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Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen 
mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag 
till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur.

metod  
I linje med den konsumentkulturella forskningen är den verklighet vi avser att studera en av sociala konstruktioner, där vi 
ansluter oss till det ontologiska synsättet konstruktionism. Studien har en interpretiv ansats och använder sig av det herme-
neutiska perspektivet.

teoretiska perspektiv 
Studien bygger på tidigare insikter inom konsumentforskningen där autenticitetsbegreppet, identitetsprojektet och postmod-
ernismen lyfts fram. Vi tar även hänsyn till teorier inom filosofi och sociologi. Därtill undersöker vi Douglas Holts förutsä-
gelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur såsom det presenteras i hans artikel Why do brands cause 
trouble? (2002).

empiri  
Det empiriska materialet är insamlat genom semi-strukturerade och djupgående intervjuer med sex svenska urbana mediekon-
sumenter i åldrarna 23-41.

slutsatser 
Vi fastslår att relationen mellan autenticitet och kommersialism har förändrats avsevärt, och att truismen håller på att luckras upp 
genom förändringar i den samtida konsumentkulturen. Vi noterar också att teknologiska framsteg har utvecklat konsumentens 
identitetsprojekt med hjälp av det förlängda jaget. Till sist fastslår vi att vi är på väg, men ej ännu nått, den post-postmoderna 
konsumentkulturen då betydande skillnader observeras mellan vår verklighet och den i Douglas Holts förutsägelse.
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purpose
To critically explore the taken-for-granted meeting between authenticity and commercialism. Has the meaning within the 
relationship changed and so forth the consumer’s attitude towards the market? Drawn from these findings, we will also examine 
whether we have reached the stage of a post-postmodern consumer culture as proposed by Douglas Holt.

metHodology
The ontological view of social constructionism has been applied in order to reach the purpose of this study. Furthermore has 
an interpretative stand with an hermeneutical approach been used.

tHeoretical perspectives
The study stands on previous insights within the field of Consumer Culture Theory, more specifically within authenticity, 
the identity project and postmodernism. In addition has studies within philosophy and sociology been taken into account 
in order. Furthermore, we examine the theories as presented by Douglas Holt in his article Why Do Brands Cause Trouble? 
(2002) in order to make our empiric examination.

empirical foundation
Empirical data was gathered through semi-structured long interviews with eight Swedish urban media-consumers in the ages 
23-41.

tHeoretical perspectives
We find that the relationship between authenticity and commercialism has changed drastically due to important changes 
inour current consumer culture. We also find that technological advancements has developed new views on the consumer 
and his use of the extended self. Finally, we state that we are on the road towards a post-postmodern consumer culture, but 
that significant differences exists between our reality and the one of Douglas Holt’s prediction. 
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introduktion

Authenticity is becoming an endangered species.

Douglas Holt (2002: 86)

Det existerar en truism i den konsumentkulturella forskningen inom marknadsföring1  som envist 
hävdar att kommersialism är något som starkt befläckar det vördade begreppet autenticitet (t.ex. 
Trilling 1972; Kozinets 2002). Men denna taget-för-givna motsättning har enligt vissa börjat 
luckras upp (Holt 2002; Beverland & Farrelly 2010; Rose & Wood 2005) och relationen antyds 
därmed ha börjat ändra betydelse i konsumentkulturen. Vi ämnar kritiskt granska denna relation: 
är kommersialismen ett hot mot upplevelsen av autenticitet i dagens konsumentkultur, eller har 
det vuxit fram nya underliggande sanningar som förändrat hur konsumenten ser på relationen 
mellan de båda begreppen?

Autenticitet har studerats i decennier och dess roll har komplicerats ytterligare i vår konstant 
föränderliga postmoderna samtid (Brown 2006; Holt 2002) där begreppet prisats som något 
av det mest eftersträvansvärda i den konsumentkulturella forskningen där motsättningen mel-
lan det äkta och oäkta beskrivits som en av de mest centrala frågorna (t ex Holt 2002; Kozinets 
2002; Peñaloza 2000). Konsumentforskningen har studerat hur konsumenter söker och värderar 
autenticitet i varumärken (Holt 2002), objekt (Grayson & Martinec 2004), marknadsmani-
festeringar (Kozinets 2002), reklam (Stern 1994; Mick & Buhl 1992; Beverland, Lindgreen & 
Winks 2008), subkulturella livsstilar (Schouten & McAlexander 1995), personer (Arnould & 
Price 2003), och kulturell mening (Peñaloza 2000; 2001). Tolkningarna är många, men vad som 
framträder genomgående i litteraturen är att autenticiteten fångar det som är ”genuine, real and/
or true” (Beverland & Farrelly 2010: 839)

Truismens närvaro är tydlig inom konsumentforskningen, där bland andra Robert Kozinets (2002) 
visat hur kommersialism kan underminera autenticitet. Därtill har Michael Beverland, Adam 
Lindgreen & Michiel W Vink (2008) beskrivit kommersialism som antitetiskt det autentiska. 
Douglas Holt (2002) illustrerar att den postmoderna marknaden måste erbjuda redskap för het-
erogent självförverkligande och identitetsskapande. Detta villkor har medfört ovärderliga krav 

1 Genomgående i studien används de svenska uttrycken konsumentkultur och konsumentfor-

skning, vilka synonymt ämnar referera till forskningsdisciplinen Consumer Culture Theory (CCT). Vi 

ansluter oss till den gemensamma teoretiska orienteringen inom den konsumentkulturella forskningen - att 

konsumenten ses från ett sociokulturellt, symboliskt och ideologiskt perspektiv så som det presenterats 

av Eric J. Arnould & Craig J. Thompson i artikeln Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of 

Research (2005). Denna orientering vilar på ett holistiskt tillvägagångssätt och en unison övertygelse att 

förstå vikten av att se kultur som ett heterogent system av mening snarare än konventionella teorier, där 

kultur ofta setts som ett homogent system av kollektivt delade meningar.
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på autenticitet vilket givet truismen är ett ouppnåeligt förhållande för varumärken som därför 
måste uppfattas som äkta kulturella resurser och obefläckade av kommersiella motiv. 

Dessa kommersiella motiv möter ständigt motstånd i dagens konsumtionssamhälle. En ny slags 
konsumtionskritik har vuxit fram, där rörelser såsom Adbusters och Greenpeace liksom författare 
och konstnärer såsom Naomi Klein (1999) och Banksy uttrycker en högljudd kritik mot före-
tagsvärldens utmålade girighet, kommersialisering av kulturen och varumärkens stora makt och 
inflytande. Denna nya konsumtionskritik syftar emellertid inte till att störta kapitalismen, utan att 
reformera den genom att förespråka en jämnare informationsbalans och ökad transparens vilket 
antyder att villkoren för relationen mellan det kommersiella och icke-kommersiella förändrats.

Douglas Holt uppmärksammar i sin artikel Why Do Brands Cause Trouble? (2002) denna 
ökade misstänksamhet i den postmoderna konsumentkulturen och menar att de kommersiella 
intressenas rovdrift efter kulturella utryck har mynnat ut i flera postmoderna motsättningar. 
Autenticiteten beskrivs som utrotningshotad och motsättningarna hotar den rådande postmoderna 
konsumentkulturparadigmen. Holt förutspår istället en post-postmodern konsumentkultur där 
varumärken själva måste bli kulturella resurser och sluta försöka dölja sin kommersiella agenda, 
istället för att åka snålskjuts på vad konsumenten anser vara autentiska kulturella uttryck. Andra 
studier visar därtill att konsumenten kan producera autenticitet med hjälp av varumärken och 
andra kommersiella objekt (Rose & Wood 2005; Beverland & Farrelly 2010).

Vi finner Holts förutsägelse särskilt intressant att studera 10 år efter artikelns publicering, i ljuset 
av nya utmanande marknadsföringsuttryck och redskap för socialt identitetsskapande som samhäl-
lets digitalisering medfört. Vi avser att empiriskt använda Holts post-postmoderna definitioner 
för att finna insikter i konsumentens tolkning av truismen: kommersialismens underminerande 
av det autentiska. Endast genom denna syntetisering kan vi utvärdera Holts förutsägelse om att 
vi är på väg mot, eller redan har nått en post-postmodern konsumentkultur. 
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teori
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska grund och referensram med vilka vi kommer att förstå 
och analysera vårt empiriska material. Först etablerar vi möjliggörandet av truismen, för att sedan 
se på autenticitet ur en filosofisk synvinkel, där vi etablerar teorier som kan sägas underbygga 
truismen mer än mindre. Vi tar sedan hjälp av samtida sociologer för att erhålla den grund vi 
som konsumenter kan sägas stå på, och vilka konsekvenser dessa kan tänkas ha i dagens samtid, 
framförallt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi ser sedan mer explicit på 
relationen, i hänsyn till gällande teorier inom konsumentforskningen, där bland annat iden-
titetsprojektet står i fokus.

That which is not monetary – “Money, in short, is the principle of the inauthentic in 
human existence.” In other words, commercializing any activity yields the inauthentic.

That which is not mechanical – “It was the mechanical principle, quite as much as the 
acquisitive principle [i.e., using money] . . . which was felt to be the enemy of being, the 
source of inauthenticity.” In other words, altering the natural order with machines yields 
the inauthentic.

That which is not of Man – “We understand a priori that the prescriptions of society pervert 
human existence and destroy its authenticity.” In other words, qualifying one’s choices by 
the norms of society (Mankind with a capital M) yields the inauthentic.

(Företagsekonomerna B. Joseph Pine II och 
James H. Gilmore (2007: 88) syntetiserar Lionel Trilling)

Trillings syn på autenticitet står i bjärt kontrast till vad den moderna marknadsplatsen ämnar 
åstadkomma i termer av utbjudna varor och löften om autenticitet och det genuina. En historisk 
framväxt har skett i motsättningen mellan kommersialism och autenticitet, vilket blivit en kul-
turellt rotad förgivet-tagen sanning. Vi ser Thompson, Locander & Pollios (1994) beskrivning 
av hermeneutiken som ett argument till varför truismen lyckats etablera sig så starkt: 

”It should be viewed as a living record of cultural traditions that have been established over 
time and incorporated into the social reality of everyday life. Language conveys an implicit 
background of meanings, beliefs, and metaphors that have coalesced into taken-for granted 
cultural viewpoints.” 

(Thompson et al 1994: 449)

Språkets inflytande över konsumenten ses också lexikalt: I The Oxford Dictionary of Philosophy 
(2011) definieras autenticitet som ett signifikant naturligt och emotionellt begrepp som kon-
trasteras av icke-autenticitet; det livlösa och av ansvar och mening befriade - något icke-personligt 
och avhumaniserat. Vi argumenterar för att detta står i rakt nedstigande led från Trilling, som 
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likställer det icke-autentiska med kommersialismens mörka inflytande. För att förstå denna up-
pkomst etablerar vi de stora teoretiker som bidragit till att forma denna taget-för-givna sanning.

autenticitet sedan 427 f.kr. 
Autenticitet kan spåras tillbaka till sokratiska dialoger där en av den västerländska filosofins 
dominanter, Platon, beskriver autenticiteten som det genuina - där inget är genuint om detta i 
sig inte konstituerar ”the very nature of it” (Nehemas 1999: xxxiii). Innebörden ställer höga krav: 
inget är autentiskt vackert om det inte är definitionen av vackert. Denna skarpa distinktion in-
nebär att endast detta genuina är etiskt riktigt och äkta (liksom det oäkta är oetiskt), och innebär 
en syn på vår värld som en skenbild full av förkastliga imitationer där autenticitet förpassats till 
idévärlden, vilken inte är nåbar för människan. Vi ser hur det genuina introduceras som något 
eftersträvansvärt, utan anspråk på imitation och avbildning. 

Jean-Jacques Rousseau har med sina bidrag till romantiken och upplysningen, lämnat ett stort 
avtryck efter sig. Rousseau beskriver autenticitetsbegreppet i relation till människans faktiska han-
dlingar, både mot sig själv och sina medmänniskor. Autenticitetens etik inte är styrd av formella 
principer, utan istället att finna en balans mellan att ge sig hän sina inre drifter och samtidigt 
upprätta gemensamma principer för att verka i ett samhälle. De inre drifterna är oundvikliga i 
sin natur, och att handla autenticitet är att vara sann mot sig själv och agera utifrån sina naturliga 
drivkrafter snarare än av samhället konstituerade normer (Ferrara 1993).

Karl Marx har lämnat etablerade bidrag till den historiska förståelsen av individers strävan efter 
att uppleva det genuina. I sin kritik mot kapitalismen framför Marx hur arbetaren alienerats från 
sitt arbete och sina varor. Marx menar att arbetet blivit en vara i sig, och således är allt i samhället 
numera av monetärt värde. Vidare beskriver han relationen mot objekt, och framför fetischismen 
av varorna (the fetishism of commodities), vid att objekt har två dimensioner – användarvärdet 
och utbytesvärdet. Objekten kan inte fullo förstås genom att se på användarvärdet, utan det är 
utbytesvärdet som är det essentiella. Marx menar att kapitalismen berövar individer möjligheten 
att skörda mervärdet av sin egen produktion. Mervärdet från den egna produktionen tillfaller 
istället kapitalisten vilket medför att hon alieneras från samhället och sin egen skapande natur 
(Marx 1974 [1867] i Corrigan 1997). Från Marx fetischism kan det ses som att vi ska bortse 
från vad konsumenten själv har att säga om sin konsumtion, och att begäret efter varor inom det 
kapitalistiska samhället på ett eller annat sätt är falskt. Richard Wilk (2001) vidareutvecklar dessa 
tankar med att alienationen leder individerna att söka efter en ”mänsklig helhet” genom konsum-
tion. Detta är emellertid fruktlöst eftersom varorna på marknaden saknar de meningsskapande 
mänskliga relationer som hade funnits om konsumenten själv skapat den. Kommersialismens 
väsen blir för konsumenten per definition en strävan mot falskhet: när hon berövas mervärdet 
av sitt arbete menar vi att hon också berövas möjligheten att uppleva autenticitet.

Filosofen och sociologen Walter Benjamin problematiserar vidare kring massproduktionens 
inverkan på autenticitet i sin marxistiska nyckelskrift The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction (1969 [1936]). Benjamin argumenterar för att konsten förlorat sitt rituella värde 
genom fotografins möjliggörande av massreproducering. Ett verks aura omintetgörs när den 
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reproduceras mekaniskt, och förlorar då sin originalitet och autenticitet liksom sin inneboende 
auktoritet; 

”The presence of the original is the prerequisite to the concept of authenticity”

(Benjamin 1969 [1936]: 220) 

Verket berövas sin historiska kontext eftersom även den mest noggranna reproduktion saknar 
den unika närvaron i tid och rum vari originalet skapades. Konsekvensen av denna utveckling 
är en större spridning av och tillgång till konst, men också att människor riskerar duperas eller 
distraheras från verkets ursprungliga innebörd och mening. Benjamin argumenterar att fotografier 
är benägna att fånga saker ”unattainable to the naked eye” (Benjamin 1969 [1969]: 220) och 
dessutom sprida kopior av verket till situationer den annars aldrig hade nått – vilket kan leda till 
att människan urholkar originalverkets kvalitéer, däribland dess autenticitet.

Dessa tankar vidareutvecklas senare av Frankfurtskolans Theodor Adorno som riktar sitt fokus 
mot språket snarare än konsten och varuproduktionen. Adorno ser hur vårt språkbruk (jargonen) 
effektivt kategoriserar människor efter klass och upprätthåller kapitalismen. Ord som autentic-
itet formas och förstärks i bland annat reklamen, ty: ”the jargon of authenticity is ideology as 
language, without any consideration of specific content” (Adorno 1973: 132). Autenticiteten 
definieras som vad det inte borde vara, ett tvetydigt maktens språkbruk, och Adorno efterlyser 
istället en strävan efter en objektiv sanning i människans språkbruk.

Från marxismens stora tänkare ser vi hur autenticiteten starkt kontrasteras av kapitalismen och 
dennes biprodukt, kommersialismen. Dessa tankar måste läsas med dagens sociokulturella verk-
ligheter i åtanke, där teknologiska landvinningar förskjutit relationen mellan produktion och 
konsumtion liksom möjliggjort en oändlig reproduktion. Vi anser emellertid att dessa bidrag är 
fundamentala för förståelsen av autenticitetens innebörd och dess relation till kommersialismen 
idag.

risken med att konsumera
Förutsättningarna för hur relationen mellan autenticitet och kommersialism förstås av konsu-
menten har förändrats mycket sedan den förmoderna- och moderna eran. Sociologen Zygmunt 
Bauman (1998; 2001) presenterar en utveckling från det moderna produktionssamhället ge-
nomsyrat av en etablerad arbetsetik, till ett dagens samhälle som dikterar att konsumenten måste 
konsumera. Bauman etablerar att vi befinner oss i ett samhälle av flytande form, där konstant 
förändring enkelt uttryckt är ett villkor för vår existens, ty vårt samhälle ger upphov till diversitet 
och oliktänkande (Bauman 2000). 

Individen har oändligt med möjligheter, där det enda val hon inte kan undkomma är valet att 
inte välja. Då individen befinner sig i ett konstant föränderligt och pågående identitetsprojekt 
där hon utsätts för risker och osäkerhetsfaktorer varje dag blir ett fullständigt definierande av 
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sig själv blir nästintill omöjligt. Individualiteten blir därmed ett öde som inte kan undvikas, 
präglad av ambivalens och ofullkomlighet (Bauman 1998). Detta kan tyda på att vår truism är i 
upplösning: ifall individen skall finna mening i sin konsumerande verklighet torde kommersiella 
budskap och objekt kunna uppfattas som genuina och äkta för att stödja att individen själv skall 
kunna vara genuin och autentisk. 

Bauman visar vidare att den drivkraft som från början motiverade människan att konsumera 
var det fundamentala behovet, vilket förbyttes mot begäret. I dagens flytande samhälle är den 
emotionellt styrda och drömliknande önskan den starkaste drivkraften för konsumtion (Bauman 
2001). I denna existentiella kontext där individen måste finna och välja mening kan autenticiteten 
ses som en av få vägvisare för att göra sina konsumtionsval meningsfulla.

Där Bauman utrycker att vi befinner oss i ett flytande stadie framför sociologen Ulrich Beck 
(1998) att vi befinner oss i ett risksamhälle. Den utveckling som skett sedan modernitetens insti-
tutioner och sociala strukturer luckrats upp är att vi numera lever i en diversifierad, globaliserad 
och kapitalistisk värld. Detta samhälle genererar större medvetenhet hos individen genom t.ex. 
kulturellt gränsöverskridande, där rikedom skapas parallellt med risker. Riskproduceringen blir 
en oberäknelig process där individen inte kan veta när eller hur dessa risker kommer påverka 
henne. När samhället blivit mer individualiserat är en konsekvens att en reflexiv modernisering 
uppkommer, varvid ansvaret skiftat och individen själv tvingas stå till svars och således förhålla 
sig mer kritiskt till sin omgivning. 

Individen måste nu själv välja det ramverk den ska förhålla sig inom, vilka nätverk den både 
skall vara del av, och vilka den ska vara med att skapa – dess reflexiva identitet (Beck 1998; Beck, 
Bonss & Lau 2003). Den reflexiva identiteten skapas genom en livsberättelse, som kan leda till 
etiska och existentiella dilemman om berättelsen är konstlad och inte synonym med självet (Beck 
et al 2003; Giddens 1999). Här kan vi se en autenticitetsdiskrepans mellan livsberättelsen och 
självet, att inte vara sann mot sig själv. 

Vidare framför Beck att trots en uppluckrad auktoritetstro är rollen av experter betydelsefull 
för individen i dennes val (Beck 1998; Beck et al 2003). Vi ser att expertens trovärdighet bör 
spela en stor roll för individen i hur hon skall förhålla sig inom risksamhället, då den autentiska 
experten kan fungera som en guide för att minimera individens risker. Beck förklarar också soli-
daritetsbegreppet som att konsumenter med gemensamma risker ansluter till samma nätverk, där 
rädslan för dessa risker blir fundamentet för att finna samhörighet (Beck 1998; Beck et al 2003). 

Den icke-positivistiska synen ovan är talande också för vad som beskrivs som postmodernismen. 
Stephen Brown (2006) beskriver att övergången från den ”progressiva och optimistiska moderna 
eran ersatts av en nästan apokalyptiskt känsla av oro, ångest, apati och anomi” (Brown 2006: 
214). Liksom Bauman och Beck ser Brown en samhällsförändring vilken drastiskt förändrat 
konsumtionsbeteendet genom ökad kommers, globalisering, kulturöverskridande och större 
möjligheter. Kommersialiseringen ses i detta sammanhang som en bidragande orsak till att skapa 
mer risker. Detta inte utan att säga att även autenticitetens betydelse och roll blivit mer komplex. 
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Inom postmodernismen har teorin om hyperreality (Baudrillard 1994; Firat and Venkatesh 1995) 
introducerats, vilken säger att vi befinner oss på en marknad där den definitiva distinktionen hos 
konsumenten mellan verklighet och fantasi är otydlig, något som rubbar på autenticitetens gränser.

