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Människor med liknande former av social status tenderar vanligen att föredra liknande 

produkter. Denna uppsats behandlar utifrån en kvalitativ ansats marknadsföringsmaterial gjort 

av Mercedes och Skoda. Mercedes marknadsför sig genom att framhäva bilen som en 

statussymbol. Skoda marknadsför sig främst genom att betona bilen som en bruksprodukt. 

Uppsatsen fokuserar på tre teman utifrån vilka man kan förstå de mest väsentliga skillnaderna 

i hur dessa båda företag bedriver sin marknadsföring och hur de därmed förhåller sig till, 

befäster och vidarebefordrar olika föreställningar om social status i dagens samhälle. Dessa 

tre teman är:  

 

1. Individen och kollektivet 

2. Statussymbol och bruksprodukt 

3. Mytologier 

 

Teoretiskt utgår uppsatsen från Veblens (2007) resonemang om skrytkonsumtion, Bourdieus 

(1993) tankar om symboliska statusfält och Barthes (2000) diskussioner kring mytologier. 

Sammantaget kan man se att Mercedes marknadsföring representerar dagens samhälle med 

ökad individualisering, ökad skrytkonsumtion och det konstanta begäret av att få mer. Skoda 

representerar istället ett samhälle där kollektivet betonas och där konsumtion görs mer efter 

behov än begär. De två berörda företagens marknadsföring har undersökts grundligt och 

jämförs hela tiden i uppsatsen för att se hur de på olika vis befäster eller vidarebefordrar de 

uppfattningar människor har om social status i dagens samhälle.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Innehållsförteckning: 

1. Inledning      s. 4 

2. Syfte och frågeställning     s. 5 

3. Metod      s. 6 

 3.1 Textanalys och semiotik   s. 6 

 3.2 Urval och tillvägagångssätt   s. 7 

 3.3 Statusbegreppet i uppsatsen   s. 9 

4. Teori      s. 10 

 4.1 Individen och kollektivet   s. 10 

 4.2 Statussymbol och bruksprodukt   s. 12 

 4.3 Mytologier    s. 13 

5. Analys      s. 15 

 5.1 Individen och kollektivet   s. 15 

 5.2 Statussymbol och bruksprodukt   s. 19 

 5.3 Mytologier    s. 29 

6. Slutdiskussion     s. 32 

 6.1 Individen och kollektivet   s. 33 

 6.2 Statussymbol och bruksprodukt   s. 34 

 6.3 Mytologier    s. 35 

7. Källförteckning     s. 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Inledning:  

 

I think that cars today are almost the exact equivalent of the great Gothic cathedrals: I mean 

the supreme creation of an era, conceived with passion by unknown artists, and consumed in 

image if not usage by a whole population which appropiates them as a purely magical object. 

(Barthes 2000, s. 88) 

 

Bilen är en produkt som används av en stor del av världens befolkning. Trots att det i grunden 

är samma vara som de olika bilföretagen säljer så skiljer det sig mycket åt i hur de 

marknadsför dem. Precis som Barthes (2000) ovan skriver så kan man jämföra dagens typ av 

bilar med de tidigare katedralerna. De är fantastiska skapelser som är gjorda av okända 

skapare, det är en speciell typ av produkt. Det är inte alltid enbart en bil som säljs utan en 

konsument kan genom sitt bilköp även skaffa sig en symbol för högre social status.  

 

Bilindustrin är enorm världen över och många människor är beroende av och använder sig av 

denna produkt. Att det samtidigt kan skilja så mycket i symbolvärde på de olika bilmodeller 

som finns och hur dessa marknadsförs på olika vis är temat för denna uppsats. Produkter kan 

marknadsföras på olika sätt beroende på vem man är intresserad av att attrahera, trots att de i 

grunden är lika varandra och har mer eller mindre samma grundfunktion. Ändå är det 

otänkbart för många personer att inhandla en viss typ av bil. Inte för att den nödvändigtvis är 

dålig men för att den inte stämmer överens med en persons image eller plats i samhället.  

 

Denna uppsats analyserar hur två olika bilföretag använder sig av skilda typer av 

reklamkampanjer beroende på vilken målgrupp de vänder sig till. De båda biltillverkarna 

arbetar med likartade produkter, men marknadsför sig med väsentligt olika typer av 

statusbudskap. Bourdieu (1993) diskuterar det faktum att personer med likartad social status 

tenderar att föredra liknande saker. När människors symboliska kapital blir högre ägnar de sig 

ofta i större utsträckning åt det som Veblen (2007) kallar skrytkonsumtion och visar att de har 

fått en högre status. Människors benägenhet att använda sin egen konsumtion för att uttrycka 

social status gör, som bland annat Barthes (2000) hävdar, att de bidrar till att befästa de 

föreställningar som finns om vad som indikerar social och kulturell status i samhället. Det är 

detta fenomen denna uppsats undersöker.  

 

 



 5 

Som ovan beskrivet kan en bil fungera både som en statussymbol och en bruksprodukt. 

Uppsatsen fokuserar främst på symbolaspekten i marknadsföringen av olika typer av bilar. 

