och ängslan inför det som sker i vår omvärld. Det som sker långt 

borta kommer närmare oss genom berättelser presenterat i ord och bild, på Internet och 

andra forum.  
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Att bidra med något kan bli ett sätt för konsumenten att känna att man gör något gott 

och något som är rätt. De berättelser som finns kring varumärket är det goda, och 

genom att peka ut det som är rätt, pekar man också ut det som är fel. 

Produktbeskrivningarna kan betraktas som små berättelser kring det goda som uppnås. 

Det är således företagets föreställning kring hur konsumenten ska lockas till att 

konsumera varumärket, som är det väsentliga. Det är omöjligt att svara på hur 

konsumenten själv ser på företaget då dessa röster inte hörs. Det är reklamen och 

marknadsföringen som studeras då det gäller att söka reda på hur föreställningsvärlden 

ser ut, önskemålen om de ”rätta egenskaperna”. Berättandet tycks tala till ett samvete, 

och Holts teori om konsumtion utifrån en nations historia och därmed efterföljande 

ängslan och rädsla kan återspeglas här. Det är det konstruerade västerländska som 

presenteras i form av en skådespelerskas besök i en annorlunda miljö och det 

”västerländska” samvetet att göra gott och rätt. Genom att söka efter underförstådda 

budskap och tonarter (Ronström 1992) i de berättelser som presenterats på hemsidan, 

kan man få en uppfattning om hur företaget väljer att presentera sina produkter och hur 

de föreställer sig att konsumenterna ska lockas till att konsumera. Små inlägg om vilken 

slags hjälp eller vad gott som följt av företagets insatser, blandas med information om 

produkterna.  

 

Ervin Goffman använder sig av termen framträdande för att definiera den aktivitet som 

en eller flera individer visar upp inför en specifik grupp av observatörer. Denna eller 

dessa individer innehar ett visst inflytande över sina åskådare (Goffman 2014:28). Om 

vi betraktar The Body Shops berättelser och marknadsföring som ett slags 

framträdande, kan man då se att konsumenten är observatören och att företaget genom 

sitt berättande skapar inflytande över dessa. Detta inflytande uppnås genom berättandet 

om det goda, det som uppnås genom konsumtion, och att företaget visar på en stor 

mängd förändringar och förbättringar som berör människors drömmar om en bättre 

värld och möjliggör chanser att bidra till något gott. Det är det naturliga och goda som 

framställs, och detta blir man som konsument upplyst om. Vi förväntar oss det när vi 

börjar läsa de olika berättelserna kring exempelvis produkter. Goffman talar om keys, 

nycklar – det som får oss att ana och förstå hur vi ska uppfatta det som framställs. Det är 

inte bara nyckelorden, utan även det bildliga och visuella i form av butikers 

utsmyckning eller berättelsernas framtoning – Saharas bitande vindar. Hettans land. 

Välgörenhet och de olika samarbetsprojekt som presenteras på hemsidan. Berättandet 
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talar till hur vi önskar vara; konsumentens identitet blir en stor del av varumärkets 

marknadsföring. 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Mitt syfte med studien har varit att undersöka ett företags presentation av sig självt på 

hemsidan, mer specifikt; på vilket sätt kommuniceras varumärket och vilka slags 

berättelser finns där, samt hur rädslas kan kopplas samman med konsumtion. 

Varumärket på företagets hemsida kommuniceras genom berättandet, vilket jag 

exemplifierat genom att titta närmare på ord som kan uppfattas som uppmaningar – 

against, support, activate, defend och protect, på företagets beskrivning av Våra pelare, 

samt produktbeskrivningar med tillhörande storytelling. Man kan genom att följa Holts 

resonemang kring identitetsskapande som utgår från konsumentens ängslan och rädsla, 

betrakta företagets föreställningsvärld kring konsumenter som att det finns en ängslan 

och en vilja att göra rätt och gott. Människors rädslor förändras i och med samhälleliga 

förändringar: bondesamhällets rädsla för det som finns i naturen till industri- och 

konsumtionssamhällets rädsla för att skada det som finns i naturen. Det finns 

rädsletraditioner som vi skolas in i och som till viss del kommer till oss genom 

massmedia och sociala medier.  

 

Företaget lyfter fram det goda, och man gör det på ett konkret sätt som att berätta för sin 

publik hur man som företag arbetar för det goda. Genom att beskriva det goda man gör, 

beskriver man också det som inte är gott och rätt. Genom att lyfta fram ”Vi och Dom” 

så visar man även på en skillnad; en skillnad som är betraktad ur ett västerländskt 

perspektiv. Berättelserna kring varumärket är främst ett berättande som presenterar 

företaget som mycket aktiv i rättvise- och miljöfrågor, och där man önskar att 

konsumenten ska delta. Deltagandet sker i form av att konsumera varorna och därmed 

representera det ”goda” – ett slags identitetsskapande genom konsumtion, vilket är en 

stor del av företagets marknadsföring. 
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