Oavsett vilken etikett vår samtid kan sägas bära anser vi att samhällsanalyserna ovan är funda-
mentala för att förstå relationen mellan autenticitet och kommersialism idag.

den Äkta identiteten
I takt med att konsumtion utvecklats från nödvändighet till identitetsskapare har autenticitetens 
roll blivit ännu viktigare, vilket återspeglas i dagens konsumentforskning som visar på dess centrala 
betydelse för identitetsprojektet och diverse marknadsvillkor (Beverland et al 2008; Beverland 
& Farrelly 2010; Holt 2002, 2004; Grayson & Martinec 2004; Kozinets 2002; Schouten & 
McAlexander 1995; Arnould & Price 2003) Då konsumentforskningen ser effekten av kultur 
som ett heterogent system (Arnould & Thompson 2005) blir autenticitetens inverkan således en 
individuell uppfattning beroende av den sociokulturella kontext individen befinner sig i.

Det uppmärksammade identitetsprojektet är ett av de stora områdena inom konsumentforsknin-
gen (Arnould & Thompson 2005). Russell W. Belk, professor i marknadsföring vid University 
of Utah, är en av förgrundsfigurerna inom området. I artikeln ”Possessions and the Extended 
Self ” (1988) visar Belk på hur konsumenten söker och skapar mening genom ägodelar, vilket 
han beskriver som det förlängda jaget (extended self ): 

It seems an inescapable fact of modern life that we learn, define, and remind ourselves of 
who we are by our possessions. […] Our accumulation of possessions provides a sense of 
past and tells us who we are, where we have come from, and perhaps where we are going.

(Belk 1988: 160)

Ägodelarna fungerar som en viktig bidragare till och reflektion av individens identitet. Belk pre-
senterar i sina studier att olika slags ägande av fysiska och icke-fysiska kategorier betyder olika 
mycket för en person – från kroppsdelar, foton, upplevelser till avlägsna fysiska miljöer såsom 
månen (Belk 1988; Belk & Costa 1998). Givet detta presenterar Belk tre metoder för individen 
att hantera ägodelar; att kontrollera, skapa eller inneha kunskap om dem (Belk 1988). Det värde 
och symbolik som ägodelen besitter projiceras ut genom det förlängda jaget till samhället. Den 
subjektiva uppfattningen av vad som anses t.ex. autentiskt blir således avgörande för individens 
individuella projicering, men även mottagarens uppfattning av densamma.

En liknande parallell till Belks insikter kan dras till Robert V. Kozinets & Jay Handelmann (1998) 
i hur vissa konsumenter väljer att bojkotta varor, vilket kan ses som ett uttryck av det förlängda 
jaget. Denna dimension av identitetsprojektet ter sig i att konsumenten aktivt undviker eller 
bojkottar vissa varor, där varan i sig inte är det största problemet utan det symboliska värde som 
ligger bakom. Genom att distansera sig från ett varumärke eller företag och den symboliska 
mening dessa står för, förmedlar konsumenten ett moraliskt ställningstagande knutet till det 
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förlängda jaget. Konsumenten kan på så sätt sägas besjäla döda materiella objekt (Handelman 
& Kozinets 1998), varvid ett symbolisk värde som uppfattas icke-autentiskt och står i kontrast 
mot konsumentens moraliska vägvisare, lider risk för en bojkott.

Relationen mellan autenticitet och identitetsprojektet utvecklas av Beverland & Farrelly (2010) 
som tar sin utgångspunkt i att autenticitetens mening för konsumenten är utöver kontext- även 
målberoende.

Our findings highlight the inseparable link between determinations of authenticity and 
informant personal goals (i.e., the desire for self-authentication), as well as the critical need 
to look beyond assessment of the object to more fully appreciate the meaning of authentic-
ity (Rose and Wood 2005). […] When conferring authenticity to commercial objects such 
as experiences, brands, and events, our informants realized positive identity benefits in the 
form of a favorable characterization of the true self. 

(Beverland & Farrelly 2010: 841)

Författarna förklarar hur konsumenten drivs av en vilja att uppnå självverifiering (self-authentication) 
och identitetsfördelar genom att konsumera för att uppnå ett eller flera slags mål: av kontroll 
(control), samhörighet (connection) och/eller dygd (virtue). Genom att bemästra tillvaron i t ett 
sökande efter möjligheter att förbättra sig själv och andra personliga åstadkommanden, relaterar 
konsumenten autenticitet med empiriska bevis för att uppnå kontroll över självet. Identitetsförde-
lar kan också relateras till samhörighet, där större gemenskap av till exempel plats, kultur eller 
samhället i stort ger nyckelfördelar genom i proximitet och ibland idealiserande av gemenskapen. 
Dygden innebär fördelar baserade på konsumentens moraliska värderingar och att vara sann mot 
dessa, såsom att relatera negativt till varor som förstärker negativa bilder av t.ex. kvinnor. Dessa 
fördelar är alla reflektioner av individens subjektiva tolkning av det autentiska och kan återfinnas 
i olika stimuli (t.ex. objekt, varumärken och upplevelser). 

Målen utesluter alltså inte varandra och kan även upplevas konflikterande. Vad som styr kon-
sumenternas tillskrivande av autenticitet i de olika målen dikteras enligt Beverland & Farrelly 
(2010) inte av personliga värderingar utan en strävan efter att svara på samhälleliga sociokulturella 
normer, så som att vara praktisk, samhälleligt deltagande liksom styras av en universellt dikterad 
moralitet. Konsumenten producerar således autenticitet genom en komplex process där både 
externa stimuli och interna mål hanteras och blandas genom ett antal strategier. Författarna för 
fram strategier så som vara på en viss plats, reducera och skala bort överflödig information för 
att fokusera på kärnvärdet, men även att projicera och dra slutledningar i sina konsumtionsval 
som gynnar självet och identitetsbyggandet.

Konsumentens önskan efter en identitet blir en underförstådd och tvetydig process, präglad av 
motsägelser (Arnould & Thompson 2005; Belk 1988; Beverland & Farrelly 2010; Handelman & 
Kozinets 1998). Kontexten i vilken denna identitetsprocess sker blir därför fundamental att förstå. 
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Hur mycket kostar den då?
Den verklighet konsumenten befinner sig i för att utöva detta komplexa identitetsprojekt är starkt 
präglad av institutionella och sociala strukturer och dess inflytande på konsumentens värderingar 
och beteende (Arnould & Thompson 2005). Det faller i en sådan kontext sig naturligt att företag 
identifierar autentiska kulturella narrativ som bevisligen är starkt värdefulla för konsumenten, och 
utnyttjar dessa för att tjäna kommersiella mål och “to channel consumer experiences in certain 
trajectories” (Arnould & Thompson 2005: 875). Men konsumenten är inte endast utelämnad 
till sin sociala verklighet och marknadens erbjudanden, utan använder sig av flera interpreterande 
strategier för att hantera den vilket innebär långt mer inflytande och tolkningsförmåga än att 
bara vara duperad av kapitalet (Beverland & Farrelly 2010). 

Den tolkande konsumenten har således valet att antingen omfamna den kommersiella verklighet 
den figurerar inom, eller aktivt avvika från dessa ideologiska villkor (Arnould & Thompson 2005). 
I det postmoderna marknadsparadigmet har konsumentens motstånd och försök till frigörande 
från marknadens cultural authority förts fram som en central aspekt (Holt 2002; Firat & Ven-
katesh 1995). I Firat & Venkatesh (1995) totalitära syn ser de möjligheten för konsumentens 
frigörelse genom en utveckling mot en totalomfattande postmodernitet. Konsumenten kommer 
kunna frigöra sig genom en pluralism av marknadserbjudanden som underminerar marknads-
förares möjligheter att styra konsumentens val. Denna analys bemöts emellertid av kritik från 
senare konsumentforskning, som menar att frigörelsen från det kapitalistiska systemet är starkt 
begränsad och inte särskilt sannolik, inte ens under radikala former (”Burning Man”, Kozinets, 
2002) utan endast erbjuder en temporär flykt från den kommersiella sfären.

Till skillnad från Firat & Venkatesh (1995) förutsägelse om en totalomfattande postmodernitet, 
menar Douglas Holt (2002) att det kapitalistiska systemets cultural authority just nu urholkas 
genom att konsumentkulturen och det postmoderna varumärkesparadigmet håller på att förän-
dras. Det postmoderna paradigmet har inneburit att varumärken blir redskap för konsumentens 
heterogena självförverkligande och identitetsskapande. Premisserna för hur detta skett har enligt 
Holt emellertid vart ett duperande av konsumenten där företagen försöker skapa en illusion av 
autenticitet och objektivitet där man genom diverse tekniker (bl a genom ironi, kapitaliserande 
av kulturella epicenter och stealth branding) försökt framställa varumärken som relevanta och 
äkta kulturella resurser, obefläckade av instrumentella ekonomiska drivkrafter och onda företag 
(Holt 2002).

Dessa metoder menar Holt (2002) har börjat glida ur tiden, och därmed inneburit att det post-
moderna paradigmet förlorat sin effektivitet. Illusionen av autenticitet blir allt svårare att bemästra, 
och konsumenterna har blivit allt misstänksammare. Läget för postmodernismen sammanfattas 
i fem motsättningar vilka tillsammans kommer föranleda ett skifte till ett post-postmodernt var-
umärkes- och konsumentkulturparadigm (Holt 2002: 86f ). Den första motsättningen Holt ser 
är att det ironiska avståndet har minskat; ironin som företag använt för att symbolisera en distans 
från sitt kommersiella syfte har genomskådats av konsumenten som just ett kommersiellt redskap: 

Ironic distance has moved from a credible anticommercial cue to a clichéd “adworld” con-
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vention in the space of less than a decade

(Holt 2002: 86)

Det sponsrade samhället innebär att sponsrade budskap från inflytelserika individer numera möts 
av en misstänksam avsky mot företags försök att marknadsföra sig i smyg. Vidare i jakten på det 
äkta har Hollywood och reklambyråer rensat alla kulturella depåer av independentband och andra 
kulturella element med sin aura intakt, vilket Holt benämner som utrotandet av autenticitet:

”Authenticity is becoming an endangered species” 

(Holt 2002: 86)

Varumärkesfernissan har skalats av då konsumenternas sökande efter autenticitet inte längre 
begränsas till explicita uttryck kopplade till marknadsföringsaktiviteter (t ex placerande av var-
umärket i olika subkulturella sammanhang) utan bestäms av konsumentens bild av företagets 
identitet, uppsåt och interna värderingar. Till sist menar Holt att när konsumenten definierar sig 
själv utifrån en oändlig, fragmenterad och föränderlig flora av varumärken är det svårt att hinna 
med att värdera alla intryck, vilket leder till en suveränitetsinflation som skapar en efterfrågan 
av kulturella mellanhänder och experter (Holt 2002).  

Holt (2002) förutspår därför att autenticitet kommer att kunna utvärderas utifrån varumärkets 
bidrag som självständig kulturell resurs, snarare än dess imaginära avstånd från kommersiella 
motiv. Varumärken som lyder under det postmoderna paradigmet kommer misslyckas, genom 
att de försöker dölja sin kommersiella agenda och åka snålskjuts på andra kulturella resurser. I 
identitetsprojektet kommer konsumenter istället eftersöka varumärken som uppfattas som citi-
zen artists genom att de kan bidra till identiteten på samma sätt som vilken annan traditionell 
kulturell resurs (musiker, film och litteratur). 

Konsumenter kommer skilja sig i hur de använder varumärkesuttryck i sitt identitetsskapande: 
i ena änden av spektrumet kommer konsumenter noggrant använda varumärken och produkter 
som byggstenar i större, självrealiserande projekt. I den andra änden av spektrumet kommer istället 
finnas konsumenter som får ”semiotisk höjdskräck” av all kulturell fragmentering och dynamik, 
där vissa istället kommer söka efter andra identitetsskapande hjälpmedel (religion, politik, arbete, 
etc). Andra finner mening i ”narrowly focused consumption communities” (Holt 2002: 87) typ 
Apple-entusiaster och Harley-fans. Dessa två ytterligheter på spektrumet blir consumer-artists. 
I mitten av spektrumet återfinns de konsumenter som inte har tid eller intresse av att följa det 
post-postmoderna direktivet om att bli konsumentartister, utan fortsatt använder kulturella 
specialister för att göra urvalet och skapa kulturella material.
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Vi menar att de teoretiska bidragen ovan ger oss goda fundament för att förstå den samtida 
konsumentens syn på relationen mellan autenticitet och kommersialism. Genom att studera den 
historiska förståelsen av autenticitetsbegreppet ser vi hur konflikten vuxit fram till en förgivet-
tagen sanning. Postmoderna idéer har emellertid inneburit stora förändringar för konsumenten, 
vari ett flytande samhälle präglat av risk tvingar konsumenten att ompröva metoderna med vilka 
hon skapar sin identitet. Med förändrade villkor för identitetsprojektet och introduktionen av 
det post-postmoderna marknadsparadigmet, vilken Douglas Holt argumenterar för att vi är på 
väg mot, har vi stora teoretiska belägg och motiv för att empiriskt studera huruvida truismen 
håller på att lösas upp. 
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metod
I detta kapitel presenterar vi vår metodansats. Vi motiverar de val och metoder vi finner bäst lämpade för att 
undersöka relationen mellan autenticitet och kommersialism med bakgrund i Holts post-postmoderna definitioner 
i val av konsumenter. Vi belyser först vårt vetenskapliga förhållningssätt och valda forskningsstrategi. Datain-
samlingen och undersökningsdesignen presenteras sedan i detalj, vari vi följer upp med grundlig metodkritik. 

vetenskapligt förHållningssÄtt
I linje med den konsumentkulturella forskningen är den verklighet vi avser att studera en av sociala 
konstruktioner, där vi ansluter oss till det ontologiska synsättet konstruktionism för att förstå 
världen, våra intervjuobjekt och vår egen forskarroll (Denzin & Lincoln 2000). Detta medför att 
vi tar avstånd från objektivismen, eftersom den verklighet vi ämnar studera bäst beskrivs som en 
subjektiv tolkning av oss själva och de individer som verkar inom. Denna ontologiska syn innebär 
också att vår forskarroll liksom de svarandes egna reflektioner inte kan ses som opåverkade av vår 
intellektuella bakgrund och teoretiska intressen (Thompson et al 1994). 

Vår epistemologiska ansats är logiskt dragen från den ontologiska verkligheten vari skapandet 
av kunskap sker, och blir således en interpretivistisk sådan. Med detta synsätt betonar vi att 
kunskap och förståelse skapas genom människors konstruktion av sociala objekt och kategorier 
(Bryman & Bell 2003; Thompson et al 1994). Vidare saknas forskning och empirisk täckning 
för förståelsen av autenticitet (Beverland et al 2008, Grayson & Martinec 2004; Stern 1994), i 
relation till kommersialismens påverkan (Beverland & Farrelly 2010; Holt 2002; Rose & Wood 
2005), vilket är ytterligare ett argument att använda en tolkande, men även en utforskande ansats 
(Strauss & Corbin 1990). Detta anbefaller i sin tur ett hermeneutiskt perspektiv, som betonar 
vikten av att förstå intervjupersonens yttringar ur dennes synvinkel utifrån den historiska och 
sociala kontext personen befinner sig i (Bryman & Bell 2003). Målet blir att kunna se bortom 
vad som i ord yttras och kunna dra ytterligare slutsatser av undersökningen (Lundahl & Skärvad 
1999). Genom att eftersöka underliggande sanningar vill vi förstå intervjupersonernas syn på 
äkthet, det kommersiella samhället och sig själva. 

forskningsstrategi
I vår strävan efter att förstå individers förhållande till och förhandlande av konsumtion och 
autenticitet, därtill komplexiteten av hur autenticitet skapas (Beverland & Farrelly 2010; Rose & 
Wood 2005), ter sig en kvalitativ forskningsstrategi naturligt för att finna bäst svar (Bryman och 
Bell 2003). Vidare lämpar sig den kvalitativa forskningsstrategin för vårt syfte, där McCracken 
(1988: 21) argumenterar att ”strategin är som mest användbar och har den största tyngden när 
den används för att utforska hur informanter ser på världen”. Genom en kvalitativ undersökning 
med ett induktivt synsätt får vi större möjligheter att ta del av den sociokulturella kontext, och 
tolka de sociala företeelser som individerna i våra empiriska studier ger uttryck för.

Vi behöver således ett rikt empiriskt underlag för att säkerställa en meningsfull analys, där under-
sökande frågor som går på djupet hos intervjupersonen blir helt avgörande. Målet är att förstå hur 
vår valda konsumentgrupp konstruerar och förstår den kulturella kategorin autenticitet i relation 
till kommersialism, varigenom vi måste studera vilka antaganden som görs och i vilken social 
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verklighet. Det är således inte deras individuella erfarenheter och värderingar som är avgörande 
för vår problemformulering (McCracken 1988). Vi ser att vi använder en emic analys vilket 
tillåter att studien ses inifrån en kulturell kontext, där den svarandes artikulering och ordval for-
mar underlaget för analysen – och kunskap kan skapas utifrån dessa (Schumann 2009). En etic 
analys förutsätter istället redan existerande teorier vilka sedan appliceras på de svarandes ord för 
att skapa teman och förståelse. Då autenticitet visat reflektera personliga mål och det förlängda 
jaget (Arnould & Price 2000), använder vi den menings-baserade konsumentforskningen (Mick 
& Buhl 1992) för att förstå hur konsumenten konstruerar olika uppfattningar baserat på dennes 
personliga intresse-drivande, och kulturellt betingade tolkning av budskapet hon utsätts för. 

Vi uppmärksammar Thompson et als (1994) beskrivning av den hermeneutiska cirkeln där inter-
textuell analys används för att förstå hur symboliska metaforer i den intervjuades uttryck (t ex 
känslan över att köpa en Iphone). Vi som forskare kan genom språket finna kulturellt etablerade 
och taget-för-givna sanningar, då det förmedlar implicita värden och övertygelser som befäst sig 
genom kulturella traditioner i individens liv. Förutom ett argument till varför truismen uppkom-
mit, kan vi genom språket som verktyg dessutom empiriskt få insikt om dess möjliga upplösning.

datainsamling
Vår studies empiriska material grundar sig i ett antal längre intervjuer, där vi talat med våra 
respondenter om deras syn på autenticitet och kommersialism, vilket vi anser vara den mest 
relevanta informationskällan med avseende på vårt syfte och vår forskningsstrategi. Underlaget 
består av 6 intervjuer vilka tillsammans utgör c:a 15 timmars inspelat material vilken är en av 
flera rekommendationer för hur längre intervjuer bör närmas och genomföras som presenteras 
i Grant McCrackens The Long Interview (1988) däribland avseende antal. Vi har eftersökt och 
anser att vi uppnått en informationsmättnad där fler intervjuer inte skulle tillföra ny information 
(Kvale & Brinkmann, 2009).

Därtill har sekundärdata insamlats från internet, framförallt bestående av bloggar inklusive 
kommentarer, intervjuer och nyhetsobjekt i dagspress bevakandes framförallt mediabranschen. 
Denna information har antecknats och använts för att bättre förstå den världen våra svaranden, 
och den kontext vi studerar, bättre. Information har även använts för att utforma relevanta 
frågor rörande autenticitet och kommersialism, samt experiment, vilket vi kommer återkomma 
till senare i metoden.

urval av informanter

Då vi vill undersöka hur konsumenter uppfattar relationen mellan autenticitet och kommersi-
ella budskap i olika medier blir det naturligt att vända sig till de konsumenter som faktiskt kan 
ha tagit del av de olika budskapen och berättelserna, vilket intervjuformuläret (Appendix 1) 
undersöker. För att kunna empiriskt studera Holts (2002) förutsägelse om det eventuella skiftet 
mot en post-postmodern konsumentkultur faller det naturligt att vi använder de konsumenter 
vilka troligtvis delar uppfattningen om de postmoderna motsättningarna (Holt 2002). Dessa 
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baseras på en mättnad Holt har kunnat skönja, förvisso utan empiriskt stöd, hos en förmodad 
amerikansk konsumentgrupp – medan vi försökt finna svenska konsumenter som kan sägas 
ligga i konsumtionsmässig framkant. Eftersom vissa konsumenter kan sägas ha lämnat rollen 
som kulturbärare och genom sitt självständiga arbete med varumärken och objekt för att forma 
sin identitet blivit kulturproducenter – som därigenom möjligen själva kan påverka kulturella 
blueprints i samhället (Arnould & Thompson 2005), ser vi med stort intresse på distinktionen 
mellan de båda. Vi har identifierat urbana mediakonsumenter och – producenter som den 
lämpligaste svaranden för att falla inom denna ram. I det nya medielandskapet använder sig våra 
konsumenter av nya uttryck och förhållningssätt. För att säkerställa att våra konsumenter kan 
kategoriseras som ”urbana mediekonsumenter” har vi använt oss av ett formulär vilket definierar 
hur individen konsumerar, samt producerar innehåll i olika mediekanaler på en veckobasis (se 
intervjuformulär i appendix 1). 

Formerna för mediekonsumtion vi använder i vårt formulär är dagspress i tryck eller på webb, 
övriga nyhetskanaler såsom nischsidor och communities, tv, radio, bloggar, videostreamingtjänster, 
musiktjänster, mikrobloggar såsom Twitter, sociala nätverk såsom Facebook samt de svarandes 
egna förslag. Våra konsumenter har sedan utifrån svarsalternativen, för mediekonsumtion respe-
ktive medieproduktion, fått en etikett. Hög innebär att svaranden uppgett något av alternativen 
upp till och med ”Flera gånger i veckan”. För Medel avses ”C:a 1 ggr/vecka” samt ”C:a 1 ggr/
varannan vecka” medan de sista två alternativen renderar etikett Låg.