Med detta i åtanke centreras uppsatsen kring företagen Mercedes och Skoda. Detta val 

grundar sig främst i att Mercedes är ett företag som fokuserar på att sälja sina produkter även 

som statussymboler. Budskapet är att man är mer framgångsrik än andra om man äger en 

Mercedes. Skoda, å andra sidan, är ett företag som inte främst betonar att deras bil är en 

statussymbol utan framhäver istället dess egenskaper som bruks- eller nyttoprodukt. Skodas 

marknadsföring betonar att deras bilar är trygga, billiga och användbara för exempelvis 

familjer. Budskapet är att man är lika framgångsrik som andra om man äger en Skoda.  

 

Främst studeras två olika sätt att marknadsföra likartade produkter. De skillnader som finns 

mellan Mercedes och Skodas marknadsföring är viktig för att förstå den symboliska 

kommunikationens betydelsefulla roll i dagens samhälle. Olika stil- och statusmarkörer bidrar 

till att personer uppfattas ha olika social ställning och status i samhället. Människors 

konsumtion bidrar till detta och bilen uppfattas och används av många just som en 

statussymbol.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera Mercedes och Skodas symboliska kommunikation. 

Därtill arbetas det för att se hur de båda bilföretagens marknadsföring uttrycker, befäster och 

vidarebefordrar centrala föreställningar om social status i dagens samhälle. Främst undersöks 

hur man kan förstå de olika typer av social status som förmedlas i de båda biltillverkarnas 

marknadsföring. Denna uppsats blir ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv relevant då den framhäver hur olika föreställningar om social status ser ut idag. De 

berörda bilföretagen kommunicerar olika typer av status som fördelaktig och det blir därmed 

av vikt att studera hur detta kommer till uttryck. Med detta i åtanke tas utgångspunkt i 

följande frågeställning:  

 

1. Hur ser den symboliska framställningen av förhållandet mellan individen och kollektivet ut 

i Mercedes och Skodas marknadsföring? 

 

2. Hur ser den symboliska framställningen av bilen som social statussymbol och som 

bruksprodukt ut i marknadsföringen av de bilar som Mercedes och Skoda säljer? 
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3. Hur ser den symboliska framställningen av olika former av status som Mercedes och Skoda 

förmedlar i sin marknadsföring ut? 

 

3. Metod 

3.1 Textanalys och semiotik: 

Detta arbete består främst av en kvalitativ innehållsanalys av ett antal olika 

marknadsföringsaktioner gjorda av Mercedes och Skoda. Denna metod är fördelaktig med 

anledning av att man kan välja ut en begränsad och representativ del av de berörda 

bilföretagens marknadsföringsaktioner. Varje enskild del av den utvalda marknadsföringen 

granskas sedan noggrant och hjälper en därmed att få en djupare insikt i vad bilföretagen vill 

förmedla för budskap. En kvalitativ analys grundar sig i att man inte uppnår en konkret 

sanning, som är statistiskt mätbar, utan kunskap uppnås istället via det man undersöker och 

som ofta kan vara subjektiva uppfattningar. Därmed lyfts dolda budskap eller underliggande 

betydelser upp till ytan och kan ses tydligare. Texter är inte entydiga och kan enligt Östbye et 

al. (2004, s. 65) ha många olika budskap och betydelser. Därmed fokuserar uppsatsen på ett 

antal olika reklamer som granskas med ett kritiskt öga för att kunna se bortom det uppenbara 

budskapet. Istället avtäcks de underliggande meningar som dessa reklamer försöker förmedla. 

Tanken är att denna uppsats ska bidra till ökad förståelse om hur olika uppfattningar och 

föreställningar om status kommer till uttryck i marknadsföringen av konsumtionsvaror.  

 

Dessa marknadsföringsaktioner studeras främst ur ett semiotiskt inspirerat perspektiv. 

Semiotiken kan enkelt uttryckt definieras som läran om tecken. Med hjälp av semiotisk analys 

tittar man på varför olika bilder och texter har byggts upp på ett visst sätt och försöker avtäcka 

bakomliggande maktrelationer eller underliggande betydelser (Östbye et al. 2004). I en 

semiotisk analys försöker man nå en bakomliggande förståelse av olika texter för att studera 

vad de symboliserar och varför skaparen av texten har valt att låta vissa egenskaper träda 

fram. En semiotisk analys görs först på en denotativ nivå där det beskrivs vad som ses till en 

första början. Analysen bottnar sedan i den konnotativa nivån, vilket innebär att fokus är 

bortom vad som ses vid en första anblick. Man vill försöka tolka varför något visas upp på ett 

visst sätt (Bignell 2002, s.16). Exempel på hur en sådan analys kan se ut är om man tittar på 

en bilreklam, som föreställer en man som står framför en bil. På den denotativa nivån blir 

analysen att man ser mannen stå framför en bil. Går man sedan in på den konnotativa nivån 

försöker man ta reda på varför den här bilden ser ut som den gör. Varför har mannen en viss 

typ av kläder på sig? Varför ser omgivningen ut som den gör? Varför drömmer mannen sig 
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bort som om han äger bilen? Vad hade hänt med reklamens budskap om det hade varit en icke 

trendig pensionär som drömde sig bort istället istället? Det är denna typ av frågor som ställs 

då det arbetas med en semiotisk analys. Man kan med hjälp av denna metod avkoda olika 

myter och statussymboler och därmed bidra till en förståelse för hur dessa byggs upp och 

kommer till uttryck i samhället. 