Vi har valt att fokusera vårt urval på en grupp konsumenter där det trots individernas hem-
mahörande i olika sociala gemenskaper och/eller subkulturer, delar man ändå en tillhörighet i en 
urban, svensk kontext för att kunna extrahera relevanta teman och analyser av vår urvalsgrupp. 
Ett urvalskriterium har vart en nedre åldersbegränsning på 18 år som grundar sig i att vi vill säk-
erställa att intervjupersonen är ekonomiskt kapabel till en självständig och fullständig konsumtion 
(där vi anser att alternativet kan vara en situation där förmyndare helt eller delvis dikterar den 
mediala konsumtionen). Personerna har vi funnit genom att söka på svenska webbsidor i vilka 
framträdande mediekonsumenter återfinns, såsom bloggnätverk och i tidningsartiklar. Därtill 
har vi inventerat våra personliga nätverk för att finna ytterligare kandidater och förslag på sådana. 
En sammanställning över våra svaranden återfinns i tabell 1 i empiri och analysdelens inledning.

intervju

Våra intervjuer har genomförts under perioder om c:a 1,5-3 timmar antingen i den svarandes 
hem, dess arbetsplats eller på ett offentligt etablissemang den svarande föreslagit. Detta har 
förhoppningsvis inneburit att den svarande känt sig bekväm i intervjusituationen och vart uppriktig 
i en större utsträckning än om intervjun tagit plats i en okänd miljö (McCracken 1988). I en av 
intervjuerna intog den svarande en expertroll där han hade svårt att tala i termer av personliga 
reflektioner utan istället antog ett ovanifrånperspektiv vilket innebar att vi utelämnade honom 
från det empiriska underlaget och därför inte återfinns i listan av respondenter. 

Vår intervjumetod är den semi-strukturerade där vi tagit hjälp av en intervjumall som endast 
delvis efterföljts (McCracken 1988). Det centrala är att diskutera kring ett antal givna teman, 
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där fokus har legat på att framhäva den svarandes personliga reflektioner och uppmuntrat till en 
flexibilitet och frihet att för denne att själv utveckla särskilda svar mer utförligt (Bryman & Bell 
2003; Lundahl & Skärvad 1999; McCracken 1988). Ett strikt fokus har legat på öppna frågor 
och ett försök att minimera vinkling och styrning från vår sida, vilket går i linje med både Mc-
Cracken och Bryman & Bell, och vi anser att ett mer strukturerat frågeschema hade underlättat 
kodifiering men starkt reducerat variationen i empiribasen. Under intervjuerna har våra svaranden 
fått ta del av olika digitala material vilka de sedan reflekterat över. Genomförandet av intervjun 
och reflektionsmaterialet presenterar vi härnäst.

undersökningsdesign

genomförande av intervjuns första del

Intervjutillfällena inleds med en orientering där vi i egenskap av forskare introducerar oss själva 
för att göra den svarande bekväm med våra personer, bakgrund och syfte (Kvale & Brinkmann 
2009), liksom godkännande av vår ljudinspelning. Ambitionen har vart att förmedla en vetens-
kaplig ambition men i en informell framtoning, avvägd efter behov och intervjusituation (Mc-
Cracken 1988). Vår studies syfte har tonats ner eller helt dolts till efter intervjuns avslut, för 
att minimera risken att svaren formuleras för att tillgodose våra tänkbara önskemål istället för 
ärliga, personliga reflektioner. Vi har tagit hänsyn till Strauss & Corbins (1990) om teoretisk 
känslighet (theoretical sensitivity), vilken indikerar en medvetenhet om nyanser i innebörden 
av data. Insamlingen av sekundärdata innan intervjuarna visade sig vara till stor hjälp i fråga om 
förmåga att skilja relevanta insikter, tankar från det som inte var relevant. 

Vi ser att vårt inledande formulär har haft flera förtjänster, vilka först och fräst innefattar att 
upprätthålla en relevant ordning för att underlätta jämförandet mellan intervjuer. Vidare ger 
formuläret vägledning i att fånga sammanhanget och förutsättningarna för oss som forskare men 
även våra svaranden, samt etablerar den en viss riktning på samtalet utan att göra större avkall på 
förutsättningslöseten hos de intervjuades svar (McCracken 1988) men detta är också formulärets 
enda bidrag och svaren har inte influerat oss i vårt analysarbete. Vid jämförelse visade sig inte 
produktion kontra konsumtion vara av betydelse, där inga specifika skillnader kunde redovisas, 
vari vi valt att bortse från detta kriterium.

Intervjufrågorna har baserats på teman autenticitet, konsumtionssamhället och reklam vilka är 
de kategorier vi identifierat som mest relevanta. Utifrån dessa har vi formulerat frågor i vår in-
tervjuguide som sökt svar av den intervjuade om särskilda erfarenheter där känslor av och tankar 
om autenticitet uppkommit, hur de ser på sin omvärld och konsumtion, liksom mer specifika 
frågor om reklamfilmer de svarande uppskattat. Därutöver har vi genom exempel eftersökt deras 
erfarenheter av att dela med sig av denna typ av budskap till sina jämlikar, liksom andra prov på 
hur deras konsumtion uttryckt deras identitetsprojekt.

Genomgående för intervjumomentet är att vi försökt efterleva de rekommendationer som pre-
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senteras i McCrackens fyrdelade undersökningsmetod, med särskilt fokus på det tredje steget 
vilken avser intervjun (McCracken 1988: 40). Uppmärksamhet och rätt strategier är avgörande, 
och det ligger i den längre intervjuns natur att vissa spår går om intet på grund av bristande 
uppmärksamhet hos intervjuaren. McCrackens rekommenderade struktur, liksom hjälpmedel 
av typen kontrastering och att helt sonika spela dum har emellertid vart till stor nytta i strävan 
efter ett så rikt material som möjligt.

genomförande av intervjuns andra del

För att stimulera undermedvetna antaganden och pröva de svarandes erfarenheter och värder-
ingar i praktiken, har vi använt oss av ett planerat sätt att förmå svaranden att på ett något 
påträngande vis känt som auto-driving (McCracken 1988: 37). För att få ett större empiriskt 
material att arbeta med analysen rörande kommersialism och autenticitet, har vi därtill använt 
oss av en deltagarobservation i form av ett experiment. Vi exponerade de svaranden för tre olika 
blogginlägg samt videoklipp i vilka olika grader av kommersialism tydligt framgår och signaler 
av autenticitet återfinns i varierande utsträckning (se Appendix 2 och 3). 

För att korrekt utforma våra experiment har vi använt oss av gällande autenticitetsteori inom 
konsumentforskningen som fokuserat på de attribut och signaler vilka genom konsumenten tolkar 
och värderar autenticitet. Vi vill se hur olika uttryck tolkas för att visa på en eventuell uppluckring, 
var vi valt men även konstruerat bloggar och Youtube-klipp för att se detta förhållande. Viktigt 
att ta med sig i är att en korrekt utformning av experimenten bidrar till att rätt förutsättningar 
ges för våra intervjuade konsumenter (McCracken 1988) att mer specifikt utvärdera relationen 
mellan kommersialism och autenticitet, både utifrån experimentens faktiska uttryck, men även 
i hänsyn till vad som lyfts tidigare under intervjun. 

Då konsumenten utvärderar och bedömer autenticiteten av föremål, personer, varumärken och 
andra konsumtionsobjekt visar Grayson & Martinec (2004) hur konsumenter identifierar signaler 
(cues) som tillkännager en indexerad eller ikonisk autenticitet. Ett exempel på indexerad auten-
ticitet kan ses i hur konsumenten utvärderar en välkänd målning och faktiskt bedömer att den 
är målad av den ursprungliga konstnären. I de fall där signalen uppfattas som en reproduktion, 
och inte originalet, utvecklar konsumenten istället strategier för att bedöma en ikonisk auten-
ticitet. Ikonisk autenticitet kan närmare beskrivas i hur väl reproduktionen speglar kvaliteter av 
originalet, som dessa kvaliteter uppfattats av konsumenten. Grayson & Martinec etablerar att 
konsumenter aktivt blandar fiktion och verklighet för att skapa en känsla av autenticitet med 
vilken hon genom konsumtion kan få identitetsfördelar såsom t.ex. verklighetsflykt.

Genom att anspela på indexerade autentiska signaler i form av hemmainspelade videor, dålig 
kvalitet, klara kommersiella intressen, avser vi att finna goda resultat genom dessa reflektioner. 
För att ytterligare nyansera videorna har vi sett till ytterliggare en studie. Med utgångspunkt i 
Grayson & Martinecs (2004) signaler av indexerad och ikonisk autenticitet vidareutvecklar Mi-
chael Beverland, Adam Lingreen och Michiel W. Vinks tre olika former av autenticitet i artikeln 
Projecting Authenticity Through Advertising (2008). Utifrån en varierande abstraktionsgrad 
dragna från indexerade och/eller ikoniska signaler använder konsumenten sedermera dessa 
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autenticitetsformer för att utvärdera olika reklamuttryck.

Den första formen som framförs är bokstavlig autenticitet (pure authenticity). Den bokstavliga 
autenticiteten är baserad på indexerade kvaliteter såsom att uttrycket förmedlar att avsändaren 
aktivt är involverad i tillverkningsprocessen eller där bevis i form av instrument eller metoder 
framträder som historiskt sanna för produkten eller syftet ifråga. Uttrycket uppfattas i denna 
kontext autentiskt ur ett platsperspektiv, den hjälper konsumenten på situationsnivå, men förfat-
tarna fastslår att en självverifiering inte sker och således fungerar bokstavlig autenticitet inte som 
del av det förlängda jaget (Beverland et al 2008).

Approximerad autenticitet (approximate authenticity) anspelar istället på ikoniska signaler och 
åstadkoms genom att uttrycket förmedlar utvärderingsmöjligheter av mer symbolisk och abstrakt 
natur. Genom att koppla an till tid och plats bistår approximerad autenticitet till ökade möjligheter 
för självverifiering. Detta kan vidare förklaras i att utrymme ges för att spela an på okunskap hos 
konsumenten. Genom att imitera kvaliteter av indexerade uttryck (där vanligtvis konsumenten 
saknar exakt information), kan denna form av uttryck trots sitt explicita kommersiella syfte up-
pfattas som autentiskt av konsumenten. Detta kan t.ex. ses genom att signalen visar respekt för 
en viss tradition, givet att traditionen i fråga uppfattats som genuin och historiskt verklig. 

Genom en blandning av ikoniska och indexerade signaler framför författarna moralisk autenticitet 
(moral authenticity), där fokus just ligger på att slå an på moraliska värden hos konsumenten. 
Detta kan te sig i att uttrycket involverar särskilda element där avsändaren kan uppvisa en stark 
känslomässig koppling till syftet. Den moraliska autenticiteten kan ses styrka det förlängda jaget, 
där avsändarens avsikt i termer av traditionella moraliska idéer är viktigare än själva uttrycksfor-
men för att en självverifiering skall ske (Beverland et al 2008).

Beroende på vad den subjektiva uppfattningen är gentemot reklam, Youtube, och bloggfenomenet 
tror vi att våra konsumenters svar kommer att vara väldigt intressanta. Vi ser ändå stora möjligheter 
med att finna liknande insikter i hur konsumenten kommer utvärdera en hemmainspelad video 
som autentisk och icke-kommersiell i kontrast till en reklam. Videon i mellanläget, där en person 
har på sig kläder ifrån ett varumärke, och rekommenderar en sko från samma varumärke, men 
där syfte inte på samma sätt framgår är vi säkra på att det kommer visa på en nyanserad bild i 
Beverland et als (2008) signaler av autenticitet. Likaså gäller för bloggarna, där produktbloggen 
ställs mot en personlig blogg, men även en ”sponsrad” personlig blogg. Det kommersiella intresset 
bakom varierar, likaså signaler av autenticitet, vilket kan hjälpa oss att tydligare se dessa utfall 
och insikter i konsumentens förhandling.

genomförande av intervjuns tredje del

Vi noterade i förstudien att ett kommersiellt budskap som gör anspråk på att vara icke-kommersiellt 
för att sedan avslöjas med att drivas av kommersiella intressen är en extrem, men ett väldigt 
intressant scenario i relationen mellan kommersialism och autenticitet. För att ställa truismen 
på sin spets har vi fabricerat ett blogginlägg respektive videoklipp där innehållet gör anspråk på 
att vara självständiga, och privata kulturyttringar. Från intervjuns andra del, där vi först låtit 
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den svarande reflektera över dessa budskaps avsändare, innehåll och trovärdighet, för att sedan 
introducera ett kommersiellt intresse bakom. När dessa kommersiella motiv röjs i form av att vi 
berättar om innehållet och avsändarens syfte uppstår ett moment av överraskning, där vi söker 
urskilja den ärliga reaktionen, i förhållandet av nya mediala uttryck relaterat till autenticitet och 
kommersialism.

Efter dessa följer en avslutande diskussion där den svarande elaborerar ytterligare kring våra 
kulturella kategorier, som nu framträtt tydligt. Genom att ge självupplevda exempel och andra 
erfarenheter ges vi ännu bredare underlag för att analysera och tematisera vårt material.

bearbetning
Efter avslutade intervjuer har transkribering inletts, i vissa fall samma dag, i andra med längre 
avstånd. Inspelningen som gjorts med mobiltelefon och ljudfilen har sparats på två separata 
enheter, och testas på förhand i aktuell miljö för att säkerställa tillräcklig inspelningskvalité.

Vi fokuserar på relationer, kategorier och antaganden som görs av den svarande under intervjun, 
för att sedan ställa den i relation med vad vår teori presenterar. Som McCracken (1988) noterar 
är detta en svår avvägning mellan att finna nya sanningar och hitta kopplingar till redan exis-
terande idéer om autenticitet och kommersialism. Vidare följer vi hans femstegsmodell för analys 
varifrån vi börjar på en detaljerad, lexikal nivå till allt mer bredare samband och observationer 
(McCracken 1988: 43)

Transkriberingen har gjorts växelvis mellan oss två författare, där inspelningen lyssnats igenom 
upprepade gånger. Genomläsningen av den färdiga transkriberingen i arbetet med att finna 
signifikanta teman har gjorts av oss båda, flera gånger per intervjuperson (Bryman & Bell 2003; 
McCracken 1988).

metodkritik
Med en kvalitativ forskningsstrategi finns det vissa självklara brister vi måste belysa. Bland annat 
är generaliseringsmöjligheter och systematiska resultatuppställningar omöjliga att verifiera, liksom 
för andra att kritisera och replikera. För att studien skall ha största möjliga trovärdighet har vi 
använt oss av Lincoln & Gubas (1985) kriterier i linje med en tolkande forskningsansats. Denna 
argumentation återkommer vi till nederst i metodkritiken, under validitet.

Vi inser begränsningarna med att endast undersöka urbana mediekonsumenter då det vore 
forskningsmässigt intressant att se huruvida landortskonsumenter är annorlunda inställda till 
autenticitet och kommunikativa normer. Det har vart upp till oss som författare att sätta upp 
egna kriterier för vårt svarandeurval, och det har ställt krav på oss att balansera kunskap om vårt 
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teoretiska ämnesområde med de svarandes profiler och personligheter för att undvika en alltför 
styrd intervju.

Kroppsspråk, klädsel, miljö, intonering är bara några exempel på de parametrar som kan påverka 
riktningen på intervjun till följd av hur vi som forskare uppfattas av den svarande, liksom vice 
versa(McCracken 1988; Lincoln & Guba 1985). Här är omöjligt att reducera den varians som 
kommer av att inte utföra intervjuer med exakt likadana premisser. Istället förlitar vi oss på 
ett grundligt förarbete i form av intervjuschema och insamling och kontroll av primär- och 
sekundärdata under studiens gång.

En viss obalans mellan antal intervjuade kvinnor och män syns i vårt urval, vilket emellertid i 
analysen inte visat sig innebära signifikanta skillnader i vår slutsats, likaså gäller för redan nämnt 
variansen mellan mediekonsumtion och medieproduktion med studiens utfall. Åldersspannet 
sträcker sig mellan 19 och 45 år vilket vi anser godkänt för att få en relevant spridning. Vissa 
svarandes nära koppling till kommersiella intressen och reklam har däremot riskerat styra deras 
svar och dess generaliserbarhet, vilket vi försökt undgå genom att fokusera på personliga up-
plevelser och dylik sondering (McCracken 1988). 

Vi har i huvudsak valt att använda teoretiska anspråk från A-klass-journaler och framförallt 
Journal of Consumer Research men även etablerade sociologer och filosofer. Vårt primära val att 
använda forskning inom den konsumentkulturelle forskning ligger i linje med vår ambition att 
bidra specifikt till den konsumentkulturella forskningskategorin.

validitet

För att få största möjliga trovärdighet har vi lutat oss mot Lincoln & Gubas (1985) koncept för 
att fastställa vissa kriterier i denna kritiska del av studien. Genom Lincoln & Guba har vi valt 
att använda oss av ett väl applicerat ramverk inom den tolkande forskningslinjen där författarna 
för fram fyra kriterier för att fastställa trovärdigheten. Under dessa kriterier anger författarna ett 
antal åtgärder vilka vissa har utförts för att öka studiens trovärdighet.

Kredibilitet (credibility): För att säkerställa det empiriska materialet har alla svaranden fått se 
över sina citat och godkänna materialet. Genom att använda, så kallade member checks, finns 
det inga tveksamheter i att våra svaranden överensstämmer med de citat och argument vi erhål-
lit från dem. Vidare har kamratgranskning (peer debriefing) skett, både i en mellanfas och i en 
slutfas av studien.

Överförbarhet (transferbility): I kontrast till generaliserbarhet, syftar överförbarheten till den grad 
insikter i en viss kontext kan bli överförd och applicerad till en annan relaterad kontext. Vi betonar 
vikten av att klart visa förutsättningarna och den metod vi valt, varvid vi detaljerar våra experiment 
och tillvägagångssätt noga för att öka studiens överförbarhet till andra relaterade studiekontexter, 

Pålitlighet (dependability): Vi måste vara medvetna om att minimera den idiosynkrasi som kan 
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inträffa i kvalitativa studier. Då tolkningen blir en subjektiv social konstruktion, är detta en väl-
digt viktig faktor att vara medveten om. För att öka pålitligheten har vi använt oss av en extern 
handledare som övervakat och verifierat det arbete som skett under studien.

Anpassningsbarhet (confirmability): Kvalitativ forskning tenderar att tro att varje forskare ger ett 
unikt perspektiv till studien. Anpassningsbarheten refererar till vilken grad studiens resultat kan 
diskuteras och/ eller bekräftas av andra. Genom studien har vi dokumenterat framsteg och fört 
anteckningar från både sekundär och primärkällor. Detta för att kunna kontrollera insamlandet 
av data under hela studien och underlätta bearbetningen kopplat forskningssyftet. Således styrks 
anpassningsbarheten, i linje med Lincoln & Guba.
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empiri & analys
I detta kapitel presenterar vi studiens empiriska material vilket vi analyserar parallellt. Detta ger 
oss rätt förutsättningar för att i det avslutande kapitlet kunna föra en meningsfull diskussion om 
relationen mellan autenticitet och kommersialism, samt vilka konsekvenser denna kan sägas ha för 
Douglas Holts förutsägelser. Nedan följer en överblick av våra konsumenter, och deras samlade 
tankar presenteras sedan utifrån ett antal teman löpande i kapitlet. Från ett större perspektiv 
lyfter vi först fram konsumenternas tankar om sin egen och företagens roll i en kommersialise-
rad verklighet kontra innebörder av autenticitet. Detta ger oss förutsättningar för att förstå på 
vilket sätt autenticitet ryms tillsammans, eller i motsats till kommersialism. I kapitlets senare del 
belyser vi sedan mer explicit hur konsumenterna tar till sig och reflekterar kring reklam. I det 
postmoderna samhället har reklamen börjat anta nya former och bryter i vissa fall mot normen 
för hur sponsrade budskap ska se ut, en utveckling av stort intresse för vårt syfte som ställer nya 
villkor för hur individer konsumerar och granskar reklambudskap. 

Tabell 1. Överblick av respondenter.

namn ålder yrke mediakon-
sumtion

media-
produktion

Milton 25 Studerande Medel Låg

Anna 39 PR-konsult Hög Hög

Gustav 41 Var-
umärkesstrat-

eg

Hög Medel

Martin 24 Kassabiträde 
och fril-

ansande web-
bredaktör

Hög Låg

Cornelia 23 Projektledare Hög Medel

Armand 27 Praktik på 
kommunika-

tionsbyrå

Hög Låg

Not. Namnen är fingerade.

kommersialismen kan fungera som ett kvitto
Vi observerar inledningsvis en grundinställning som vittnar om att icke-rationella och symboliska 
värden såsom autenticitet inte verkar kunna rymmas i konsumenters uppfattning av företags väsen:

Anna: Jag tror inte att företag, vissa företag i för sig, men stora företag som har råd med 
reklam tror jag ofta har syftet att faktiskt bara tjäna pengar och inte att de vill mig något 
gott. Jag utgår ifrån det och då tolkar jag inte deras budskap som äkta. 

Armand: I grunden tror jag att jag har en väldigt kritisk inställning till multinationella 
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bolag och jag tror att man måste se upp med dom, och man måste ställa krav på dom. Det 
är säkert samma sak med mindre bolag, men deras aktioner påverkar inte mig så mycket. 
Men det t.ex. IKEA gör påverkar så många människor och därför är det viktigt att man 
hela tiden belyser vad dom gör och hur dom gör det. 

Utan att rikta en fundamental kritik mot kapitalismen som ekonomiskt system framträder en 
misstänksamhet mot stora kommersiella enheter. Detta går i linje med den historiskt etablerade 
truismen: autenticiteten är helig, och kommersiella intressen kan inte annat än besudla detta 
vördade men tvetydiga begrepp. Utan att rikta explicit kritik mot kapitalismen kan en närmast 
marxistisk syn skönjas: kommersialism, storföretag och syftet med deras produktion urholkar, 
liksom Benjamin uttrycker det, (1969 [1936]) autenticiteten. 

Martin: I grund och botten är det svårt att kombinera någonting jättekommersiellt med 
äkta. Det känns som att det kommersiella tar överhand över det äkta. 

Autenticitet och kommersialism beskrivs som två krafter, tillsammans allt som oftast oförenliga. 
Särskilt stora multinationella företag målas upp som särskilt viktiga att granska, och det finns 
en skepsis mot dessa och ett krav att vara ansvarstagande. Dessa tankar redovisas på ett väldigt 
generellt och abstrakt plan, där grundantagandet befäster truismen. Vad som dock tydligt framgår, 
och vilket som kommer visa sig senare i analysen, är att denna distinktion är långt från sanningen.

Det framträder tidigt en ambivalens kring relationen: den partipolitiskt engagerade Anna som 
tydligast markerat mot den kommersiella sfären medger efter ett eget resonemang att ”det handlar 
mycket om fall till fall, företag till företag. Vissa saker kanske är bra men inte allt. Det är inte 
svart och vitt, utan grått”. Både Anna, och Armand som vill ha en ”referenspunkt” i form av 
skogspromenader i kontrast till den kommersiella staden, visar trots sin fundamentala skepsis att 
villkoren för företagens väsen tycks ha förändrats och företagen är i position att förmedla större 
värden och autentiska erbjudanden:

Armand: Dom jobbar ju med det. De har alla förutsättningar emot sig. De startar inte på 
ett så bra utgångsläge, men absolut tror jag att de kan lyckas på ett eller annat sätt. Och 
det görs ju försök, det finns säkert många som är lättare att övertyga än mig på grund min 
skeptiska förhållning.

Det framgår att motståndet mot stora företag och deras inflytande inte nödvändigtvis betyder att 
autenticitet och kommersialism är oförenligt. Den tolkande konsumentens kritiska handlar istället 
om att avvika från vissa av marknadens villkor (Arnould & Thompson 2005). Kommersialism 
i sig är inte det dåliga, Milton framför istället att ett vinstmotiv kan underlätta resonemanget 
huruvida något är bra och äkta:

Milton: Att vilja tjäna pengar på det [klockindustrin] är inte något fel. Snarare tvärtom, 
man kan känna att det är mer äkta på grund av man betalar mer. Det kan till och med ses 
som ett kvitto i vissa fall.



V A D  K O S T A R  Ä K T A ?

-  2 9  -

För andra konsumenter är den kommersiella sfären den enda verklighet i vilken de kan skapa 
sin existentiella mening:

Cornelia: Jag konsumerar ju hur mycket som helst, jag är superkapitalistisk. Min värld går 
ut på en strävan att konsumera saker, att äga saker. Spelar egentligen ingen roll vad det är. 
Men det är ett slags mål, jag jobbar för att göra det där eller köpa det här. Om jag bara ägde 
det här skulle jag vara lycklig. […] Jag konsumerar mina intressen.

Detta närmast radikala tillkännagivande är en ytterlighet bland våra informanter, men väcker 
en serie frågor om hur konsumenten värderar och moraliserar kring autenticitet, vilken roll da-
gens företag spelar för konsumenten genom sin marknadsföring och agerande, liksom hur dessa 
budskap förhandlas av konsumenten. Vi ser en parallell till Beck (1998) i hur sociala strukturer 
och institutioner sedan det moderna samhället luckras upp. Möjligen finns orsaken till denna 
värderingsmässiga pendling till företags fördel i det minskade inflytandet från och tron till icke-
kommersiella auktoriteter i samhället såsom kyrkan, politiken och kulturen. Genom detta har 
dessa traditionella organisationers roll som meningsskapare för konsumenten reducerats – och 
tomrummet fyllts av företagens erbjudanden och varumärken. 

Jag vill lÄra kÄnna varumÄrket
Vi ser alltså att synen på företag rymmer en strid ström av känslor som konsumenten använder 
i självverifieringsprocessen (Beverland & Farrelly 2010). Genom att känslor utläses ur eller pro-
jiceras på företaget erbjudanden, ser vi hur konsumenter bland annat liknar företag vid vänner:

Gustav: Det fungerar likadant med vänner som med varumärket, jag har inte jättemånga 
som jag är superlojal mot. Inte 100, men kanske 10. Du kanske har 20 om du är supersocial 

Vi observerar en strävan efter identitetsfördelar genom mål av samhörighet, där våra konsumenter 
fyller utvalda varumärken och dess marknadsmanifestationer med preferenser och känslor vilka 
ger en känsla av autenticitet (Beverland & Farrelly 2010). Gustav utrycker ”jag tror att de var-
umärken jag är mest lojal mot är dom där jag känner att jag delar samma grundidé med”. När 
nu varumärken rymmer impulsiva och känslomässiga idéer, finns också motiv att undersöka vilka 
förväntningar konsumenterna har på varumärken. Cornelia framför intensivt sina föreställningar 
om hur varumärken skall förhålla sig mot henne och hennes omgivning:

Cornelia: Jag anser att det är en moralisk grej, de kan inte höja sitt varumärke genom att 
klanka ner på andra – det tycker jag är så jävla fegt. Har man inget bättre att komma med 
själv än att klanka ner på andra, då kan man lika gärna skita i det.

Cornelia lyfter ovan fram att varumärken har explicita moraliska ansvarstaganden, vilket samstäm-
migt förts fram i våra intervjuer. Liksom man kan känna stark lust och intresse till ett varumärke, 
förväntas de också ta ansvar:
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Armand: […] konsumtionen är helt nödvändig i vårt samhälle. Den har gjort att vi lever 
i ett välfärdssamhälle, men samtidigt är det alldeles för mycket som har gått snett i hela 
systemet. Man tar inte ansvar, det saknas ett ansvarstänk från företagen och det gäller kon-
sumenterna också. Det är dubbelt.

Martin: De [SJ med självkritisk reklam] vill ju göra oss konsumenter medvetna om att 
de själva är medvetna att allting kanske inte är på topp. Och förmodligen skapa lite mer 
förståelse, att det är människor bakom ett företag, det är inte bara ett stort imperium. Och 
det lyckas dom också med, de lyckas ge varumärket en personlig touch. 

Genom att medge företag mänskliga och moraliska egenskaper uppstår en möjlighet för konsu-
menten att uppleva autenticitet relaterat till dygd och moraliska värden, vilket genom konsumtion 
av varorna kan ge identitetsfördelar (Beverland & Farrelly 2010). Detta medför att autenticitetens 
roll och betydelse fått förändrade villkor: när företaget betyder så mycket för identitetsskapandet är 
kapitalismen och företagen heller inte möjliga att helt och hållet överges av konsumenten; istället 
ställs krav på det enskilda företaget baserat på konsumentens personlighet och dess subjektiva idé 
om vad företaget betyder för något. Det är enklare att motivera en konsumtionsdriven livsstil när 
den är ett sätt att komma i kontakt med och ha utbyte av något man anser har samma känslor, 
värderingar, syfte, attityd som. Konsumtionen blir en självförstärkande process där identitets-
fördelarna konsumeras, men endast från rätt leverantör: 

Cornelia: Jag tycker väldigt mycket om Marc Jacobs. Jag har väskor, smycken och mobilfodral. 
Det bottnar i att de gör snygga saker, enkelt, snyggt, okrusidulligt i klädstil och inredning. 
Det är ett varumärke som jag faktiskt vill vara mer än vad jag faktiskt är, det passar in i 
bilden av den personen jag vill vara. 

Vi ser att den drivkraft som många gånger förs fram är liknande den av Baumans (1998) dröm-
liknande önskan. Där omgivningen konstant förändras, kan individens konstanta kalkylerande 
av risker underlättas genom att varumärket projicerar moraliska värden. När konsumenten 
etablerat från vilka företag och erbjudanden hon kan vinna identitetsfördelar från, blir det av 
naturligt intresse att förstå vilka egenskaper hos företag konsumenterna är mest benägna att rikta 
sin måluppfyllande konsumtion emot.

Är du Ärlig mot dig sJÄlv Är du JÄvligt Äkta

Martin: Äkta är lika med att vara sann mot mig själv. […] äkta och egen stil går i detta 
[uttrycka sig med klädval] sammanhang ihop, har du en egen stil och är ärlig mot dig själv 
då är du ju jävligt äkta.

Martin: Det ska inte vara påklistrat, det skall inte kännas ansträngt utan istället ska det jag 
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har på mig kännas naturligt. Så fort någon annan tänker att det har jag bara på mig för att 
”show off”, då uppfattas jag nog som oäkta. Men vill ju att det ska naturligt och äkta det 
man har på sig, jag har denna tröja för att det är jag.

Det är med intresse vi noterar att våra konsumenter genomgående har respekt för en särskild 
egenskap och handlande: att vara sann mot sig själv. Det låter oss förstå huruvida också autentic-
itet, liksom ett kognitivt och emotionellt utbyte, ryms inom konsumentens perception av vad ett 
företag kan erbjuda. Grayson & Martinec (2004) framför att en innebörd av autenticitet i termer 
av mänskligt handlande är sådana som ”clearly reflect who the person really is and are not ’put 
on’ or imitated merely to meet social conventions and or make money” (Grayson & Martinec 
2004: 297). Martin har en tydlig uppfattning om vad han anser vara äkta: det ”naturliga” och 
för hans identitet relevanta och ”egna stil”. Relationen till omvärlden förblir emellertid högst 
relevant där Martin uttrycker en benägenhet att både skapa och uttrycka sin identitet i samklang 
med sin omgivning, vilket visar att vad som dikterar hur man är ”sann mot sig själv” också ytterst 
är en social konstruktion.

Då vi redan etablerat att det kan existera en strid känsloström mellan företaget och konsumenten, 
ter det sig naturligt att även autenticiteten som den tillskrivs människor och deras handlingar, 
också är en egenskap som kan tillskrivas ett företag:

Cornelia: Folk som gör saker som de vill, i denna kontext ligger ju kommersialism och kapi-
talism till grund för allting, men det måste finnas en äkthet och passion att tro på vad man 
gör. Jag vill ju ha ett jobb som jag hade velat göra oavsett om jag får betalt eller inte, så vill 
jag att det ska vara med varumärken också. Att de skulle göra sitt varumärke fastän de var 
panka eller miljardärer, står i ett garage eller på en fancy gata. Då tror jag verkligen på det.

Cornelia: Varumärken som står för vad dom är, som inte försöker hymla genom att fokusera 
på irrelevanta saker som konkurrenter och så vidare, varumärken som gör sin egen grej. Och 
det tror jag gör att de blir framgångsrika, då vinner de mitt förtroende.

När företag utvärderas på samma sätt som individer och deras handlingar får det stor innebörd för 
relationen mellan autenticitet och kommersialism. En naturlig fråga är vilken form av ”företaget” 
konsumenten relaterar till: är det en uppfattning av dess marknadsföring, en ambassadör för 
organisationen, eller idén om en kommersiell, vinstdrivande enhet? I enlighet med vår metod 
blir kommersiella budskap i form av t.ex. reklamfilmer och bloggar en naturlig kontaktyta mel-
lan individ och företag. 

Anna noterar en tandkrämsreklam och Armand kommenterar ett blogginlägg från Gekås Ullareds 
produktblogg (se Appendix 2) vars innehåll är renodlad produkt- och prisinformation:

Armand: Det här tycker jag är ärligt. Det är sjukt kommersiellt, det är billigt och mass-
producerat men det är ärligt och autentiskt och autentiskt i den bemärkelsen att dom inte 
utgör sig för att vara något annat heller. 
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Anna: Om vi tar en platt tandkrämsreklam som är tydlig med sitt mål. Då är den ganska 
äkta så länge den inte tummar/försöker göra anspråk på något den inte är. 

Den kommersiella agendan är på Gekås Ullared-bloggen tydlig men vinner genom en uppriktighet 
och tydlighet kring sitt uppsåt mer respekt av Armand. En kommersiell dagordning behöver inte 
vara negativ, men den måste motiveras av andra värden:

Gustav: Det är inte svenskt, men om man kränger bara för att kränga så upplever jag dig 
som en krängare. Det kan hända att jag köper något, men då får det fan vara billigt. Då 
ska du inte bli rik heller, för det ska ju vara så billigt att du inte kan bli riktigt rik. Vi ska 
ha minst lika mycket i utbyte. Men gör du saker för ett högre syfte, då gör det inget om 
du råkar tjänar på det, då är syftet viktigare än produkten. Jag tror att det funkar i alla 
sammanhang, med företagsledare. Sitter man där för att bara tjäna pengar tror jag inte på 
dom som ledare, men sitter dom där för att göra något vettigt med företaget och sen råkar 
tjäna pengar, så fine. Summan är det samma, men frågan är vilket ingångsvärde man har.

Värst blir det i fallen där den kommersiella agendan upplevs dold eller medförandes negativa 
konsekvenser i form av exploatering:

Armand: Jag tycker ju inte att Nike är så äkta när du producerar skor för 2 och säljer för 
80 dollar och det har ju uppmärksammats och då blir dom inte äkta. Och det kan vara 
likadant med Acne, men det vet jag inte och då kan jag leva i den tron på att dom är äkta.

Vi ser att Armands strävan att uppleva autenticitet sprungen ur perceptioner av dygd och mora-
liska värderingar framträder som central för honom. Vetskapen om Nikes produktionsprocesser 
och prissättningsstrategier kontrasteras mot hans moraliska vägvisare som starkt fördömer sådana 
principer (Beverland & Farrelly 2010) vilket resulterar att han aktivt misskrediterar Nike. Hans 
resonemang väcker emellertid frågan om denna moraliska dygd, som ju Beverland & Farrelly 
(2010) benämner vara sprungen ur en universell moralitet, gäller för alla konsumenter, eller om 
det finns ytterligare kriterier för hur beslutet kommer omkring. Armand upplever Nike vara 
icke-autentiskt, vilket i enlighet med den allmängiltiga definitionen borde innebära att han ser 
Nike som icke-genuint, osanna och/eller overkliga (Beverland & Farrelly 2010). Dessa vaga 
begrepp hjälper oss inte riktigt förklara Armands reaktioner, som ju bygger på hans förvärvade 
kunskap om Nike. 

Istället framträder en annan term bland våra svaranden i relation till autenticitetsbegreppet, 
nämligen trovärdighet. Begreppet tycks initialt vara lika obestämt som autenticiteten. Klart är 
emellertid att det ofta väger minst lika tungt, och inte sällan är en förutsättning för den:

Anna: När jag säger äkthet tänker jag på trovärdighet. För mig är det framförallt det. Det 
kanske är att jag säger det för jag är PR-konsult. Det handlar väldigt mycket om när jag tar 
del av medier -- hur trovärdigt är det? […] Trovärdigheten är nästan viktigare än äktheten. 
Jag tycker de konflikterar rätt ofta. Ofta tycker jag att man kan tolka in det på att det gör 
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saker på olika nivåer. Att ”jaha, detta gör dom för att dom gjorde såhär, för att deras mål-
grupp ska göra såhär sen”. Så när jag tänker trovärdighet gentemot företag, kan det ju vara 
i reklam, men mer om de går ut och gör saker.

Anna: Det är svårt att reflektera över begreppet äkta, för äkta är något som man gör. Äkta 
måste på något sätt vara kopplat till syftet. Det blir ett väldigt platt begrepp om man inte 
tar in varför man agerar på ett visst sätt. 

Vi ser att trovärdigheten relateras till autenticitet oavsett om kontexten är kommersiell eller inte, 
vilket indikerar på dess stora betydelse för konsumentens förhandling av mening. Det blir ett 
verktyg för Anna att utläsa orsakssamband, och en hjälp att dechiffrera uttryck som i sig själva 
är svåra att utvärderas som autentiska eller inte. En trovärdighet ger förutsättningar för auten-
ticitet, även om motsatsen inte nödvändigtvis gäller. Klart är att trovärdighet nämns ofta, och 
tycks bestämmas av flera olika komponenter i det [kommersiella] budskapet. Hur vi bättre kan 
förstå det, och relationen till autenticitet, framkommer i senare teman där vi studerar diverse 
reklamuttryck och konsumentens utvärdering av dessa.

reklamen visar vem Jag Är
Det sociala nätverket Facebook och videotjänsten Youtube lyfts fram som två ytterst socialt viktiga 
verktyg med vilka våra konsumenter kommunicerar med sin omvärld. Medierna används som en 
bro mellan konsumentens identitet och kommunikationens uttryck eller innebörd:

Armand: Absolut, när jag hittar något bra på Youtube brukar jag lägga upp det på Facebook 
för att sprida det. Det är ju det feta med kommunikation, att vi kan göra så här i allt större 
utsträckning och man blir inte bunden till ett stort bolag som bestämmer vad man ska titta 
på. Det blir en demokratisk rörelse där man kan anpassa och hitta saker och producera saker 
man gillar, och ge det spridning om andra gillar det […] Är det en fet grej, som berör mig, 
så lägger jag gärna upp den på min status. 

Det framgår tydligt att ett budskaps uttryck, innebörd eller syfte, oavsett vad i dessa som appellerar 
till individen, kan vara betydelsefullt för den egna självbilden och individens identitetsskapande. 
Belk (1988) har visat att ägodelar utgör viktiga byggstenar i individers identitetsskapande. Armand 
berör en intressant aspekt med den digitala miljön: han anser att den är demokratisk. Genom 
denna yttrandefrihet, kan vi i enlighet med Belk se hur individen på internet får särskilt goda 
förutsättningar att hantera budskap (ägodelar) genom att kontrollera, skapa eller få kunskap om 
dom. När till exempel en video delas på Facebook kan den ses som en temporär ägodel vilken 
används för att projicera ut det förlängda jaget: 

Cornelia: Jag skulle aldrig skicka vidare något som jag inte tyckte var svinbra, det krävs 
ganska mycket att jag ska lägga ner den tiden och energin för att skicka vidare någonting 
[…] Det är ju psykologiskt. Det bekräftar antagligen den person jag vill vara [… ] jag läg-
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ger ju upp saker för den person jag vill vara. Jag skulle inte lägga upp något som inte är 
gångbart med den personen jag är.

Cornelia och Armand visar att delningen sker genom en noggrann selektiv process. På samma 
sätt som man bojkottar vissa varor genom att besjäla den med negativa associationer (Handelman 
& Kozinets 1998), blir i delningstillfället varan budskapet. Genom att välja bort vissa budskap 
för att de inte är förenliga med individens identitet, där det symboliska värdet bakom budskapet 
fungerar som ett moralisk ställningstagande av det förlängda jaget, distanserar sig våra konsu-
menter från dessa budskap.

Ovan betraktelser handlar framförallt om kulturella uttryck utan en explicit kommersiell agenda. 
Det skiljer sig enligt våra konsumenter i hur de förhåller sig till uttryck där det icke-kommersiella 
kombineras eller ersätts av ett kommersiellt fokus, det tillkommer ytterligare kriterier för att 
delning ska komma på tal:

Anna: Ja, för det politiska parti jag är engagerad i har jag gjort det. Och skulle det vara 
riktigt jävla kul skulle jag nog dela med mig. Men jag drar mig nog lite för att göra det. Är 
det ett företag jag lyfter är det för det är riktigt bra eller riktigt dåligt. Att jag blir impad för 
det är smart - men jag är försiktig, det är ju det dom vill. När det uppmanas att sprida saker 
då gör jag inte det. Jag vill ha trovärdighet, och det handlar om hur folk ska uppfatta mig.

Anna berättar om premisserna för vilka hon delar med sig av videor och annat online, där kom-
mersiella budskap återigen bedöms enligt en egen standard – baserat på nämnda trovärdighet 
och hur hon själv vill framställa sig. Armand utvecklar delningsprocessen:

Armand: Reklam skulle jag kunna dela, om jag tycker att den är bra. För mig är det ganska 
avgörande att när det känns mycket reklam så har jag svårare att lägga upp det just för att 
det är reklam. Som med Nike-reklamen jag pratade om. Den tyckte ju jag var asfet, men jag 
har lite svårt att lägga upp en Nike-reklam på min wall för att det är just Nike. Då blir det, 
vem är avsändaren? Då ska det vara ett företag jag identifierar mig med, och jag identifierar 
mig ö h t inte med Nike.

Vi har alltså noterat hur konsumenten kan ha ett emotionellt och moraliskt utbyte med företaget, 
men att resonemanget för huruvida ett kommersiellt budskap ska delas är en komplex sådan: 
Armand visar en tydlig granskning och noggrann urvalsprocess för det av Nike producerade 
klippet, ett företag han uttrycker skepsis gentemot. Vi kan se paralleller till hur Beck (1998) och 
Giddens (1999) benämner individens självreflexivitet. Armand avstår från att dela och således 
håller han sin livsberättelse intakt och undviker de etiska dilemma som kan sägas skapas ifall 
delar av hans livsberättelse är artificiell och inte speglar hans moraliska identitet. Om däremot 
varumärket befinner sig inom individens referensram, där dess symboliska värde reflekterar till-
baka på dennes identitet, blir istället delningen en naturlig process: 

Intervjuare: Finns något exempel på företag du identifierar dig med?
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Armand: Acne. Dom hade ju för det första inte gjort en så bräkig reklam som med Nike. Det 
hade säkert vart mer lågmält med ett sjukt snyggt foto och fått in många aspekter som jag 
verkligen tycker är häftiga och uppskattar, och då hade det vart en Acne-logga som dykt upp.