 

Barthes (2000) diskuterar hur de tolkningar och budskap man kan få fram vid semiotisk 

analys även är kulturellt betingade. Därför riskerar tolkningarna enligt Barthes (2000) att bli 

begränsade eftersom de baseras på människors egna sociala erfarenheter. Eftersom alla inte 

har likadana erfarenheter av olika fenomen så kan detta begränsa en men det går ändå att ta 

fram många av de underliggande och dolda betydelser som existerar i det empiriska 

underlaget. 

 

Bilen som produkt har genom tiderna varit laddad med symboliska betydelser. Ett exempel på 

hur dessa symboliska betydelser byggs upp i vårt samhälle och hur man påverkas av dem är 

bilens subkulturella betydelse. De flesta känner till hur en typisk ”raggarbil” ser ut och vad 

den förmedlar för symboler. ”Raggarbilen” skulle på en denotativ nivå vara endast en bil, inte 

helt olik många andra. Istället har den fått ett konnotativt symboliskt värde för människor som 

betyder mycket mer. För raggarna själva kan det till exempel utgöra en frihetssymbol, 

markera tillhörighet till raggarkulturen och den status eller position bilens ägare har i 

kulturen. Det kan vara en positiv symbol för vissa och negativ för andra, men den förmedlar 

liknande budskap till alla som ser den och är medvetna om dessa symboler. Vet människor 

däremot inte vad en ”raggarbil” symboliserar så tappar den omedelbart i symboliskt värde. På 

samma vis fungerar Mercedes och Skodas reklamer då de personer som ser dem måste vara 

medvetna om vad de olika symbolerna förmedlar för att kunna avkoda reklamfilmerna. Bilen 

är alltså en produkt som kan förmedla olika budskap till konsumenterna beroende på vad 

skaparna är intresserade av att kommunicera för symboliskt värde.  

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt:  

I uppsatsen fokuseras det närmare på bildindustrin och hur marknadsföringen skiljer sig åt för 

de olika bilföretagens produkter. Detta val grundar sig i att industrin är stor och vänder sig till 

en enorm mängd människor i hela världen då det är ett stort antal som är beroende att använda 

sig av bilar. Även grundfunktionen är likartad för de olika bilar som säljs. Skillnaden är dock 

det föränderliga symbolvärdet som kommer i takt med den bil en person innehar. Därmed 
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fokuserar uppsatsen på hur marknadsföringen skiljer sig åt beroende på om den riktas till 

människor som önskar sig en dyr statussymbol eller till människor som i större utsträckning 

betraktar den som bruksprodukt. Mercedes har ett stort antal modeller av personbilar och 

gemensamt för dessa, även historiskt sett för Mercedes som märke, är att dessa bilar är 

exempel på statussymboler. Mercedes bilar har under många år symboliserat hög kvalitet och 

varit dyra att konsumera för att man som individ även ska kunna få en statussymbol i takt med 

körandet av en sådan bil. Skoda är också ett klassiskt bilföretag som härstammar från 

Tjeckien och kan i större utsträckning uppfattas som en bruksbil och i lägre grad som en 

statussymbol. Skodas marknadsföring bygger primärt på att det är en praktisk bil som alla ska 

kunna köra och som kan ta en tryggt och säkert fram i trafiken samtidigt som den är billig. 

Skoda har även under de senare åren jobbat upp sig från att vara en bil med ett relativt dåligt 

rykte i Sverige till att istället vara en bil för alla.  

 

Båda företagen har ett antal olika slogans som används flitigt i de olika reklamerna. De som 

dock återkommer mest frekvent är varsin som beskriver väl hur de försöker nå ut till olika 

typer av personer i samhället. Mercedes slogan är ”The best or nothing” och Skodas är ”Alla 

borde köra Skoda”. Detta visar på att dessa två bilmärken är ytterligheter på varsitt håll.  

 

Studiens empiriska material utgörs av elva reklamvideor varav sex kommer från Mercedes 

och fem från Skoda. Dessa videor är utvalda efter att det har tittats igenom ett stort urval av 

företagens olika reklamkampanjer. För att avgränsa uppsatsen ytterligare analyseras de 

marknadsföringsaktioner företagen gjort i form av olika reklamfilmer. Dels för att man får 

mycket sagt i en video och att effekten som dessa företag ämnar uppnå blir kraftigare då ljud 

och rörliga bilder kommer tillsammans i jämförelse med exempelvis en bildannons. Dessa 

elva videor är utvalda efter de teman denna uppsats är uppbyggd kring och kan således inte 

täcka in all den markandsföring Mercedes och Skoda har gjort. En avgränsning till videor är 

tillräckligt för att få fram och bidra till att genomföra studiens syfte. Dessutom är dessa videor 

noga utvalda och kan anses vara representativa för hur Mercedes och Skodas marknadsföring 

ser ut.   

 

Den ovan nämnda semiotiska analysen utgör ett viktigt hjälpmedel när olika konnotationstest 

utförs. Ett konnotationstest innebär att man byter ut något i bilden eller filmen till dess 

motsats i syfte att undersöka hur betydelsen förändras. Det är ett verktyg för att förstå 

anledningen till varför en text är utformad på ett visst sätt och för att kunna få en större 
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förståelse för de budskap som en viss text innehåller. Dessa videor tittas igenom ett stort antal 

gånger och det utförs grundliga semiotiska analyser av dem alla. Några videor tar större plats i 

analysen då en enda video ibland kan vara särskilt signifikativ för hur företagets 

marknadsföring ser ut. Alla elva har dock ett tydligt syfte och bidrar tillsammans till att nå 

fram till de slutsatser och nya insikter som det redogörs för längre fram i uppsatsen.  