Att en reklam kan användas som en byggsten i individens identitet står klart, där Milton beskriver 
konsekvensen av fiskrättstillverkaren John Wests reklam han delade med sig av på Facebook:

Milton: Den visar upp min humor, det här tycker jag är roligt. I generella drag visar det väl 
även att jag är en halvrolig kille som njuter av humor. Den visar väldigt mycket egentligen, 
vad för slags humor jag har, vad för slags person jag är.

Dessa mer eller mindre tillfälliga ägodelar används för att uttrycka det förlängda jaget. Det 
tycks alltså som att en reklamfilms yttersta triumf hos den enskilde individen, är att sluta upp i 
en positivt benämnd länkning eller statusmeddelande på Facebook. Milton förklarar vidare sin 
relation till reklam:

Milton: Jag tycker om reklamer som får mig att må bättre. Det behöver dock inte innebära 
att jag tar åt mig av produkten, utan att något i reklamen får mig att känna mig bättre 
inombords.

Ett centralt resultat i våra intervjuer är att flera svaranden uttrycker att de kan avnjuta ett reklamut-
tryck som vilket annat kulturellt uttryck som helst, men att hårdare bedömningskriterier föreligger. 
Det visar sig nämligen att denna konsumtion och delning av budskap kan ha stor betydelse för 
hur individen uppfattar sig själv och av andra och att autenticiteten förbli viktig.

statusmeddelanden 
Vad som framkommer vidare i diskussionen är att ägodelarna tycks även spegla konsumentens 
driv för status och social tillhörighet genom att aspirera på bekräftelse genom sina val: 

Anna: Jag var bjuden på premiären till filmen [Min egen Dolly]. Jag hade sett fram emot 
det hela veckan, och då skriver jag det på min status. Man måste ju vara med, att visa att 
man är först utan att skriva det. Det handlar om äkthet, jag skryter inte utan jag säger det 
bara. Att visa att man hänger med.

En intressant liknelse kan ses i Thorstein Veblens (1975 [1899] i Corrigan 1997) teori om con-
spicuous consumption. För att få eller bibehålla social status, används statusuppdateringar och 
delningar frikostigt i syfte att visa upp sin personlighet genom diverse statushöjande exempel som 
kan liknas vid en materiell förmögenhet. I Annas fall beskriver hon att vara bjuden på en premiär, 
och genom att visa det på hennes Facebook-sida ökar hennes status. Milton ser möjligheten med 
att resa, och dela med sig av dessa erfarenheter, som ett sätt att visa status:
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Milton: Ta Facebook till exempel, senaste appen ”My World Map” där man kan se var 
folk har sina vänner i världen, och man kan se att ”oj, den där personen känner ju vänner 
i hela världen. […] det är något slags hävdelsebehov, kolla hur berest jag är. Det är samma 
sak med bilder folk lägger upp. […] När jag vart ute och rest vill jag dela med mig av det, 
det är ett sätt att visa ”det här är jag”. Ta sociala nätverk, där visar du ju verkligen vilken 
personlighet du har.

Vi ser tydligt att bekräftelsen Milton eftersträvar i sitt virtuella beteende inte endast bottnar i en 
strävan att visa upp sina egna personliga egenskaper och kulturella fingerfärdighet, utan att den 
också är en jakt på samhörighet:

Milton: Det är klart att det skapar en möjlighet att visa sin personlighet på samma sätt, som 
på Facebook att gilla något. Bara den knappen visar ju att vi delar samma åsikt, vi gillar. 
Den funktionen innebär så mkt mer än bara ”jag håller med”.

Flera av de intervjuade visar en benägenhet att uppleva autenticitet genom identitetsfördelar kop-
plade till känslan av gemenskap (Beverland & Farrelly 2010). Genom att visa upp uttryck och 
dela innehåll får konsumenten en interaktionsyta som både kan öka den (virtuella) sociala sam-
manhållningen, men också en ökad känsla av kontroll, bekräftelse och personligt åstadkommande:

Martin: Oftast lägger jag upp musik på Facebook från Youtube. Jag kommer ihåg att jag 
delade med mig av Miike Snow [musikgrupp]. Det är oftast inte att jag tänker på det en 
hel dag, utan mer att jag lyssnar på låten och tycker den är bra, vill dela med mig och få 
reaktioner på det. Någonstans vill jag nog att andra ska gilla den, och få bekräftelse, ”fan vad 
den var bra” liksom [… ] det blir ju en ytlig bekräftelse, en snabb cheeseburgar-bekräftelse. 
En liten bekräftelse genom ett ”like” som får mig att må bra, tror jag.

Genom den digitala världen har nya budskap och uttryck blivit fler, där vi ser en intressant 
utveckling bland våra konsumenter. Att använda olika sociala medier som en del av det förlän-
gda jaget har blivit naturligt, där både kommersiella och icke-kommersiella uttryck används 
som temporära ägodelar. Ovan analys visar även på att reklamen inte bara blivit uppskattad 
av konsumenten personligen, utan tror dessutom att sina vänner kommer göra det och därtill 
t.o.m. bidra till att definiera honom/henne inför samma virtuella sällskapskrets. De autentiska 
identitetsfördelar samhörigheten kan ge blir en viktig aspekt att vara medveten om, men även 
den status dessa ägodelar kan förmedla. 

Detta bekräftar och utökar förståelsen för hur autenticitetsproduktion sker genom noggrann 
avläsning av preferenserna i konsumentens sociala gemenskap och de samhälleliga normer in-
dividen lyder under, som den presenteras av Beverland & Farrelly (2010). Delningsprocessen på 
t.ex. Facebook illustrerar nämligen tydligt att kriterierna för individens autenticitetsproduktion 
styrs av vad hon uppfattar att sina jämlikar kommer att uppskatta. En egen övertygelse om ett 
uttrycks autenticitet kan undermineras om det inte godkänns i det sociala rummet, om ingen 
klickar på ”like”-knappen.
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Baserat på om konsumenten finner reklamfilmen intressant eller inte, kan kommersiella budskap 
användas som viktiga byggstenar i identiteten. Det faller sig därför naturligt att vi nu analyserar 
det explicita uttrycket för reklamfilmen, så att vi kan fördjupa förståelsen av hur konsumenten 
förhandlar relationen mellan autenticitet och kommersialism.

 

Har du sett den HÄr reklamen? den Är JÄvligt fet
Våra konsumenter återkommer ofta till vikten av tilltalet i hur ett reklambudskap kommuniceras. 
Det ligger i reklamfilmens natur att först väcka reaktioner på det omedelbara visuella uttrycket. 
Därför är det måhända inte förvånande att en typ av reklamfilmer nämns oftare än andra: de 
massmarknadsförda 30-sekundersvideorna för de stora FMCG-bolagens hushållsprodukter:

Martin: Om vi tar tandkrämsreklam. Colgate, whatever. Visst, jag ser ju på den men jag 
tar inte till mig den då den är rakt av säljande. Den är rakt upp och ner, liksom, det här är 
en produkt och den bara pumpas ut. Det finns bara en sak och det är att sälja produkten.

Relationen mellan autenticitet och kommersialism kommer knappt på tal när denna typ av videor 
behandlas, då det förstnämnda inte upplevs ha något med tandkrämsreklam att göra:

Martin: När jag uppfattar något som att bara sälja, då ryggar jag, och det känner jag inte som 
äkta. Samma sak som tandkrämen. Det kvittar vilken produkt det är, det går liksom inte in. 
Det avfärdas någonstans som reklambrus. De försöker vara informativa men de funkar inte.

Flera exempel på denna typ av reklamfilmer nämns, och samtliga har den gemensamma nämnaren 
att de upplevs ha ett alltför säljande, närmast krängande uttryck och tilltal. När kommunikationen 
enbart tolkas med syftet att sälja en produkt och pumpa ut denna blir konsumentens tolkning 
negativ. Det kan vara lätt att tolka denna kritik som mot masskonsumtion, men det framgår 
att det inte är den kommersiella ambitionen som är fel, utan just tilltalet och hur det uttrycks. 
Även om det för konsumenten uppenbara syftet med de kritiserade reklamfilmerna är att lansera 
en produkt på en ny marknad, är det inte anklagelser om girighet som hörs, utan om att den är 
”gnällig”, ”tjatig”, och med en ”bitter eftersmak”:

Martin: Det blir inte intressant tycker jag. Visst. Självklart tar jag till mig den någonstans 
också men det är inte en reklam som är top-of-mind när jag tänker bra reklam. Colgate-
reklamen sitter kvar på ett annat sätt med en bitter eftersmak. Den gnäller egentligen bara.

Det framträder tydligt att Martin inte upplever något nämnvärt utbyte med denna typ av 
reklamuttryck, men att det är uttrycket som är problemet snarare än dess agenda. När vi fortsät-
ter diskussionen visar det sig mycket riktigt att kommersialism och ekonomiskt vinstintresse 
inte per definition diskvalificerar en reklam från att upplevas som autentisk. Vi ges istället flera 
målande beskrivningar om hur våra intervjupersoner upplevt reklamfilmer från multinationella 
företag som de sett, både med avseende på den visuella upplevelsen och känslorna den förmedlar.
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Armand: Jag såg en reklam på Youtube som var skitbra, den var jävligt bra. Det är en mörk 
snubbe som spelar basket, hela reklamen är sjukt snabbt klippt. Han säger ”jag orkar inte, 
jag kan inte, jag vill inte, det här är för jobbigt. Hela tiden fortsätter klippningen, hur han 
dunkar med sin basketboll och det är mörkt och suggestivt. Känslan är att han är en eliti-
drottsman som hela filmen ger en bild av, reklamen visar hur jobbigt det är. Sen slutar den 
med en klippning, där man ser att han är rullstolsbunden. Sen rullar han därifrån och säger 
något jävligt fett som beskriver, man får känslan ”om jag klarar det här, klarar du vad fan du 
vill”. Det var Nike förresten. Just do it. Den var 1 minut lång och sjukt stark. Det fetaste 
är att man inte förstår att han är handikappad, man tror att det är en vanlig snubbe som 
ska vara hård och cool. Det säger inte så jävla mycket, hade man bara sett den första delen 
hade det vara vart en OK reklam. Men med det sista blir den sjukt stark. När man tänker 
på en rullstolsburen person tänker man kanske på någon som inte kan göra så mycket med 
sitt liv. Det gör att reklamen får en sådan tyngd - man får en aha-upplevelse som får en att 
associera till sig själv och vad man själv kan göra.

Armand med sin starka reservation mot Nike ser flera stora förtjänster med det visuella uttrycket: 
hur den är filmad, klippningen, skådespelaren, temat, den oväntade knorren på slutet. Det finns 
en respekt för det kreativa uttrycket:

Cornelia: [Chrysler] pratar om heritage hela tiden, var man kommer ifrån. Dels är den 
stilistisk jävligt snyggt filmad och dels är den snyggt proddad men jag gillar också att de valt 
en ganska otypisk amerikansk manlig speaker som pratar rätt så mycket Detroit-slang. Jag 
struntar ganska mycket att Eminem är med – det tilltalar inte mig så mycket, och bilen är 
aldrig heller i fokus, den är bara den som för en genom reklamen. Jag tycker den är jävligt 
ball sen så pratar dem om att Detroit är någon form av underdog, och i bilproduktion att 
de inte är ett top-premium brand men att de ändå är där uppe och slåss om det. De är 
inte New York City, de är inte Las Vegas, de har ingenting sådant att erbjuda - men de är 
fortfarande jävligt stolta över var de kommer ifrån. Och Detroit jobbar tillsammans som ett 
team, och man får med den där lagkänslan och så byggs det upp ganska bombastiskt. Sen 
kommer Eminem in, och jag menar, han är väl Detroits största förespråkare.

När filmen innehåller signaler som på något sätt vill adressera känslor och mänskliga egenskaper 
får uttrycket tyngd. Signaler som uppfattas enligt definitionen om bokstavlig autenticitet, där 
uttrycket signalerar ”bevis” för konsumenten i termer av uttryckets realism och koppling till en 
viss kontext (Detroit), värderas av Cornelia. Hon upplever också, liksom Armand, mer symboliska 
värden genom upplevelsen av approximativ autenticitet (Beverland et al 2008) med tolkningar 
av Chryslers underdog-status, liksom Armand beundrar basketspelarens målmedvetenhet. Ge-
mensamt för båda fallen är att det inte görs några moraliska kopplingar till avsändaren, utan 
endast till det omedelbara uttrycket. En genomgående reflektion som görs av våra svaranden är 
att det smarta och samtida uppskattas.

Underhållningsvärdet och det kreativa hantverket framträder alltså som en central premiss för att 
konsumenterna ska överväga att använda reklamen i sitt identitetsprojekt (genom att uttrycka 
sitt förlängda jag). Vi kan emellertid skönja en komplexitet som sträcker sig bortom det isol-
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erade uttrycket, som antyder att fler aspekter än bara uttrycket och symboliken är relevanta för 
utvärderingen av filmen. I en aktuell kampanj för det statliga järnvägsbolaget SJ som vill vinna 
allmänhetens förtroende efter en tidtabellsmässigt fiaskoartad vinter (och därmed förbättra sina 
möjligheter att återta marknadsandelar från de offensiva privata aktörerna i landet) kan Martin 
uppleva ett underhållningsvärde och en reflektion direkt knuten till avsändaren:

Martin: Det tycker jag SJ lyckas med i sin reklam. Hur och vad de säger samt på sättet de 
framställer det. Att det är människor bakom företaget och sådär. Det är skickligt eftersom 
de lyckats åstadkomma en förståelse för situationen företaget är i […] Den känns äkta på 
något sätt. Den känns inte rakt av säljande utan den visar en verklighet bakom.

Här finns en tydlig affektion mot SJ:s reklamfilm, vilken fokuserar på mänskliga uttryck och 
förlåtelse. Detta känslomässiga tilltal kan Martin ta till sig, då den harmonierar med hans med-
mänsklighet och moraliska värderingar. Dessa fyndigheter bekräftar Beverland et als (2008) 
koncept om moralisk autenticitet, vilken innebär att konsumenten utvärderar den upplevda 
äktheten baserat på vad de uppfattar vara avsändarens avsikt och syfte. 

Hade det vart en Handikappsorganisation Hade Jag Ju postat den 
rakt av på min facebook-Wall
Avsändaren framträder stegvis som alltmer central för uppfattningen av reklam, och i fallet med 
SJ utvecklar Gustav hur avsändarens trovärdighet och agenda närmast besudlar det ursprungliga 
underhållningsvärdet och uttryckets trovärdighet:

Gustav: Någonstans gillar jag humorn i filmerna, de är ju roliga. Jäkligt välgjorda, första 
gången jag såg den blev jag överraskad på ett roligt sätt. Men sen får jag känslan, vafan, hade 
det inte vart bättre att lägga pengarna på att fixa tågtrafiken istället? Än att göra reklamfilm 
för pengarna. Och sen kan jag tycka att om de vill tala om hur de ska fixa i ordning grejerna, 
hade det inte vart bättre om de tog Vd:n eller Ulf Adelsohn som är styrelseordförande? Sätt 
honom på att berätta att ”Nu vet vi att det vart såhär, det har vart en fruktansvärd vinter 
och vi har vart värdelösa på service. Men nu lovar jag personligen, som bestämmer, att göra 
något åt det”. Då hade det blivit mer äkta. Nu känns det bara som en kul reklamfilm tycker 
jag. För mig blir det kul, men sen nästan lite… lite arg. Kul, fast inte trovärdigt. […] Det 
går liksom inte att skoja bort det genom säga att de anställda inte är stolta längre. Det blev 
inte skojigt när man tänkte efter: den andra eller tredje gången man såg den reflekterade 
man lite… det är inte så jävla skojigt, det är ganska tråkigt. Gör något åt det! Det är roligt, 
men inte trovärdigt. 

Vad är skillnaden mellan underhållande och äkta? Om inte avsändarens uppsåt ligger i linje med 
reklamens uttryck blir filmen inte ”bara en kul reklamfilm”, utan direkt provocerande och grund 
till en aktiv misskreditering. En större förståelse för konsumentens förhandling av mening växer 
fram: det framgår tydligt ett samband mellan hennes förväntningar på varumärket, i kombination 
med reklamfilmens uttryck och budskap i kontrast till avsändarens syfte. Uttrycket kan initialt 
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till och med upplevas autentiskt genom vilka signaler och identitetsfördelar det tjänar, men blir 
sedan ämne för en närmare granskning.

Det första steget innebär alltså att uppskatta uttrycket, visuellt med ett appellerande tilltal. 
Därefter infinner sig ofta en reflektion där konsumenten funderar närmare på avsändarens syfte 
och huruvida detta är trovärdigt i sig själv och i relation till det valda uttrycket. Exempelvis har 
vi Armand som gillande ser Nike-videon med den rullstolsbundne basketspelaren, trots hans 
negativa inställning till Nike. Detta demonstrerar hur företag i samverkan med reklambyråer 
och andra kreativa marknadsförare kan skapa en autentisk illusion genom att med förmedla 
signaler av moralisk och approximativ autenticitet (Beverland & Farrelly 2010). Medan Martin 
fann SJ:s ambition tillräckligt tilltalande och i resonans med sina egna dygder, satte i Armands 
moraliska uppfattning om Nike käppar i hjulet för att vidarebefordra videon på sociala nätverk:

Armand: Hade det vart en handikappsorganisation hade jag ju postat den rakt av på min 
Facebook-wall. Då hade jag tyckte det var så jävla bra gjort. Men nu är det ju Nike som gör 
det, och det är fortfarande en sjukt bra idé. Och jag älskar ju reklam, den kreativa tanken, 
kommunikationen, jag gillar snubbarna på den byrån som ligger bakom, som suttit och 
tänkt ut det här och filmat det. Men jag gillar inte Nike, jag gillar inte bolaget, affärsled-
ningen som betalar tillverkarna av deras skor alldeles för lite. Men jag fascineras av dom 
som gjort reklamen. 

Vi ser att den kommersiella agendan hamnar i skottgluggen när Armand elaborerar kring hur 
han resonerar om videon, där han gör en tydlig distinktion mellan det kreativa uttrycket och de 
ekonomiska intressena bakom, vilka han ser som en rovdrift och ett hyckleri. Han upplever en 
ambivalens, men ser ingen kategorisk konflikt i att kommersiella intressen använder självständiga 
kulturella uttryck i sin marknadsföring:

Armand: Om en skotillverkare bestämmer sig för att göra ett tv-spel bara för att skapa 
uppmärksamhet, som inte har något att göra med löpning, gör det inte så mycket att jag 
kommer på att det är ett skoföretag. Det är frikopplat från deras verksamhet. På samma sätt 
som IKEA:s film var helt frikopplad, jag känner inte hur IKEA förlorar så mycket.

Cornelia: Jag gillar Absolut Vodka. Fan, de är skitduktiga, de gör så mycket saker, har lärt 
mig en del sen jag blev intresserad av dom. Det är inte så stort i Sverige, men i Tyskland, 
Frankrike, USA, men de har en art collection där de reser runt i hela världen med en utställn-
ing på typ 600 delar. De har stora välgörenhetsgrejor och fester, och i Berlin, Madrid, och 
London ska de starta upp fritidsgårdar för vuxna som gillar kultur där de samlar collabora-
tions mellan musiker och konstnärer och författare och sådant. Det kan jag bli impad över 
att ett märke som främst inriktar sig på sprit gör detta, det existerar ju fortfarande främst 
för att sälja mer sprit, men jag blir imponerad av att de hänger med i tiden och jävligt aktiva 
på nätet, och de knyter viktigt folk till sig - mycket människor med integritet.

Cornelia instämmer i resonemanget, vilket komplicerar relationen mellan kommersialism och 
andra kulturella uttryck ytterligare. Precis som Arnould & Thompson (2005) beskriver använder 
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företag kulturella narrativ för att skapa positiva och förtroendeingivande associationer till sig 
själva. Absolut Vodka använder i detta fall konstsamlingar och ”människor med integritet”, ett 
kapitaliserande på kulturen vilket emellertid inte Cornelia tycks uppmärksamma. Gustav antyder 
samma sak, i hur han uppskattande berättar om sin relation till produktplacering, det är ”helt ok”, 
och han ser det som ett naturligt inslag i filmen- och tv-produktionernas värld. Våra fyndigheter 
väcker frågan om i vilka sammanhang, och på vilket sätt sammanhanget påverkar konsumenten, 
i mötet mellan det kommersiella och icke-kommersiella.

men varför står Han dÄr i filmen? vad Är Hans syfte?
Medielandskapet är förändrat och det framgår att konsumentens reklamkonsumtion är starkt 
kontextberoende, där upplevelsen och reflektionen kan skilja sig starkt. Våra konsumenter beskriver 
t.ex. att de använder Youtube till ”allt”. Videoreklam, heminspelade videor, instruktionsvideor, 
nyhetsreportage, och musikvideor har blivit en naturlig del av moderna mediakonsumenters 
vardag. Armand beskriver användningsmöjligheterna: 

Armand: Jag personligen som konsument använder Youtube till allt. Från att lära sig spelar 
gitarr till att kolla en reklam eller en teater som spelas in. 

Under intervjuerna fick våra konsumenter ta del av tre Youtube-klipp (Appendix 3) som de 
fick reflektera över. Den traditionella reklamen från Sony Ericsson uppfattades genomgående 
som tydlig, kommersiell och snyggt producerad och med en tydlig avsändare. Beskrivningar 
såsom ”Solklart, den är producerad som en reklamfilm från början till slut” (Gustav) och ”Bra 
reklamfilm!”(Cornelia) fördes fram. Martin sammanfattar:

Martin: Det är Xperia, Sony Ericsson […] Den är underhållande, säljande men underhål-
lande. Kollade igenom hela utan att tycka den var tråkig, ja, förhållandevis bra för att den 
är underhållande samtidigt som den är säljande. De lyckas kombinera båda delarna bra.

Den inspelade hemmavideon på unge Charlie som biter sin storebror i fingret (Appendix 3) mot-
togs med ett genuint gillande och beskrevs som ”äkta” (Milton), ”känns som en Youtube-film” 
(Gustav), ”gullig” (Cornelia) och ”rolig video på sina ungar” (Anna). Martin sammanfattar återigen:

Martin: Den andra gillar jag. Den känns mer äkta, den har inget säljande syfte på samma 
sätt. Den första är inte lika äkta som Charlie enligt min mall – den första vill rakt av sälja 
och den andra har inget direkt kommersiellt syfte. Den är gjord för att den är rolig, gullig, 
och när den inte är säljande på samma sätt uppfattar jag den som mer äkta. Den är inte 
påträngande utan bara är.

Klippet lyfts fram som väldigt autentiskt; en mamma eller pappa som lagt ut en video som 
förmedlar ett stort underhållningsvärde. Videon anses vara orörd från det kommersiella utan 
att ifrågasättas. 



V A D  K O S T A R  Ä K T A ?

-  4 2  -

I den digitala världen är emellertid gränsen mellan det kommersiella och icke-kommersiella 
betydligt grumligare än i den analoga. Precis som distinktionen mellan personligt och företag-
sinitierat, är även frågor om upphovsmakarens sanna jag högst relevanta för konsumenten. Den 
sista videon (Appendix 3) fångar detta dilemma. Videon skildrar en person med Nike-kläder som 
rekommenderar en joggingsko: vem avsändaren är och syftet bakom inte är helt tydligt, vilket 
medför att våra konsumenter upplever stor ambivalens:

Armand: Men varför står han där i filmen? Vad är hans syfte? Jag har svårt att lita på honom, 
jag blir väldigt tveksam. 

Gustav fortsätter resonemanget med vem avsändaren är:

Gustav: Den är svår. Det är halvsunkigt ljud, taskig lokal men det känns ändå som att han 
som pratar har pratat förr. Instruktionsfilm, antingen gör han det för att han tycker det är 
kul, som videobloggare eller löpguru. Eller så får han betalt för det, av någon.

Att videon lyckas ta tillvara på både autentiskt indexerade och ikoniska signaler (Grayson & 
Martinec 2004) visar sig tydligt genom våra intervjuer. Martin framför; ”äkthetskänslan blir något 
större […] känns taffligare filmat och mer genuin allmänt”. Antingen uppfattar konsumenten 
uttrycket som indexerat, genom att de uppfattar den dåliga produktionen som en naturlig kon-
sekvens av dessa icke-kommersiella agenda (och således budget). Alternativt höjs misstankarna 
mot att uttrycket istället är sponsrat, vari den svarande provoceras av att en kommersiell avsän-
dare försökt imitera känslan (ikonisk autenticitet) genom att visa upp innehållet genom en mer 
”naturtrogen” filmkänsla.

Anna argumenterar för att hon hade velat gå till botten med vem avsändaren är innan trovär-
digheten kan etableras:

Anna: Det kanske är att Nike är med på det men trovärdigheten kommer från den bakgrun-
den var han kommer ifrån. Jag vet inte, videon kanske ligger på Nikes hemsida. Jag hade 
nog kollat upp, var kommer det ifrån […] Det är precis så man ska använda Youtube, de 
använder den rätt. Och då hade jag kunnat komma ihåg dom på grund av att dom använt 
Youtube på ett smart sätt, att de använt mediet på ett bra sätt. Att de vågar stå där, ser lite 
mesig ut, det är halvdant och inte proffsigt, inte från olika vinklar. […] Hade detta varit 
ett samarbete med Nike, att det är medvetet, det blir kruxigt, intressant.

Gustav fortsätter sitt resonemang om effekten av att videon eventuellt skulle vara sponsrad:

Gustav: Dom (Nike) pratar ju i egen sak. De har inte mitt bästa för ögonen, dom har ju 
sitt eget bästa för ögonen. Medan jag tror och hoppas att instruktionskillen, han snackar 
inte för egen sak utan han vill verkligen hjälpa. Det kanske är naivt, men så tror jag. […] 
Får jag reda på att Nike ligger bakom det kanske jag blir pissed. Varför satte de inte dit 
loggan? Då slår det ju bakut. Då blir jag förbannad. Då borde loggan vart med från början.
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Det framträder att våra konsumenter innehar vissa förväntningar, och dessa förväntningar for-
mar till stor del hur man uppfattar uttrycket och är nära kopplade till kanalen och avsändaren. 
De uppvisar en tydlig vilja att veta vem som står bakom budskapet och vi ser en klar parallell 
till Bauman (1998). Omgivningen individen befinner sig i är en flytande sådan, där skiftande 
trovärdighet är ett faktum, och individen upplever stor ambivalens genom osäkerhet. Genom 
det fria valet tvingas konsumenten ta ett beslut, och när avsändaren inte är tydlig kan det sägas 
att denna process försvåras. Armand beskriver sitt förhållningssätt:

Armand: Avsändaren är jävligt viktig för mig. Det är helt grundläggande för hur jag förhåller 
mig till den. Jag kan verkligen läsa en blogg ett företag skriver men då har jag med mig det 
när jag läser. När jag läser en privatperson som jobbar på ett företag men som bloggar som 
privatperson är jag ändå medveten om vilket företag han/hon jobbar på och hur det kan 
kopplas. Typ Seth Godin, marknadsföringsguru som har massa egna böcker och när han 
skriver på sin blogg har han ett syfte kopplas ju det till vad han skrivit i sin bok, då måste 
man ha det med sig och vara kritisk: han har ju ett vinstsyfte i allt det han säger. Om det 
är en vän så blir det något helt annat.

Armand visar på fler dimensioner som påverkar hur våra konsumenter förhåller sig till olika 
kontexter och avsändare. Det som framträder är att förväntningen ofta bottnar i trovärdigheten 
hos avsändaren. Förväntningen på en blogg, ett företag eller kanal beror samtliga på avståndet 
mellan konsumenten och avsändaren.

det Är som en rekommendation från en kompis
I intervjuerna fick de svarande reflektera över bloggfenomenet i sig och ett antal specifika bloggar. 
Det visade sig att förtroendet för bloggfenomenet är stort, vilket till stor del förklaras genom att 
en personlig relation skapas mellan läsare och bloggare. Cornelia beskriver: ”Jag läser bloggar för 
att jag är intresserad av personerna bakom” och Milton förklarar vidare sitt förhållande:

Milton: Du känner att det är en vanlig person, i ditt eget ställe. Det andra är ett företag 
som försöker mer eller mindre trycka dig i produkter, men du kan enklare referera till en 
person som använder en produkt än ett företag som säger att du ska köpa detta. Du känner 
dig mer trygg när en person använder det.

Bloggarna beskrivs som personliga och icke-kommersiella, och liknas vid en vän. Genom relati-
onen skapas en trovärdighet där information om livsstil, mode, mat eller bara ren underhållning 
konsumeras. En intressant notering är att produktbloggar placeras i ett eget fack: ”jag nog rätt 
skeptisk mot vad företag säger på sina egna bloggar” (Gustav), de anses inte vara skrivna med 
individens intresse i åtanke. Milton fortsätter på diskussionen och menar att en blogg förmedlar 
en närhet och autenticitet:

Milton: Du får mer äkthet, du känner mer trygghet. ”Det här använder jag i mitt vardagliga 
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liv, det här gillar jag att ha på mig, att dricka”. De säger inte ”köp detta” eller något liknande. 
De nämner det mest i förbifarten. I form av äkthet känns det mer som att det här är något 
jag trivs med, och man kan tänka själv. Jag kan tänka själv, man kan se om ett plagg passar 
honom eller henne, så passar det kanske mig.

Företag- och produktbloggar uppfattas oftast som krängande, vilket som etablerat är det sämsta 
betyg ett marknadsföringsbudskap kan få. Det framträder en intressant nyansering där ”köpta” 
bloggar ändå anses vara ok. Cornelia resonerar om en rekommendation av ett par Puma-skor 
i Blondinbellas blogg, jämfört med om rekommendationen istället förekommit i en officiell 
Puma-blogg:

Cornelia: Jag hade köpt det mer i Blondinbellas blogg. Det är som att det blir rekommen-
derat av en kompis, då får man en personlighet och någons direkta rekommendation, det 
är klart företaget rekommenderar för de vill ju bara sälja. Och det är klart att hon kan ha 
fått skorna gratis men jag tror inte att hon rekommenderar en produkt som hon inte kan 
stå för, det kan slå tillbaka ifall produkten är suger, då minskar hon sin trovärdighet. 

Att det finns en kommersiell anda bakom många bloggar är något som alla våra konsumenter är 
medvetna om, men den personliga relationen verkar överskugga det kommersiella:

Gustav: Jag tror att väldigt många vet om att de får pröjs för att skriva det. Jag tror att det 
är en allmän officiell hemlighet Säger hon att det är bra ska det vara ”good enough”. Är det 
inte good enough förlorar hon trovärdighet och då spelar det ingen roll.

Cornelia: Hon är ganska öppen med att hon har annonser och är köpt men det tycker jag 
inte spelar någon roll. Kan man tjäna pengar på det, fine, och den subtila produktplacer-
ingen gör inget heller.

Bloggarna kan ses i ljuset av hur Beck (1998) beskriver betydelsen av experter. Samtidigt som de 
fungerar som vägvisare finns kunskapen att där är en kommersiell anda bakom. Våra konsumenter 
torde således även vara medvetna om att de köpta bloggarna ökar deras osäkerhet genom risker 
av kommersiell natur, och således är en del av orsakssambandet. Men denna möjlighet tas inte 
explicit med i ekvationen, då åter igen den personliga relationen alternativt expertkunskapen 
bloggen innehar överväger resonemanget:

Gustav: Jag lyssnar gärna på den som är expert på området, på en livsstilsblogg blir det 
trovärdigt om man skriver om livsstilssaker, typ en ny handväska, fina pumps, vilken krog 
som gäller i Stockholm. Jag tror man är nischad, han killen på tredje videon, någon som är 
fokuserad på det ämnet man är ute efter. Man söker nog efter experten. 

Personligheten i bloggen verkar minska avståndet till våra konsumenter, vilket oundvikligen 
skapar förutsättningar för varumärken att förhålla sig till. Den klassiska bloggen anses som mest 
autentisk. Våra konsumenter förhåller sig mot dessa bloggar som mot vilken privatperson som 
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helst och det framgår tydligt att de representerar mer än ett företag i termer av trovärdighet och 
autenticitet. Det intressanta är att köpta personliga bloggarna accepteras, där det kommersiella 
undermineras och läggs över en kam; ”kan man tjäna pengar på det, fine”. 

Då konsumenten godkänner att varumärken kan köpa sig till den personliga relationen relativt 
enkelt förstår vi att det finns gott om sponsrade bloggar. Men faktum kvarstår, den mest auten-
tiska upplevelsen ges genom den icke-kommersiella privatpersonen och vilka möjligheter och 
konsekvenser uppkommer ifall bloggar imiteras eller Youtube-klipp fejkas för att kapitalisera på 
denna autenticitet? 

utmanande uttryck Är ett Högt spel

Intervjuare: Menar du att färre skulle klicka/skicka vidare?

Milton: Ja, då helt plötsligt så är ju den här spontaniteten borta, då ligger det ju jobb bakom. 
Det är svårt att förklara detta, men jag tror inte att den hade haft alls samma genomslagskraft 
om det hade vart en reklam. Då hade den bara vart en reklam i mängden, visst nu är den 
bara en videofilm i mängden. Man ser inte på dom på samma sätt. Det är svårt att förklara! 
[…] Du får inte samma känsla när du har en logga i slutet. Du vet att det är ett storföretag 
som slänger ut den och ska tjäna pengar på den, och nu tänker jag väl inte oftast så långt. 
Men kolla här, det här [Charlie biter i fingret] bara skedde på 2 minuter och dom fick det 
på film, ”kolla vad roligt”, på något sätt. Du får inte samma känsla om det kommer en logga 
efteråt. Jag tror man hellre vill prata om ett vanligt klipp.

Milton bekräftar hur icke-kommersiella yttringar lättare skapar en pur och autentisk känsla än den 
skärskådning kommersiella uttryck utsätts för. Därför är det särskilt intressant att studera de nya 
marknadsmanifestationer som vunnit allt större utrymme i det mediala rummet: de utmanande 
uttrycken. Det har skapats fabricerade bloggar såsom den uppmärksammade Black Ascot (Dagens 
Media 2009) med den unga, modeintresserade och suicidala Erika som levde ett uttrycksfullt liv 
på Östermalm i Stockholm, men senare visade sig vara en reklamkampanj för Malmöoperans 
nya pjäs vari Erikas karaktär återfanns, till de tusentals följarnas stora förvåning. En annan viktig 
kategori är virala Youtube-sensationer, såsom den video som med finess gav tittaren illusionen 
om att den såg graffitimålare tagga det amerikanska presidentflygplanet Air Force One, när det i 
själva verket var en dyrt iscensatt bluff som ytterst syftade till att lansera klädmärket Marc Ecko.

Dessa digitala och utmanande uttryck använder olika metoder för att vinna tittarens uppmärksam-
het, men har som gemensamt att de initialt förtäcker sin kommersiella agenda. I våra intervjuer 
har både exemplen ovan, liksom våra egenkonstruerade experiment, använts för att diskutera och 
även i realtid observera reaktionen som följer av att utsätts för denna typ av utmanande uttryck. 
Vi finner att reaktionen i regel är tudelad, och att företagen som arbetar med dessa metoder 
spelar ett högt spel:
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Milton: Om jag hade läst Black Ascot och Operan förklarat i bloggen att det är fake, men 
kom och se vår pjäs hade jag tyckte det var jätteintressant. Man får en inblick i handlingen 
och en karaktär pga du har fått upp ögonen för den. Hade jag bara läst om fenomenet hade 
det ändå ökat mitt intresse lite. I den bemärkelsen att jag fått upp ögonen, och man hade 
satt sig in i det mer innan jag går och kollar pjäsen. 

Martin: När det avslöjas förlorar själva bloggen [Black Ascot] det häftiga och det äkta. Men 
kuppen och det virala i sig är jävligt bra. Och det gynnar nog byrån bakom, men även 
operan. Fan va bra att de använt sig av dessa forum liksom. 

Milton: Jag som vet vad Ecko är skulle inte köpa mer, men företaget fick en annan image. 
Den blir bättre, de är helt nytänkande. Inte bara grått tråkigt hiphopmärke för tonårskillar. 
Helt plötsligt blir de ett mer roligt och intressant företag. Nu fick man en helt annan syn 
på företaget, de är seriösa och har gjort den här lyckade Pr-kampanjen.

I fallen där vi diskuterar Black Ascot utan att konsumenten själv upplevt avslöjandet, där det 
kommersiella motivet röjs, uppvisar vissa svaranden en entusiasmerad reaktion där just det kreativa 
och strategiska reklamarbetet erkänns. Men när ambitionerna är högtflygande blir fallet desto 
större, och vi ser att konsumenterna inte tar lätt på bedrägeriet i termer av upplevd autenticitet. 
Armand kommenterar en humoristisk viral video som sedan visade sig ha IKEA som avsändare:

Armand: Om du t.ex. ser en gammal tant som går över gatan och det kommer en dyr Mer-
cedes som börjar tuta på henne så går airbagen av, och allt känns väldigt skakigt så tyckte 
jag att det var en helt sjukt kul film. Hur fan fick dom det på band? Så till slut, efter ett år 
eller två fick jag reda på att är Anders och Måns som gjort den för IKEA, det finns ingen 
kopplingen till IKEA, man kan inte ana det. Men det finns en fet produktion bakom och 
det är ett helt filmteam som gjort den filmen. Då är ju inte det äkta, då är det extremt 
oäkta. […] Hela filmen tappade ju, den bygger ju på att det har hänt, att det är en sån 
osannolik händelse så när jag insåg att den inte var oäkta var den helt ointressant att titta 
på. Eftersom den inte har någon koppling till IKEA, produkter etc, så tycker jag ändå att de 
är lite progressiva, det här trodde man inte om IKEA, jag ser det som ett klassiskt företag, 
möbelvaruhus, som har tryckfoldrar med sina produkter, på något sätt kanske jag tyckte att 
IKEA blev något mer positivt. Inte positivt, men jag blev lite förvånad. De ligger i tiden, 
även om jag tyckte att det var sjukt tråkigt att den inte var på riktigt. 

Besvikelsen övergår i ren provokation ju större illusionen anspelar på att vara:

Armand: Om det [Marc Ecko-kampanj] hade vart på riktigt hade jag tyckt att var en jävla 
boost för det varumärket. Jag tycker grejen är så jävla fet, och det då är Ecko som kör en 
viral på det hade inte vart lika kul. Det är alltid roligare när det inte finns ett kommersiellt 
syfte bakom. Men det hade fortfarande vart en fet grej. När det sedan inte har hänt så för 
mig är det en stor flopp, det är katastrof. Göra något så pass hårt för att lura någon, jag 
känner mig blåst av det här företaget. Och det vill jag inte, ett företag som jag gillar och 
identifierar mig med vill man inte bli lurad av.
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Gustav: Om det är ett företag bakom är det farligt om man inte är ärlig. Det har med syfte 
att göra, har vi gjort den för att underhålla dig eller enkom för att sälja något? Om jag 
tror att filmen är till för att jag ska ha kul, har jag fått en typ av referensram. Om jag sen 
får reda att det var en reklamfilm blir jag förbannad, inte på människorna på filmen utan 
företaget bakom.

Det är också relevant vilka moraliska betänkligheter uttrycket medför. Milton, som starkt värjer 
sig mot idén att elda upp pengar kan ändå känna en viss beundran för Feministiskt Initiativs 
genomförande, kan ändå inte motivera handlingen endast genom det okonventionella uttrycket:

Intervjuare: Var det då budskapet eller utformningen på reklamen som du kände dig negativ till?

Milton: Budskapet får jag väl säga, utformningen var väl rätt extrem och den gillar jag i och 
för sig. Den var väldigt extrem, och det väcker ju ens tankar om intresse. På så sätt var den 
ju effektiv, men ingen positiv påverkan.

Cornelia menar istället att varumärken med tillräckligt stark integritet och värdeerbjudande inte 
ska behöva ägna sig åt den här typen av utmanande metoder:

Cornelia: Varför provocera, lite samma grej som att klanka ner på andra företag. Har du 
en bra idé eller produkt etc, behöver du inte det. I grunden gör man [Marc Ecko] det för 
att sälja mer kläder. Jag tror inte på det, jag bryr mig alldeles för lite för att bli provocerad 
av att jag läser att Kissie äter barnmat för att banta, liksom. Det är lite som att spela en roll 
som man inte är: Kissie, klädmärket, operan, samma sak.

Cornelia: Jag tror en sådan här kampanj kan ha negativ effekt. Man har tappat förtroende 
och folk går runt och säger ”Va fan håller Malmö Opera på med?” jag tänker inte gå dit 
ifall de håller på att luras. Och då spelar inte debatten någon roll. 

Vi ser att både företaget och uttrycket har vunnit stort kulturellt förtroende, men att det i många 
fall finns premisser huruvida konsumenten anser att ett agerande är entusiasmerande alternativt 
provocerande. Tidigare etablerade insikter i att vara sann mot sig själv, och en stor transparens 
är faktorer som ligger till grund för konsumentens förväntningar och reaktion mot vissa uttryck. 
Icke-kommersiell kontra kommersiell, och sanning kontra fiktion är återkommande relationer som 
skapar dilemman hos svaranden. Detta framkom tydligt i ett av våra experiment, vilket innebar 
att vi lade till Pampers logotyp och en text meddelandes att företaget lanserar en ny nappflaska 
med namnet Charlie, till samma hemmainspelade videoklipp som innan beskrivits som orörd 
och autentisk. Reaktionerna lät inte vänta på sig, men skiftade stort:

Anna: Jag känner mig lurad och dum. Dels hade jag tyckt att Pampers är smart men jag 
hade ogillat deras metoder om det inte framgick att det var Pampers. Sen hade jag känt mig 
dum. Det handlar mycket om mitt eget varumärke, att ha en trovärdighet i min person. Då 
hade jag känt mig, shit, jag borde förstått det. Även om det inte finns något sätt att förstå 
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det? Då tycker jag bara att de har lurats. Men det beror hur det uppdagas, ser man inte 
att det inte är Pampers, då spelar det överhuvudtaget ingen roll. Men om det sen innebär 
att de fått tillgång till adresser, men jag hade känt fan. Fula men smarta. Kontentan av det 
hela är att jag skulle tycka vad smarta dom är, de lyckades lura mig, men jävla idioter jag 
ska aldrig köpa Pampers. 

Annas reaktion är en av förödmjukelse, där lögnen snarare än den kommersiella avsikten vänds 
till avsändarens nackdel. Det finns däremot en beundran för tilltaget, vilket återkommer:

Martin: Det känns billigt - de försöker köpa en slags äkthet. De spelar på det, fan vad billigt. 
Det känns inte som att det är deras egen idé, de har hittat videon eller använder den för att 
den är populär, vilket är smart men det känns inte speciellt eget eller trovärdigt i efterhand.