 

Uppsatsen är disponerad efter tre huvudteman som återspeglar vad den ämnar undersöka. 

Dessa är uppdelade var för sig både i teorin och analysen och behandlar hur Mercedes och 

Skodas marknadsföring ser ut beroende på vad man analyserar. De tre teman uppsatsen utgår 

ifrån är:  

 

1. Individen och kollektivet 

2. Skrytkonsumtion och bruksprodukt 

3. Mytologier 

 

Anledningen till att dessa teman valts ut är att det är de som tydligast framträder under 

analysen av reklamfilmerna och som främst återspeglar de uttryck som bilföretagens 

marknadsföring försöker få fram. Skillnaderna mellan de symboliska statusmarkörer som 

Skoda och Mercedes arbetar med kommer tydligt till uttryck då man analyserar deras 

marknadsföringsmaterial utifrån dessa punkter. 

 

Dessa teman är inte helt skilda från varandra och på vissa platser i uppsatsen är det 

oundvikligt att de överlappar. Samtidigt arbetas det hela tiden för att göra det så tydligt och 

enkelt som möjligt för läsaren att förstå och kunna följa med i de resonemang som förs.  

 

Eftersom alla reklamer inte har ett tydligt namn på film eller liknande så har det även i 

uppsatsen namngetts på egen hand för att öka tydligheten och för att förenkla det för läsaren.  

 

3.3 Statusbegreppet i uppsatsen: 

Mercedes och Skoda arbetar i sina marknadsföringsaktioner för att konstruera olika former av 

status. De arbetar för att visa upp vad som är eftersträvansvärt för respektive målgrupp och 

väcker därmed ett begär beroende på vem de vänder sig till. Tydligt är att de arbetar med 

olika typer av statussymboler och sociala konstruktioner för att få fram begäret bland de olika 

målgrupperna.  
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Då många av de ord och uttryck som förknippas med olika typer av status kan uppfattas 

laddade och svårdefinierade görs därför en kort förklaring på hur detta används i uppsatsen. 

Mercedes och Skoda behandlar olika sociala statuspositioner med en tydlig gränsdragning. De 

visar på olika kontraster där dessa fälts vägar korsas med varandra och visar på hur stor 

skillnad det kan vara på personer med olika typer av status. Därmed är det av relevans att 

detta begrepp beskrivs. Med en hög klass eller hög status syftas det på personer som Bourdieu 

(1993) definierar som de med ett högre symboliskt kapital. Enligt Veblen (2007) strävar dessa 

personer efter exklusivitet i produkterna de konsumerar. Därtill söker de, enligt Veblen 

(2007), en så hög icke produktiv tid som möjligt för att kunna använda sig av och visa upp 

sina mer exklusiva produkter. Ofta kan dessa personer definieras som samhällets elit, som 

hela tiden strävar efter att ta sig uppåt och förbättra sin position i den sociala hierarkin. Dessa 

personer kan beskrivas som en del av en individualistisk tanke, vilket innebär att man som 

individ ska sträva efter att vara mer framgångsrik än andra. Med en lägre klass eller lägre 

status syftas det på det motsatta dvs. de personer som enligt Bourdieu (1993) har ett lägre 

symboliskt kapital och därför förknippas mer med klassiska kärnvärden och kollektivet i 

samhället. Ofta så framställs dessa personer som ”den anonyma massan” i samhället och kan 

representera den kollektiva och gemensamma tanken och de personer som står bakom denna.  

 

4. Teori 

4.1 Individen och kollektivet  

Dahlgren (2009) diskuterar i Media and political engagement hur människor idag arbetar för 

att identifiera sig själva med vad som är utmärkande just för individen och att de traditionella 

kärnvärdena, såsom familjen och nära vänner, konstant tappar i kraft. Dahlgren (2009) hävdar 

att grupptillhörigheten till stor del har minskat och att andra personer och grupper som man 

tidigare identifierade sig med inte har samma kraft och vikt idag som innan globaliseringen 

fick sitt genombrott. Globaliseringen tar hela tiden människor närmare varandra i hela världen 

och det är exempelvis svårt att definiera exakt vad som är svenskhet numera, något som 

Dahlgren (2009) menar var mycket enklare innan detta skedde. Enligt Dahlgren (2009) 

påverkar medierna människor på ett annat sätt idag och därmed tappar även de klassiska 

kärnvärdena, som exempelvis familjen, i kraft. På grund av mediernas ökade påverkan och att 

de idag konstant matar människor med information gör att möjligheten att uppfostra sig själv i 

dagens samhälle har ökat. Ett barn behöver exempelvis inte fråga en förälder eller en vän om 

något denne vill veta utan kan istället använda sig av exempelvis Internet för att ta reda på 
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det. Individualiseringen i samhället har därmed ökat och även behovet av att visa upp vad som 

märker ut en själv som individ (Dahlgren 2009). 