Det hela kompliceras ytterligare genom att lögnen kanske trots allt kan vara legitimerad, bara den 
uppfyller ett diffust kriterium av fingerfärdighet vilken ger resonans hos konsumenten:

Gustav: Om jag känner att det inte bara är för att tjäna pengar då är det OK. Men känner 
jag att ni lurar mig bara för att jag ska köpa Pampers, bara, då är det inte okej. Jag tror 
twisten och glimten i ögat är viktig. Spelar ingen roll att det är fake eller inte. Berätta för 
mig varför, förstår jag det och tycker det är OK – då kommer man undan. Gör man det 
för att tjäna pengar, forget it. Då gillar jag det inte.

Hos Armand och Cornelia blir istället reaktionerna närmast positiva, inte endast för det kreativa 
greppet – utan för att de kan se en naturlig korrelation mellan avsändaren och budskapet:

Cornelia: Oj, är det Pampers. Är det en reklam? Ha, oj, ja, hade det varit en reklam tycker 
jag att det är ganska smart av Pampers. Men är det Pampers som lagt upp Charlie så har de 
ju misslyckats, för att ingen vet ju att det är Pampers! Jag tycker mer om den när jag fick 
reda på att den är en reklam, då fyller den en funktion. Jag förstår inte riktigt att folk lägger 
upp dessa ”funniest home videos”. Jag undrar alltid om folk sitter hemma och diskuterar, 
ska vi lägga upp den?

Armand: Och Pampers. Dom gör ju just det här jag pratat om. Det är sjukt komplext. Dom 
gör det så pass bra att det blir… jag tror att dom kan förlora mycket på det, avsändaren 
dvs. Men med Pampers-reklamen, den är bra. Den är ärlig, och den är kul. Det som händer 
har säkert hänt. Fan, grym reklam. Den här underhållande och väcker känslor utan att vara 
oärlig. Även om man först när jag såg den trodde att den var en hemmafilm, som Pampers 
gjort en reklam av och det tycker jag funkar.

Denna manipulerade version av klippet med 318 miljoner visningar på Youtube tecknar en kom-
plex bild över hur konsumenten förhåller sig till de utmanande uttrycken. Klart är att företagen 
som använder dessa verktyg spelar med en hög insats till lika höga odds: liksom det kan skapa 
ett starkt engagemang för varumärket kan det slå över till den totala motsatsen. Vad som styr 



V A D  K O S T A R  Ä K T A ?

-  4 9  -

reaktionen kan förklaras dels av huruvida konsumenten upplever att avsändaren med sitt syfte 
kan svara upp mot det djärva uttryck som används: i fallet Air Force One faller det hela platt 
eftersom rebelliska graffitimålare bygger på en upprorisk symbolik som inte alls fungerar med 
idén om ett hyrt, ommålat flygplan som endast imiterar originalet. När Charlie Bit My Finger 
”köps” av Pampers kan däremot Cornelia och Armand se en överensstämmelse mellan videons 
innehåll och den marknadsföring som förs fram. 

Relaterat till identitetsprojektet betonas emellertid återigen vikten av att kunna hantera sitt för-
längda jag (Belk 1988) under rätt förutsättningar och med ackuratess. Där blir utmanandet på 
ännu större allvar, och konsumenterna blir genast mer defensiva än när avsändaren inte betyder 
lika mycket för dom:

Intervjuare: Om ett varumärke du gillar använder dessa icke-konventionella metoder?

Armand: Det tappar. Det är jäkligt känsligt. Jag tror ju att varumärkena som blivit så starkt 
etablerade som en del av oss, och när man blir blåst av det man identifierar sig med så tap-
par det för mig.

Gustav: Då hade jag blivit jävligt besviken. Jag hade kanske inte slutat köpa Apple-prylar, 
men jag förväntar mig att de är ärliga mot mig. 

Cornelia: Jag skulle ifrågasätta: ”varför gör dom såhär, går det dåligt?” Jag skulle kritiskt 
ifrågasätta syftet mer än själva provokationen, då är det nog något annat lurt. Och då är det 
kanske ett sjunkande skepp så man ska ändå hoppa av, inte värt att lägga 16 000 kronor 
på en ny dator i det läget.

Det blir särskilt komplicerat när denna hantering berör viktiga byggstenar för identitetsprojektet. 
Då tycks risken med högoddsspelet framträda särskilt tydligt, och vi kan relatera till en liknande 
dimension i både Becks (1998) och Baumans (1998) samhällssyn. Fler och större risker skapas, 
vilket medför att riskkalkylerandet försvåras vari en effekt ses i en större osäkerhet och ambiva-
lens hos konsumenten. Ytterligare konsekvens kan ses i att trovärdigheten försummas med de 
företag våra konsumenter litar på och känner samhörighet (Beverland & Farrelly 2010). När 
detta ställs på huvudet genom djärva marknadsföringsuttryck hotar det individens trygghet och 
ultimat även dess identitet.

den nya kÄllkritiken 

Cornelia: [Om Blondinbella] Det handlar bara om att läsarna är dumma i huvudet om de 
inte förstår det, man måste ju vara kritisk.

I diskussionen av nya uttryck, bloggar, sociala medier och gömda agendor framförs en tydlig 
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ansvarsfördelning. Där varumärken använder entusiasmerande alternativt provocerande kommu-
nikation eller ”köpta” bloggar, vilka således uppfattas olika beroende på konsumentens subjektiva 
tolkning, menar Cornelia att fenomenen i sig bara är nya angreppssätt. Hon uttrycker: 

Cornelia: Det bottnar i att folk inte är tillräckligt kritiska. Det de gör bra är att de pekar ut 
folks dumhet, att folk är så pass lättköpta att man går på vad som helst. Det finns så mycket 
idioter, ska man läsa bloggar måste man läsa med ett filter, likadant om du ser en video på 
Youtube. Man kan inte köpa saker rakt av, det finns alltid en agenda bakom. 

Det framträder att i detta myller av budskap är det inte per automatik negativt att vara kom-
mersiell och nytänkande: ”Hittar man på ett innovativt sätt att nå ut så varför inte” (Cornelia). En 
intressant iakttagelse ses i teorin av hyperreality vilken etablerar att den definitiva distinktionen 
mellan verklighet och fantasi är otydlig (Baudrillard 1994; Firat and Venkatesh 1995). Det ter sig 
att våra konsumenter accepterar att det i vissa fall är svårt tyda mellan distinktioner, då man gillar 
nya, smarta och samtida uttrycksätt. Att ha fria val ses som positivt, där baksidan är att det kan 
finnas dolda agendor. Konsumenten anser sig med andra ord ha goda möjligheter att orientera 
sig i den komplexa, fragmenterade världen av uttryck, ett accepterande som onekligen kan vara 
en del av förklaringen till att relationen mellan autenticitet och kommersialism har ändrats. Vi ser 
hur dessa nya digitala och/eller utmanande uttryckssätt, med vilka kommersiella intressen strävar 
efter att bryta igenom de filter och barriären konsumenter medvetet eller omedvetet utvecklat mot 
explicit reklam, har skapat en ny källkritik mot information och budskap hos våra konsumenter: 

Armand: Jag är väldigt kritisk i allmänhet och den kritiken kanske använder min erfarenhet 
som någon slags sensor. Min kunskap att man har konsumerat media och budskap så pass 
mycket, läst så pass mycket att man vet när det börjar kännas som lite fuffens. Men det kan 
man ju aldrig veta, men det är vad man har till sin hjälp.

Martin: Om jag vet att det är en reklam blir jag mer aktsam och kritisk. Jag tror de flesta 
tycker så, att man vill stålsätta sig […] det har medfört att jag, folk, blir mer aktsamma. 
Det måste man vara idag men det blir nog mer och mer hela tiden. Det finns alltid där, jag 
tror inte på allt på Youtube, i tidningar. Det är Trollfaktorn - man måste ha med att det 
kan finnas en större sak bakom det som verkar vara det lilla.

Nya uttryck i en kommersialiserad verklighet förefaller driva denna nya ansvarsfördelning. 
Genom en utveckling som enbart eskalerar ligger numera ansvaret ensamt hos konsumenten att 
vara kritisk, trollfaktorn  är ett villkor som relativt fruktlöst accepteras, vilket medfört en höjd 
misstänksamhet hos våra konsumenter. Från Becks risksamhälle ser vi likheterna till trollfaktorn. 
Där individen med sin omgivning utsätts för oförutsedda och globala risker, ligger individual-
iserandet till grund för friktion och motsättningar. Detta triviala förhållande har uppkommit, 
där individen sonika måste ta ställning inför vartenda beslut, och ifrågasätter den grund på vilken 
den står men framförallt har stått på i dennes reflexiva verklighet. Det hela visar sig genom en 
kritisk granskning av samhället som stort, där risker är en del av vardagen och där individen inte 
kan vara säker på, när eller hur riskerna angriper (Beck 1998; Beck et al 2003).
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Ett intressant undantag från denna kritik är de varumärken med vilka våra konsumenter identi-
fierar sig med. Ett talande exempel ges i Apple, där flera av våra svarandens granskande källkritik 
försvinner:

Cornelia: Gud, jag är ju super-Apple-nörd, att jag inte köpt en Ipad än. […] Sitter det en 
person med Mac och en med PC identifierar jag mig själv med den som sitter med Mac. 
Skillnaden mellan dessa personer är att en har varit smart och den andra harvar runt med 
en gammal skitdator. 

Gustav: Allting är snyggt, och dom förstår att du inte sitter en dator för att sitta och knappa i 
Word och Excel. En dator är mycket mer, den är viktigare än så. Jag är ju inte dum i huvudet, 
det är bara när jag köper Apple-grejer jag är dum i huvudet, då skiter jag i vad det kostar. 

Då varumärket kan sägas vara en del av det förlängda jaget, försvinner kritiken. Detta avväpnande 
ser vi som ett orsakssamband till skepsisen av det tidigare nämnda högoddsspelet, m.a.o. att 
man ogillar företag som beter sig på ett sätt man inte förväntar sig genom t.ex. nya uttryck och 
oväntade tilltal. Varumärkets mänskliga sida refereras till när Gustav berättar om konsekvensen 
av detta svek: 

Gustav: Det är ungefär som en jävligt god kompis som gör precis tvärtom mot vad den 
brukar göra. Då är det jävligt svårt att bibehålla den vänskapen, det tar lång tid att återfå 
det förtroendet man haft från början.
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diskussion
I denna avslutande diskussion lyfter vi upp våra empiriska resultat för att söka dra slutsatser om den tidigare 
förgivet-tagna sanningen om relationen mellan kommersialism och autenticitet. Vi fastslår huruvida truismen är 
i upplösning, vilket ger oss belägg för att undersöka Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern 
konsumentkultur. Efter att ha nått dessa teoretiska och empiriska insikter avslutar vi vårt bidrag med att ge 
förslag på vidare forskning.

Är kommersiella intressen ett hot mot upplevelsen av autenticitet i dagens konsumentkultur? 
Genom vår ingående analys av den postmoderna konsumentens syn på truismen kan vi fastslå 
att den tvivellöst håller på att luckras upp. Vad som historiskt vart en förgivet-tagen konflikt 
mellan begreppen har genomgått stora förändringar: våra konsumenter uppvisar en avgörande 
attitydförändring till kommersiella intressens associering med kulturella uttryck. Kommersiella 
budskap från multinationella företag kan vara autentiska, konsumtion av strikt kommersiella 
objekt kan medföra starka upplevelser av autenticitet, och företagen med sina reklambudskap 
har fått en helt ny roll som meningsskapare. Men relationen är komplex, och den begärliga 
autenticitetsupplevelsen är fortfarande synnerligen svårfångad. 

I linje med Beverland & Farrelly (2010) utökar vi förståelsen för att kommersiella objekt kan 
uppfattas autentiska. Reklamen har etablerats som en viktig identitets- och statusmarkör, men vi 
kan fortfarande skönja en stark vördnad av det pura, icke-kommersiella uttrycket i kontrast till det 
kommersiella som alltid betraktas med en starkare misstänksamhet. Konsumenten är emellertid 
lyhörd inför de kommersiella erbjudandena som sköljer över henne, och vi har genom att studera 
konsumentens reflekterande över kommersiella budskap fått goda förutsättningar att undersöka 
Douglas Holts (2002) förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. 

Liksom Holt utfäster ser vi att den kritiska postmoderna konsumenten skickligt hanterar företa-
gens kulturella auktoritet (cultural authority). Genom tidigare starka sociala auktoriteters fall 
har det skett en avgörande förskjutning av ansvar från företag till konsument. Det är inte längre 
företagens ansvar att tydligt proklamera sina intentioner och liksom det är upp till individen att 
själv finna sin identitets byggstenar, är det också individen själv som måste utvärdera varje uttryck 
hon utsätts för. Hon är skicklig på att hantera den grumlade distinktionen mellan verklighet och 
fiktion i marknadens hyperreality, men utvecklingen har emellertid inte urholkat betydelsen av 
verkligheten som genomgående framstår mer eftersträvansvärd än diverse fabrikationer av den. 
Denna utveckling tyder på att vissa konsumenter redan besitter de kulturellt fingerfärdiga egen-
skaperna som consumer artists förutspås ha för att kunna hantera varumärken som kulturella 
uttrycksformer i den post-postmoderna konsumentkulturen som Holt förutspår.

Genom att ställa höga krav och genomskåda de företag som upplevs oärliga mot sig själva och 
omvärlden undviker hon att bli duperad av fabricerade illusioner om autenticitet och objektivitet. 
När konsumenten skärskådar majoriteten av de karaktäristiska postmoderna varumärkesstrat-
egierna ser hon inte längre ett problem med instrumentella ekonomiska drivkrafter, så länge de 
drivs av att åstadkomma också något annat. Detta medger att konsumenten kan och vill etablera 
känslomässiga och moraliska band till företaget, vilket vi ser är en förutsättning för att finna det 
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autentiska företaget. Nedan följer härmed fyra reflektioner kring de postmoderna motsättningarna 
Holt presenterar, baserat på hur vi kunnat observera resonansen för dessa hos våra konsumenter.

Mänskligheten förlåter storheten. Mänskliggörandet av företaget blir centralt eftersom det då kan 
upplevas agera efter sina drivkrafter, som i kombination med ärlighet framstår som trovärdigt och 
autentiskt i konsumentens ögon. Endast en livlös ärlighet och uppriktighet riskerar däremot att 
endast förmedla en urblekt känsla av autenticitet, såsom tandkrämsreklamen vilken ses som äkta 
men synnerligen ointressant. Detta radikala truismbrott förstärks ytterligare när relationen mellan 
konsument och företag bottnar i en gemensam moralisk grundidé. Detta är en stark bekräftelse 
av den postmoderna motsättning Holt beskriver som avskalandet av varumärkesfernissan, där 
avsändarens syfte och väsen utvärderas i minst lika stor utsträckning som dess reklambudskap. 
Detta ställer sedermera kravet på företaget att vara transparenta och förmedla en känsla av ”sitt 
sanna jag”.

Det får fortfarande vara underhållande. Vi finner belägg för att det ironiska avståndet (ett brett 
överutnyttjande av ironi i reklamuttryck) minskat, genom att humoristiska och spektakulära 
uttryck inte i sig själva utgör en bas för att kunna dra autenticitetsrelaterade identitetsfördelar. 
Däremot framträder inte underhållningsvärdet som reducerat i betydelse (även när ironi används), 
utan är i ett reklamuttryck i själva verket en grundpremiss. Ett festligt uttryck blir en första 
gränskontroll inför konsumentens potentiellt fortsatta användande av det sponsrade budskapet 
i sitt identitetsprojekt.

Kulturella mellanhänder är högst relevanta. Eftersom våra konsumenter trots allt visar sig skickliga 
på och resursmässigt starka nog att producera och konsumera autenticitet ur den fragmenterade 
marknaden träffar inte motsättningen om suveränitetsinflationen mitt i prick. Vi bifaller dock 
Holts observation att konsumenterna är positiva till att delegera ansvar till kulturella mellan-
händer som kan syntetisera och förmedla relevanta budskap och kulturella sammanställningar. 
Närheten till och förtroendet för t.ex. bloggar framträder här initialt som en påminnelse om att 
autenticiteten fortfarande står i viss kontrast till det kommersiella: icke-kommersiella avsändare 
värderas fortfarande med särskilt hög trovärdighet endast genom sin ekonomiska objektivitet. 
Uppluckringen av truismen gör sig emellertid snabbt påmind, genom att sponsrade bloggar ac-
cepteras, trots fall där bloggaren endast underförstått står under ekonomiskt inflytande från ett 
företag. Möjligen tillåter det mänskliga tilltalet avsändaren att tjäna en slant. Eftersom tilltaget 
inte renderar anklagelser om girighet eller förtäckt kommersialism antyds det snarare att kom-
mersialismen blivit en naturlig del av det mänskliga beteendet och således ytterligare ett hårt slag 
mot den vacklande truismen.

Att åka kulturell snålskjuts accepteras ännu. Vi noterar att kommersialismens möte med olika kul-
turella uttryck till och med kan producera en autenticitet som inte hade funnits utan kapitalets 
insats: den höga prislappen hos klocktillverkaren blir ett kvitto för dess autenticitet, och genom 
kulturella samarbeten mellan sprittillverkare och konstsamlare medges identitetsfördelar för kon-
sumenten som associerar sig med dessa aktörer. Dessa samhörighets- och kontrollmål förklaras 
utmärkt av Beverland & Farrelly (2010), men dess existens antyder att motsättningen om det 
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sponsrade samhället bör analyseras närmare. Vi ser nämligen att det finns en tydlig acceptans 
för dessa samarbeten mellan kulturella och ekonomiska intressen, och att kulturell snålskjuts 
i flera fall kan vara positivt. Trots att Cornelia tydligt ser mekanismerna bakom samarbetet, 
och att Absolut Vodka själva inte skulle kunna förmedla samma känslor och associationer utan 
hjälpen från de internationella konstkännarna, respekterar hon tilltaget och lyfter fram det som 
ett gott exempel. Därtill tycks emellertid en illusion existera om att dessa samarbeten inträds på 
kulturell grund snarare än ekonomiska, och det finns stort utrymme för vidare forskning kring 
konsumentens perception av samarbeten mellan kommersiella och ickekommersiella enheter. 
Tendensen är dock inte ensam: vi ser även andra tecken på att självständiga reklamuttryck inte 
nödvändigtvis gynnas av kända ansikten, vilket talar för att det postmoderna greppet med kame-
leontliknande marknadsföring tappat visst inflytande. Det centrala i resonemanget är emellertid 
hur kommersialismen tydligt legitimerats i relation till autenticiteten.

det sponsrade lurendreJeriet
Det framgår klart att vi inte endast utifrån de av Holt presenterade motsättningarna kan fastslå 
huruvida vi lämnat det postmoderna varumärkesparadigmet, då analysen av konsumenternas 
syn antyder att vi snarare befinner oss någonstans mellan de två paradigmen. Konsumentens 
begär efter en harmonierad överensstämmelse mellan ett kommersiellt budskaps avsändare, syfte, 
budskap, uttryck och förväntningar stärker Holts bild av det post-postmoderna företaget som ett 
transparent och uppriktigt med sina kommersiella ambitioner. Därför spetsas vår undersökning 
genom hur nya utmanande marknadsföringsmetoder på allvar komplicerar Holts förutsägelse. 

Vi ser nämligen att den mindre träffsäkra motsättningen the sponsored society idag ersatts av 
ett post-postmodernt fenomen vi kan kalla det sponsrade lurendrejeriet. Genom teknologiska 
landvinningar och det faktum att även kommersiella budskap kan avnjutas som självständiga 
kulturyttringar tycks regelboken ha skrivits om. Företaget, liksom konstnären, tillåts bryta mot 
konventioner, regler och förväntningar vilket innebär att den icke-kommersiella arenan blir ett 
ännu lovligare byte för kommersiella intressen. När företagen ges ett nyskapande och normbry-
tande mandat kan företagen söka infiltrera och manipulera konsumentens förväntningar, för att 
i enlighet med vår diskussion om det förlängda jaget och självreflexiviteten, uppnå den yttersta 
triumfen: att länkas i positiva ordalag länkas i en Facebook-status. När konsumenten tittar på 
ett hemmainspelat klipp på Youtube hon fått länkad till sig av sina kulturella mellanhänder 
eller vänner sänker hon garden, och företaget kan gå på knock genom att infiltrera uttrycket. 
Dessa avantgardistiska marknadsföringsmetoder är förvisso bevis på hur vissa företag gått från 
välordnade samhällsmedborgare till citizen artists, men visar också att deras galnaste artisteri inte 
nödvändigtvis innebär fördelar för konsumenten.

De utmanande uttrycken har skapat nya reklamupplevelser, men också förändrat konsumentens 
referensram för hur kommersiella budskap förstås. Grundpremissen är att en stark ambivalens up-
pstår när avsändarens karaktär och uppsåt grumlas, vilket bekräftar truismen genom att det är mot 
ett potentiellt kommersiellt syfte som misstankarna riktas. Detta höga spel från företagen innebär 
en stor risk för avsändaren, med konsekvenser i form av antingen entusiastiska eller provocerade 
reaktioner. Risken är alltså också företagens, eftersom konsumentens oberäkneliga reaktion är 
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baserad på snäva kriterier som präglas av upplevd harmoniering och subjektiva förväntningar. 

Men inställningen till de radikala uttrycken är alltså inte odelat negativ och det antyds att företag 
implicit fått det kreativa mandat som det post-postmoderna samhället medger framgångsrika 
företag. Armand är lyhörd för företags experimentlusta och trots den ofta sammantaget negativa 
reaktionen finns en nyfikenhet på dessa nya, kulturellt självständiga företags fantasi. De galnaste 
citizen-artisterna bland de post-postmoderna företagen (och reklambyråerna) tar emellertid ofta 
till lögnen som verktyg, vilket i regel går åt pipan. 

Spelet blir ännu högre när konsumenten är en kulturellt orienterad consumer artist som redan as-
socierat sig med företaget i fråga, genom att använda det i sin identitets DIY-kollage av varumärken 
eller genom att vara en del i en konsumentgemenskap (consumer community). Reaktionen beror 
på relationen till varumärket: när banden mellan företaget och identitetsprojektet är påtagligt 
är lögnen ett mycket dumdristigt stunt. Konsumenten tillåter nyskapande marknadsföring men 
aldrig att bli lurad, ty lögnen blir en mot sin egen identitet. Där transparensen och tydligheten 
kring agendan som premiss för relationen, ter sig ett fördömande av lurendrejeriet naturligt. Men 
det förklarar också varför tendensen att konsumenterna i mitten av Holts distributionsspektrum 
(de som inte använder varumärken i samma utsträckning i sitt identitetsskapande) visar en mer 
tillåtande acceptans. Dessa har inte samma emotionella och existentiella investering placerad i 
varumärket, och reagerar således inte lika negativt på de utmanande marknadsföringskampan-
jerna. Sammantaget bifaller våra resultat både Holts analys att fullständig uppriktighet krävs i 
relationen mellan den post-postmoderna konsumenten och företaget, liksom det faktum att 
misstänksamheten mot förtäckta ekonomiska intressen är fortsatt stark och präglar konsumenters 
förhandlande av mening. 

autenticiteten ocH kommersialismen i en sJÄlvförstÄrkande 
allians
Intressant nog är några av de mest framgångsrika varumärkena som kan sorteras in i ett post-
postmodernt fack varken transparenta eller särskilt okonventionella i sin marknadsföring: Apple 
prisas genomgående i våra intervjuer för att vara ett av de mest relevanta och autentiska företa-
gen, trots att konsumenterna medger dålig insyn utöver den autenticitetsosande mannen i den 
svarta polotröjan: Steve Jobs. Trots detta upplevs företaget ge starka bidrag till våra konsumenters 
identitetsprojekt genom deras stora bidrag av innovativa produkter och kulturellt bemyndigande. 
Denna affektion går helt i linje med Holts distinktion av post-postmoderna konsumenter, där 
en betydande andel av konsumenterna mycket riktigt förutspås placera sig i änden av fördeln-
ingsspektrumet där de själva inte noggrant plockar ihop sina identitetsförstärkande varumärken, 
utan istället slår sig till ro i trygga konsumentgemenskaper. En för Holts argumentation stärkande 
detalj är att Anna, som personligen starkt motsatte sig Apple på grund av varumärkets starka 
inflytande och de provocerande Apple-evangelisterna på hennes kontor, även hon hamnar på 
samma sida av spektrumet. I hennes fall består istället gemenskapen av ett politiskt parti, men i 
Holts post-postmoderna värld förklaras skillnaden i motiv mellan de två engagemangen i själva 
verket endast vara hårfin.
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Vi noterar avslutningsvis ett fascinerande fenomen i de fallen där konsumenten starkt associerar 
sig till varumärket med känslor och mål av autenticitet och trovärdighet, då vi ser truismen ex-
plodera som en ballong. När konsumenten kan använda varumärket och produkter som en del 
av det förlängda jaget och dessutom har en hemmahörighet i företagets konsumentgemenskap 
uppstår något särskilt: det autentiska reproduceras, pådriven av den kommersiella logiken. När 
de höga förväntningarna på t.ex. Apple gång efter annan infrias blir köptillfällena allt mer up-
phetsande, och den nya källkritiken sopas under mattan. Att köpa den nya telefonen blir inte 
bara en manifestation för sin egen identitet och statussökande, det blir en fullkomligt naturlig 
handling eftersom identifieringen med varumärket Apple är så starkt och autentiskt att ett icke-köp 
vore ett ångestdrabbande självbedrägeri. Genom att denna typ av självförstärkande autenticitet/
kommersialism-relationer uppstår framgår det att autenticiteten inte är utrotningshotad utan i 
själva verket möjligen blivit räddad – av de kommersiella intressena.

förslag till framtida forskning
Sammantaget visar alltså våra studier att vi inte ännu kan sägas befinna oss i den post-postmoderna 
konsumtionskulturen, men att både företag och konsumenter uppvisar egenskaper som alla är 
viktiga premisser för att vi slutligen ska övergå i det nya paradigmet. Däremot existerar ännu en rad 
fundamentala kulturella värderingar som strider mot Holts förutsägelse och berättar att vi snarare 
befinner oss i en övergångsfas. Vi när en ödmjuk förhoppning om att ha besvarat vårt syfte genom 
att problematisera hur konsumenter ser på relationen mellan autenticitet och kommersialism, och 
bedömer oss därtill ha identifierat en relevant förening med en viktig forskningslinje där vi utfört 
en empirisk undersökning av Holts förutsägelser i relation till vår primära frågeställning. Genom 
denna syntetisering har vi sökt bredda förståelsen för konsumentens syn på kommersialism och 
autenticitet, med särskild uppmärksamhet riktad mot de moderna marknadsföringsuttryck som 
fötts ur digitaliseringens tidevarv. 

Det är vår ambition och förhoppning att vår studie kommer stimulera till att vidare undersöka 
ett antal frågeställningar och koncept. I termer av Holts post-postmoderna förutsägelse finns 
naturligtvis stora motiv att utveckla förståelsen utifrån en serie forskningsdiscipliner. När kapi-
talismen uppnått en närmast monopolliknande ställning i samhället kan det få konsekvenser 
för traditionella icke-kommersiella, kulturella uttryck. När i det post-postmoderna konsument-
kulturparadigmet särskilt kommersiella uttryck blir den förgivet-tagna identitetsmarkören kan 
detta möjligen underminera icke-kommersiella, självständiga kulturyttringar. Den existerande 
prislappen blir en tydlig försäkran om att de kulturella värden som propageras av personliga och 
företagsinitierade experter och kulturella vägvisare går att konsumera och därigenom tydligt 
applicera på identitetsprojektet. Det finns således tydliga belägg för att forska vidare i Holts 
kategorisering av consumer artists vilka med stor fingerfärdighet plockar samman en identitet 
fullkomligt bestående av varumärken och kommersiella attribut. Är det överhuvudtaget möjligt 
att bygga en identitet endast baserad på kommersiella uttryck?

I relation till ovan forskningsförslag finns det också belägg för att studera trenders inverkan på 
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the consumer artist, med hänseende till de risker de fluktuerande stilparadigmen innebär. Den 
fragmenterade marknadsplatsen ställer redan stora krav på konsumenterna som befinner sig i 
den. Hur kombineras ett identitetskrav att hålla sig à jour med konsumentkulturella trender med 
det risksamhället som definierat av Beck – hur rörlig kan konsumenten vara mellan nätverk och 
referensramar, och vilken inverkan kan consumer artists ha på sina följares riskhantering? 

Därtill har den accelererande digitala utvecklingen gett både konsumenten och företagen en 
ständigt förnyad arsenal med uttryckssätt för att hantera relationen mellan det autentiska och 
kommersiella. Vi ser hur denna utveckling drivit på truismens uppluckring, och att utvecklingen 
med största sannolikhet kommer att röra sig i samma riktning även framöver. Därför föreslår vi 
forskningen att rikta särskild uppmärksamhet mot hur autenticitet, status och identitetsfördelar 
produceras och konsumeras i signifikanta digitala kontexter såsom Twitter för att bredda förståelsen 
för hur uppluckrandet av konflikten mellan autenticitet och kommersialism utvecklas.

Vi är till sist hoppfulla om att våra studier är av intresse för teoretiker och praktiker både inom 
den konsumentkulturella forskningen, marknadsföringen, andra samhällsvetenskapliga for-
skningsdiscipliner och samhället i stort. I en särskilt författad artikel belyser vi hur våra resultat 
kan vara av särskild praktisk betydelse för både beslutsfattare och policyinstiftare (Appendix 4).
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Appendix 1. Intervjuformulär 

Kommunikation och äkthet 
1. Kön 

Kvinna:  [    ] 

Man:  [    ] 

 
2. Födelseår  _______________________ 
 
3. Bostadsort _______________________ 
 
4. Sysselsättning 
Arbetssökande [    ] 

Deltidsanställd [    ]  position & bransch: ________________________________ 

Egenföretagare [    ]  inom bransch: ____________________________________ 

Heltidsanställd [    ]  position & bransch: ________________________________ 

Student  [    ]  nivå/ämnesfält: ___________________________________ 

 

5. Kanaler och omfattning: Hur ofta konsumerar du media i respektive kanal? (genomsnittlig 

uppskattning) 

Kanaler/ 
Omfattning 

Flera 
ggr/dag 

C:a 1 
ggr/dag 

Flera 
ggr/vecka 

C:a 1 
ggr/vecka 

C:a 2 
ggr/månad 

C:a 1 
ggr/månad  

Mer sällan 
eller aldrig 

Dagspress (print eller 
webb) 

       

Övr nyhetskanaler (nisch, 
community, etc) 

       

TV (traditionell eller play-
/webbtjänst) 

       

Radio/podcast (traditionell 
el. webb) 

       

Bloggar        

YouTube/annan videotjänst        

Spotify/iTunes/annan 
musiktjänst 

       

Twitter el. annan 
mikroblogg 

       

Facebook el. annat socialt 
nätverk 

       

Annan kanal: 
________________ 
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6. Mediaproduktion 
Producerar du aktivt media i någon av kanalerna nedan? 

Kanaler/ 
Omfattning 

Flera 
ggr/dag 

C:a 1 
ggr/dag 

Flera 
gånger 
i 
veckan 

C:a 1 
ggr/vecka 

C:a 1 
ggr/varannan 
vecka 

C:a 1 
ggr/månad 

Mer 
sällan 
eller 
aldrig 

Dagspress (print eller 
webb) 

       

Övriga nyhetskanaler 
(nisch, community, 
etc) 

       

TV (traditionell eller 
play-/webbtjänst) 

       

Radio/podcast 
(traditionell eller 
webb) 

       

Bloggar        

YouTube/ 
annan videotjänst 

       

Spotify/iTunes/annan 
videotjänst 

       

Twitter el. annan 
mikroblogg 

       

Facebook el. annat 
socialt nätverk 

       

Annan kanal: 
________________ 
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Appendix 2. Blogginlägg 
 

i) Blondinbella: Inga klackar idag 
Publicerad 2011-03-10 
URL: http://blondinbella.se/inga-klackar-idag 
 

 
 

Originaltext (oformaterad och utan bilder): 

 

God morgon! 

Jag snörade på mig mina nya gympaskor från Puma som man får snygg rumpa av 
och promenerade till kontoret imorse. En halvtimma tog det från Vasastan till Gamla 
Stan, så skönt att börja dagen med en kopp kaffe på vägen och solen som skiner i 
ansiktet. Nu ska jag ha möte med min nya assistent! 

 
/Bella, kommer aldrig att ta av mig skorna = snygg rumpa på beachen 2011 
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ii) miriamme mégalomanie pathétique: Les Immorales 
Publicerad 2011-03-04 
URL: http://ecrouler.drupalgardens.com/content/les-immorales 
 

 
 

Originaltext (oformaterad och utan bilder): 

 

Dagens Outift: Odödlighet (för en gångs skull) 

 

Gucci-blusen för att den lägger sig som en solfjäder längs min rygg. Balenciaga-

klänningen för att folk alltid tror att jag är gravid när jag bär den. Sitter i baren 

på Riche, super mig förståndshandikappad och låter folk oroas över mitt stackars 

nerdrogade foster. Jag är inte gravid, men visst, skulle jag vara det skulle fostret vara 

nerdrogat. Det har de rätt i. De små Acne-liven. 

 

Min syster har en likadan klänning. I rostfärgat. Det är flera år sedan hon bar den 

senast. På den tiden trivdes hon nog också med att sola sig i föraktfulla blickar. Det 

gör hon kanske fortfarande, men hon är inte lika trovärdigt gravid... 
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iii) Gekås Ullared-bloggen: Denim-look i större storlek 
Publicerad 2011-03-01 
URL: http://gekasullaredbloggen.blogspot.com/2011/03/denim-look-i-storre-storlek.html 
 

 
 

Originaltext (oformaterad och utan bilder): 

 
På vår damavdelning hittar nu just nu denna nyhet bland plaggen i lite större storlek. 
Ljus denimtunika som passar perfekt till våren. Matcha med en söt scarfoch looken 
är komplett! 
Tunikan finns i storlek 44/46-56/58. 
 
/Katarina 
 
Upplagd kl. 13:05 
Etiketter: Mode  
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Appendix 3. Videoklipp 
 

i) Sony Ericsson: Xperia PLAY- Gaming 
Publicerad 2011-02-12 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=JQqyUlQRB5g 
Upplagd av användare: sonyericsson 
Visningar: 683 251 (per 2011-03-24) 
 

 
 

Beskrivning (av skapare): 

”Play The Sims on the way to work, FIFA 10 at half time, Asphalt Racing 
when you're stuck in traffic and Dungeon Defenders when you're waiting in 
line. Xperia PLAY games are PlayStation Certified for guaranteed fun.” 

 

Beskrivning av innehåll (av uppsatsförfattare): 

Videon porträtterar en serie sekvenser där unga människor i vad som ser ut att vara den 

verkliga, fysiska världen, tar fram mobila spelenheter och startar spel. Därefter ändrar 

kameran sin vinkel och animationer framträder med hjälp av specialeffekter. Som tittare blir 

karaktärerna i videoklippet själv spelkaraktärer i en upphöjd spelverklighet med mätare och 

andra symboler. Klippet avslutas med en tydlig exponering av Sony Ericssons logotyp. 
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ii) Charlie bit my finger – again ! 
Publicerad 2007-05-22 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM 
Upplagd av användare: HDCYT 
Visningar: 294 950 181 (per 2011-03-24) 
 

 
 

Beskrivning (av skapare): 
”Even had I thought of trying to get my boys to do this I probably couldn't have. 
Neither were coerced into any of this and neither were hurt (for very long anyway). 
This was just one of those moments when I had the video camera out because the 
boys were being fun and they provided something really very funny.” 

 

Beskrivning av innehåll (av uppsatsförfattare): 

Videon visar två unga pojkar som tycks vara bröder. De filmas av en vuxen människa och 

visar hur det yngsta barnet (Charlie) biter sin storebror i fingret upprepade gånger. När den 

äldre pojken skriker till och utropar att ”Charlie bit me!” börjar bebisen skratta och videon 

avslutas med också den äldre pojken leendes. 
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iii) Expertvillage: Running Tips : How to Choose Running 
Shoes 
Publicerad 2008-09-29 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM 
Upplagd av användare: expertvillage 
Visningar: 41 593 (per 2011-03-24) 
 

 
 

Beskrivning (av skapare): 
”When picking out a running shoe, match the shoe with the style of running that will 
be primarily performed and measure the size of the foot to ensure a comfortable fit. 
Choose running shoes with tips from a professional fitness trainer in this free video 
on running.” 

 

Beskrivning av innehåll (av uppsatsförfattare): 

Videon består av en man i sportkläder med Nikes logotyp synlig på bröstet. Han beskriver 

vilka löpskor som lämpar sig bäst för olika typer av fötter, medan han demonstrerar på en 

Nike-sko. Inga övriga kopplingar till Nike görs, och i bakgrunden syns en logotyp som säger 

”Sports performance”. 
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iv) Videomontage: Charlie the feeding bottle 
Skapad: 2011-03-01 av David Gill 
Originalvideo: http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM 
URL: http://davidgill.se/Charlie.mov 
 

 
 

 

Beskrivning av innehåll (av uppsatsförfattare): 

Samma video som Charlie bit my finger – again ! men med tillägg av en statisk bild i klippets 

sista 5 sekunder. Bilden visar Pampers, blöjtillverkare ägt av hushållsvarukoncernen Procter 

& Gamble, logotyp och sloganen ”Introducing the new Charlie feeding bottle from 

Pampers™”. 

 

 

 



Appendix 4: Artikel
Publiceringsförslag:
DN Mer Ekonomi/Kultur (Dagens Nyheters helgutgåva)
SvD N (Svenska Dagbladets helgutgåva av näringslivsdelen)
Dagens Media
Resumé
Forskning & Framsteg

I dagens reklam och PR är bluffen den nya sponsringen. 
Fabricerade bloggar och spektakulära Youtube-klipp 
med fördolda ekonomiska agendor har blivit etablerade 
som vilka andra marknadsföringsuttryck som helst. De 
djärva upptågen har vunnit stor uppmärksamhet, och 
gjort kvinnorna och männen på reklambyråerna bakom 
till de nya stjärnorna. Men en ny studie som publicerats 
vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet pekar på att 
riskerna med dessa tilltag kan vara ödesdigra för var-
umärkenas relation till sina kunder.

Det stora genombrottet för de fabricerade bloggarna kom 
med det uppmärksammade bloggen Black Ascot om den 
unga, modeintresserade och suicidala Erika som levde ett ut-

trycksfullt liv på Östermalm i Stockholm, men senare visade 
sig vara en reklamkampanj för Malmöoperans nya pjäs vari 
Erikas karaktär återfanns, till de tusentals följarnas stora 
förvåning. En annan viktig kategori för dessa utmanande ut-
tryck är virala Youtube-sensationer, där ett populärt ameri-
kanskt exempel med finess gav tittaren illusionen att den såg 
graffitimålare “tagga” det amerikanska presidentflygplanet 
Air Force One, när det i själva verket var en dyrt iscensatt 
bluff som ytterst syftade till att lansera en klädeskollektion 
från streetwear-märket Marc Ecko.

Dessa digitala och utmanande uttryck använder olika me-
toder för att vinna tittarens uppmärksamhet, men har som 
gemensamt att de initialt förtäcker sin kommersiella agenda. 

Fotografier m
edsols: P

atrick Lanigan/flickr, B
erlin/flickr, nuoim

i/flickr, C
hristina R

utz/flickr

FEJKADE VIRALA KAMPANJER
- ETT HÖGT SPEL FÖR VARUMÄRKEN



Detta mediala lurendrejeri har studerats närmare av David Gill 
och Marcus Klasson i deras examensarbete om konsument-
ers syn på relationen mellan autenticitet och kommersiella 
intressen. Ett viktigt resultat i studien med namnet Vad kostar 
äkta? är att reaktionen mot dessa utmanande uttryck är 
starkt tudelad.

Författarna menar att dessa metoder innebär att företaget tar 
stora risker:
  - Dessa uppmärksammade virala kampanjer är tämligen 
farliga försök att nå ut till dom konsumenter som blivit allt 
mer alienerade från den traditionella marknadsföringen. Men 
faktum är att trots ett inledande intresse för dessa spektakel, 
visar det sig att konsumenten många gånger blir förbannad 
på avsändaren. När företaget luras provocerar detta rejält, 
framförallt när konsumenten har en nära relation till företaget, 
säger Marcus Klasson.

De snart nyutexaminerade marknadsföringsstudenterna kon-
staterar i studien att autenticitet mycket riktigt är ett vördat 
begrepp, och att den historiska uppfattningen är att ekono-
miskt vinstintresse är oförenligt med det autentiska.
  - Företagens problem är att de tror sig kunna appellera till 
autentiska värden genom att likt en varg i fårakläder utge sig 
för att vara någon dom inte är. De måste istället vara tydliga 
och uppriktiga mot konsumenten för att vinna förtroende och 
förmedla en äkta känsla, säger David Gill.

Studien fastslår att autenticitet och kommersialism inte är så 
motstridiga trots allt, och noterar i sina intervjuer att konsu-
menter absolut kan associera företag och deras erbjudanden 
med något äkta. 

  - En krängig reklam för Gekås Ullared kan upplevas lika 
äkta som ett heminspelat klipp på en kattunge, det handlar 
om att budskapet måste upplevas sammanhängande med 
avsändarens syfte, fastslår Marcus.

Däremot bekräftar de att autenticitetenupplevelsen mycket 
riktigt är vördad och synnerligen svårfångad. De har i studien 
utfört ett experiment där klippet på Charlie som biter sin 
storebror i fingret, med 318 miljoner Youtube-visingar, får en 
något oanad behandling.
  - Vi lade till en bildruta på slutet som visade Pampers-
logotypen tillsammans med en text om att de lanserar en 
ny nappflaska som de kallar Charlie. Det väckte rätt stora 
reaktioner, minst sagt, berättar David.

Reaktionerna upprepar riskerna med att lägga sin marknads-
föringsbudget på att lura sina existerande och potentiella 
kunder. Några få svarande utan närmare relation till Pampers 
kunde skratta åt tilltaget, men främst väckte det ilska och 
frustration.
  - En svarande blev rejält förbannad. Hon kunde se en finurli-
ghet i klippet, men kallade dom också idioter och försäkrade 
att hon aldrig mer skulle köpa Pampers, avslöjar Marcus.

Om något är på allvar för konsumenten är det inget som går 
att skoja bort, och en noggrann källkritik är helt nödvändig. 
Det nya medialandskapet kryllar av påhittigt reklambyråfolk 
och inga mediala domäner tycks heliga, utom möjligen dag-
stidningen. Om nu inte detta är en förtäckt reklamkampanj 
från Lunds Universitet.
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