 

Veblen (2007) diskuterade redan i början på 1900-talet i The theory of the leisure class 

överklassens konsumtion och han tog överlag en kritisk inställning till hur den såg ut på hans 

tid. Han beskrev bland annat hur stammar såg ut för flera hundra år sedan där jägarna var de 

som stod på toppen av hierarkin och därmed även gjorde sig själva viktiga genom att inte låta 

de lägre stående i stammen få chansen att jaga och vara viktiga (Veblen 2007, ss. 8-19). 

Likadant ansåg Veblen (2007) att de styrande på hans tid inte gav personer med lägre status 

någon chans. Han jämförde hur kvinnor ansågs vara en krigstrofé under tiden då barbarerna 

existerade och hur hemmafruarna var hans tids motsvarighet till detta. Enligt Veblen (2007) 

använde sig männen på hans tid av ekonomiskt kapital för att hålla kvinnorna hemma. Veblen 

(2007) resonerade i detta sammanhang kring uttrycket ”conspicuous consumption”. 

”Conspicuous consumtion” innebar att överklassen konsumerade ett stort antal produkter 

fullständigt i onödan och mycket dyrare än vad de skulle behöva vara för att kunna visa på att 

man som individ hade en viss status (Veblen 2007, s. 49). Många av de olika produkter, 

affärer eller märken som fanns kunde därmed uppfattas ha olika hög status. Det kunde enligt 

Veblen (2007) vara i princip en likadan produkt men beroende på vilket märke den hade och 

vad den kostade så medförde den olika typer social status. 

 

The theory of a leisure class är en bok där Veblen (2007) kritiserade denna typ av 

skrytkonsumtion. Han diskuterade även konsumtionens symboliska funktioner som en ond 

cirkel. De lägre klasserna arbetade hela tiden för att efterlikna de dominerande och därmed 

strävade hela tiden de dominerande efter att nå ännu högre då det blev mindre attraktivt att 

äga något om de lägre klasserna kommer ikapp. Målet som människor strävade efter var 

enligt Veblen (2007) att ägna sig åt maximalt med icke produktiv konsumtion och därmed 

kunde visa utåt att man som individ var mer framgångsrik än andra. Denna typ av personer 

benämndes av Veblen (2007) som konnäsörer och specialister på sina respektive områden. 

Man beundrade ofta dem, de hade ett högt symboliskt kapital och möjlighet att använda sig av 

mycket icke produktiv konsumtion, något som andra gärna såg upp till. Dagens samhälles 

exempel på personer som har möjlighet att ägna sig åt detta är bland annat film- eller 

sportstjärnor. 
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Även fast Veblen (2007) skrev sin bok i början av 1900-talet så kan man se att många av hans 

tankegångar går att tillämpa på dagens samhälle. En annan person med liknande tankar är 

Bauman (2007). I Konsumtionsliv resonerar även han kring hur man i dagens samhälle 

konsumerar efter ett begär och inte efter ett behov. Både Veblen (2007) och Bauman (2007) 

ställer sig dock kritiska till hur mycket begäret påverkar människors konsumtion och sätt att 

leva.  

 

4.2 Statussymbol och bruksprodukt 

En annan person som diskuterar ett konsumtionsberoende samhälle där olika statussymboler 

är centrala är Colin Campbell. I sin bok The Romantic Ethic and the Spirit of Modern 

Consumerism resonerar Campbell (1987) om att människor lever i ett samhälle i överflöd då 

man redan har fått sina grundläggande behov tillfredsställda. Därmed arbetar personer för att 

konstant skapa nya begär och kunna få det ännu bättre (Campbell 1987, s. 37).  

 

En stor del av en människas liv går åt till dagdrömmande och är något som företag är 

skickliga på att utnyttja. Campbell (1987) diskuterar dagdrömmande som en form av dubbel 

njutning. Drömmer en person om att inhandla en produkt så ligger en del av njutandet i att 

dagdrömma om hur det skulle vara att äga den. På vägen fram till inhandlandet kan man 

enligt Campbell (1987) få njutning genom att uppnå delmål på vägen. Ett delmål i 

dagdrömmandet om att äga en bil kan exempelvis vara om en person väljer att hyra den bil 

man i framtiden vill ha och därmed uppnå njutning. Hela det ekonomiska samhället går ut på 

att man hela tiden ska drivas av ett begär att handla den nyaste, senaste och bästa produkten. 

Har man köpt något nytt ska njutningstiden av detta förkortas så pass mycket att man så snart 

som möjligt åter är mottaglig för de nya produkter som företagen marknadsför och försöker 

sälja (Campbell 1987, s. 38).  

 

Bourdieu (1993) diskuterar i sin bok Kultursociologiska texter hur människor delas in i olika 

fält. Detta görs efter hur bland annat deras livsstilar och symboliska status ser ut (Bourdieu 

1993, s. 251). Normalt är att man tillhör samma fält då man har liknande yrke, 

utbildningsnivå eller ekonomiska förhållanden. Dock kan även andra faktorer såsom kön eller 

etnicitet spela in (Bourdieu 1993, s. 252). Liknande sociala klasser tenderar därmed att 

föredra liknande saker. Bourdieu resonerar om att en av anledningarna till detta är att personer 

accepterar den sociala ställning man har i samhället och därför väljer att knyta sig till just 

denna. Helt enkelt väljer man i många sociala ställningar att nöja sig med det man har 
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(Bourdieu 1993, s. 265). Det är vanligt att personer som kommer från förhållanden som 

kännetecknas av ett visst ekonomiskt eller kulturellt startkapital även kommer att fortsätta 

inneha liknande symboliskt kapital livet ut. Detta eftersom man ofta väljer en liknande bana 

som de förhållanden man kommer från. Visserligen finns det alltid undantag som antingen rör 

sig uppåt eller nedåt i den sociala hierarkin. Normalt är dock att följa sitt startkapital och att 

stanna i den sociala status man är uppväxt i (Bourdieu 1993, ss. 266-267). 

 

I de olika fälten existerar enligt Bourdieu (1993) även en egen specifik logik och värderingar 

som är gångbara just inom det fält man befinner sig. Dessutom diskuterar han en persons så 

kallade klasshabitus, vilket innebär att en individ har en bakgrund med outplånlig prägel 

oavsett om man intar andra statusfält än det man från början härstammar från. Bourdieu 

(1993) menar att den sociala rang man innehar också måste matcha den logik och de 

värderingar man använder sig av då man annars kan anses vara i fel fält och inte passa in. I 

vissa fält är det inte rätt att bete sig på ett visst sätt trots att ett liknande beteende kan vara 

korrekt i ett annat fält eller sammanhang (Bourdieu 1983, ss. 270-271) 

 

Bourdieu (1993) redovisar konkret statistik som visar på hur människors intressen och 

livsstilar ser ut och skiljer sig åt beroende på deras sociala status och symboliska kapital. 

Bland annat visar han att om man exempelvis ofta går på teater eller lyssnar på klassisk musik 

så är detta korrelerat med en högre utbildning och ett högre ekonomiskt kapital. Därtill visar 

Bourdieu (1993) att det är vanligt att stanna i sitt ursprungliga fält, som man till en början 

härstammar från. Överlag kan man alltså säga att personer tenderar att föredra likartade saker 

om man tillhör samma fält och får därmed liknande logiska resonemang och värderingar 

(Bourdieu 1993, ss. 275-280)    

 

4.3. Mytologier  

Barthes diskuterar i sin bok Mythologies (2000) hur mytologier kan vara i princip vad som 

helst. Myter är en typ av tal som definieras av dess intention och hur de läggs fram. 

Upprepande av text eller bild blir tillslut vår verklighet trots att det i själva verket är socialt 

och kulturellt konstruerade föreställningar (Barthes 2000, s. 109). Anledningen till att en myt 

kan etablera sig är enligt Barthes (2000) att en läsare väljer att konsumera den och inte tänka 

på att det faktiskt är en myt utan istället uppfattar fenomenet som en objektiv sanning. 

Läsaren tror att myterna är ett system av sanning trots att de i själva verket består av system vi 
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gemensamt har byggt upp i vårt samhälle (Barthes 2000, s. 131). Som läsare av olika myter 

finns det enligt Barthes (2000) tre sätt att tolka och läsa av dem på:  

 

1. Man tolkar vad som är ett exempel eller en allmän symbol för något och låter detta 

fenomen bli sanningen. Detta görs ofta av dem som producerar myter såsom medier osv. 

 2. Man försöker nå den mer exakta sanningen och ta bort betydelsen av myten, vilket ofta 

görs av dem som är mer analytiska och vill bryta ner de rådande myterna. 

3.  Det tredje sättet är att man inte alls reagerar för att myten finns där. Man accepterar den 

som en nuvarande sanning för ett visst fenomen och tar inte någon form av åsikt angående om 

myten är sann eller inte då den enligt detta sätt finns där av sig själv (Barthes 2000, s. 128) 

 

Ewen (1988) diskuterar i sin bok All consuming images, relationen mellan bild och makt i vår 

värld. Han visar bland annat på hur stil och statussymboler är något föränderligt. Exempelvis 

så var statussymboler något helt annorlunda på 1500-talet än de är idag och de är hela tiden i 

förändring. På denna tid innebar status att man hade fötts till det såsom kungligheter och man 

stannade ofta i den status man föddes till. Idag har statusbegreppet förändrats och nu kan en 

person med rätt vilja och rätta inköp på egen hand skaffa sig en högre ansedd status (Ewen 

1988, s. 17)  

 

Att det har gått från en förändring att alla idag anses ha möjlighet att köpa sig till åtminstone 

massproducerade kopior av symbolerna för en högre status och på ett symboliskt plan ta sig 

upp till den hierarkiska eliten kallas för symbolisk demokratisering (Ewen 1988, s. 78). Ewen 

(1988) diskuterar detta begrepp och menar att man idag kan konsumera sig till en form av 

högre symbolisk makt men frågan är om detta är samma sak som reell makt. Detta 

resonemang kan jämföras med Barthes (2000) diskussion om hur mytologier kommer till 

uttryck. Man blir tillgänglig för olika maktsymboler men frågan är om man verkligen har fått 

makt på riktigt eller om detta endast är egna föreställningar om vad makt bör vara. Människor 

har hamnat i något Ewen (1988) väljer att kalla för konsumentdemokrati där massproduktion 

och marknadsföring av olika produkter leder till att alla ges någon form av möjlighet att 

symboliskt ta sig uppåt i statushierarkin (Ewen 1988, s. 32) Liknande resonemang diskuteras 

även av Bauman (2007) i boken Konsumtionsliv där han diskuterar hur man idag konsumerar 

till sig status i olika former och den status man innehar är beroende av vilka typer av varor 

och hur ofta man konsumerar. Detta till skillnad från när man konsumerade efter behov 

istället för, som idag, efter begär. Man kan se hur många av de personer som det ofta ses upp 
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till såsom artister, film- och sportstjärnor osv. inte alltid behöver komma från goda 

förhållanden. En gång var de precis som andra men de har å andra sidan nått vad alla strävar 

efter dvs. de ”är något” de har en identitet och en helhet, vilket grundar sig i att både de själva 

och vad de konsumerar syns (Ewen 1988, s. 94). 

 

5. Analys 

5.1 Individen och kollektivet 

Genomgående för Mercedes reklamer och olika marknadsföringskampanjer är att de fokuserar 

på individen. Deras reklamer går ut på att man som individ ska visa att man är bättre än andra 

då man genom Mercedes även konsumerar en statussymbol som gör att ens symboliska status 

blir högre. Exempel på hur individen lyfts fram i Mercedes reklam finns i reklamvideon Bring 

your inner child, som startar med att en välklädd man kommer in i en butik för Mercedesbilar. 

Med sig har han en liten pojke som underförstått föreställer barnet inom mannen och som 

talar till honom från det undermedvetna. Barnet och mannen står tillsammans utanför bilen 

och barnet berättar hur många hästkrafter bilen har och att nycklarna redan sitter i. Mannen 

går in i bilen och lägger händerna om ratten. Barnet sitter redan bredvid och säger att han slår 

vad om att motorn låter riktigt häftigt. Mannen startar motorn och barnet säger att han tror att 

den går riktigt snabbt också. Plötsligt kommer det fram en försäljare utanför bilen och frågar 

om mannen vill ta ut bilen på en tur. Bilden klipps till barnet som då är utanför bilen, han 

tittar in i kameran och säger:  

 

- You know you want to.  

 

Reklamen avslutas sedan med en slogan där det står: ”Bring your inner child” 

 

Denna reklam kan förstås med hjälp av en del av de teorier som tas upp ovan. Bland annat så 

visar den, likt hur Dahlgren (2009) resonerar, att människor har blivit mer individualiserade 

och strävar efter att imponera på andra personer med vad man själv äger och kan konsumera. 

Det finns ingen diskussion i denna reklam om huruvida någon form av familj eller liknande 

bör kunna åka med. Bilen verkar istället vara till för mannen och för att han ska kunna åka 

runt och framstå som framgångsrik. Han ska visa att just han har möjlighet att ägna sig åt den 

så kallade skrytkonsumtionen för individuellt bruk. Därmed är det även ett exempel på 

Veblens (2007) diskussion om överklassens skrytkonsumtion och även något som Bauman 

(2007) tar upp angående dagens konsumtionssamhälle. Man arbetar numera i större 
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utsträckning efter att utmärka sig själv och visa att man som individ är mer framgångsrik än 

andra då man kan använda sig av det som Veblen (2007) definierar som skrytkonsumtion. 

Reklamen försöker inte ens låtsas att man faktiskt skulle behöva denna bil utan fokuserar 

istället på hur populär och häftig man är om man kan köra runt i den. Mannen ser även 

välbärgad och välrenommerad ut. Han är klädd i kostymbyxor och skjorta och när han lägger 

händerna kring ratten kan man även skymta en klocka som ser exklusiv ut. Vid en första 

anblick verkar han inte sakna något, men med denna bil skulle han alltså få möjligheten att bli 

ännu lite bättre.   

 

Till denna reklam kan man även hänföra de tankar som Campbell (1987) skriver om. Denna 

man verkar av utseendet att döma redan ha det bra och förmodligen ett gott liv. Ändå sätter 

han sig i en Mercedes och dagdrömmer sig bort till ett liv där han har det ännu bättre än vad 

han har det i dagsläget. Han uppnår även njutning genom delmålet att få sitta i en Mercedesbil 

och känna hur det skulle vara att äga den på riktigt. Det är troligt att mannen redan har en 

fungerande bil men likt hur dagens företag arbetar så försöker de förkorta njutningstiden och 

därmed få sålt nya produkter. Mannen vill kunna dagdrömma sig bort om någonting som han 

egentligen inte behöver men ändå gärna vill ha. Denna reklam är symbolisk för hur samhället 

idag ser ut där många har ett konstant begär av att som individ få mer även fast man redan har 

så man klarar sig mycket bra. Behovet är inte längre det som styr människor, istället finns ett 

konstant begär av att hela tiden få mer.    

 

Skoda använder sig av individen och kollektivet på ett helt annat vis. Reklamen Hög standard 

startar med att visa en familj som sitter relativt trångt i en Skodabil men ändå ser nöjda ut. 

Samtidigt som de åker förbi ett villaområde stannar kameran upp och zoomar in på personer 

som tittar chockerat på familjen och på bilen. Först visas en dam som vattnar sin 

trädgårdshäck och barnen i bilens baksäte vinkar glatt till henne samtidigt som hon ser 

chockad ut och inte hälsar tillbaka. Bilden visar sedan nästa trädgård där det står en man och 

hans son i golfkläder och tränar på sin sving. Mamman och det ena barnet vinkar glatt till 

dessa två som också de tittar chockat tillbaka. Barnet i golfkläder börjar vinka tillbaka men 

hans pappa tar tag i hans hand som att visa att han inte borde ha gjort det. Bilen åker sedan 

förbi en tredje trädgård där två äldre män befinner sig, varav den ena sitter på en 

motorgräsklippare. Mannen i bilen vinkar glatt till dem men de tittar endast surt tillbaka. 

Bilden visar sedan hur hela familjen i bilen ser glada ut. Avslutningsvis kör bilen vidare och 

det kommer upp en skylt med en slogan där det står: ”Skoda, För nuftiga människor”.  
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Samtidigt spelas under hela reklamen låten ”Hög standard” av Peps Persson. Skoda låter i 

denna video människor från olika typer av Bourdieus (1993) fält mötas och de driver även en 

del med det genom musiken. Låten ”Hög standard” är egentligen en kritik mot det 

kapitalistiska och konsumerande samhället. Den del av låttexten som är med i reklamen är 

följande:  

 

Tror du på reklamen, att den gör dig evigt ung 

Torskar du på deras välståndssnack 

Hög standard, vad fan är hög standard 

Är det kontoköp och slavkontrakt, slavkontrakt 

Konkurrens och statusjakt, statusjakt 

Hög standard, vad fan är hög standard 

 

Att denna låt har valts och med tanke på hur texten ser ut så är det inte svårt att utläsa att detta 

är en kritik mot det individualistiska samhället. Idag framhävs individen och man förväntas 

jobba hårt för att konstant sträva efter att nå en högre status. Hade det spelats en annan typ av 

låt hade budskapet ändrats helt och reklamen hade kunnat bli svår att förstå.  

 

Reklamen blir även komisk då man ser hur familjen som inte strävar efter statusjakt eller tror 

på allt som sägs i dagens samhälle ändå har det bra och är lyckliga. De har gjort ett val att ha 

det bra ändå utan att sträva efter något högre, de har gjort valet att köpa en Skoda.  

 

Detta blir som en kritik från Skoda på bekostnad av det kapitalistiska samhället där man 

istället hyllar kollektivet och säger att man ska ta sig tillbaka till kärnvärden, som familjen i 

detta fall, för att ha det riktigt bra. Familjen i bilen verkar vara glada, lyckliga och trevliga. De 

ska ut på äventyr tillsammans och de verkar inte anse sig vara bättre eller sämre än någon 

annan. Människorna som står i sina trädgårdar framställs i reklamfilmen som bistra personer 

som hela tiden strävar efter att ta sig uppåt i den sociala hierarkin. Med tanke på vad som sägs 

i låten så är det tydligt att den riktar sig mot absurdheten i hur dessa människor har valt att 

leva sina liv. De går runt och är bistra och otrevliga då de strävar efter att uppnå all den 

sociala status de behöver för att de anser att myten om ett bättre liv då skulle uppnås.  
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I slutet av reklamen kommer det även upp en skylt där det står ”För nuftiga människor”. Detta 

är en ordvits där det egentligen borde ha stått för förnuftiga människor. Denna slogan visar på 

att om man köper Skoda så agerar man logiskt och på ett rätt vis. Likt hur Peps Persson 

uttrycker det så behöver man inte jobba för slavkontrakt och hålla på med statusjakt. Istället 

kan man vara förnuftig och nöjd med det man har, något som familjen i bilen verkar ha 

uppnått enligt reklamen.  

 

Skoda har fler reklamer som fokuserar på hur kollektivet hos människor gör dem lyckliga. 

Reklamen Ain’t love a beautiful thing visar olika typer av lycka och kärlek kombinerat med 

en Skodabil. Även i denna reklam använder de sig av musik och texten är som följer:  

 

Takes you where you wanna go 

Shows you what you need to say, tells you what you need to know 

Ain´t love a beautiful thing 

 

Musiken blandas med ett antal klipp där olika typer av lycka tillsammans med andra personer 

visas upp. Videon startar med att en pappa leker med sina två barn i en skog precis bredvid en 

Skodabil. Bilden klipps sedan till ett förälskat par som leker på stranden framför en Skodabil. 

Bilden klipps åter till en man som står tillsammans med en äldre kvinna utanför en kyrka och 

bär in henne till en Skodabil. Bilden skiftar åter till ett annat förälskat par som springer mitt 

ute på en äng framför en Skodabil. Sedan kommer det in en röst som säger: 

  

- You need to be well-built to carry your loved ones 

 

Denna reklam visar hur Skoda arbetar för att betona vikten av kollektivet. De diskuterar hur 

bilen kan hjälpa en att uppnå och behålla olika typer av kärlek och att den därmed kan ta en 

vart man än vill åka tillsammans med de personer som står en närmast.  

 

Detta ställs i kontrast till Mercedes reklamer som gång på gång betonar vikten av att man 

själv ska sticka ut och som individ visa att man är mer framgångsrik än andra. Istället försöker 

Skoda arbeta på att man ska vara tillsammans och gemensamt ha det bra. I detta fall använder 

de sig av kärleken som medel, något som kan vara svårt att uppnå på egen hand.  
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Både reklamen Hög standard och Ain’t love a beautiful thing förespråkar det kollektiva livet 

där familjens styrka och där alla har det lika bra framhävs. Skoda är givetvis medvetna om 

den ökade individualismen, som Dahlgren (2009) diskuterar. Skoda väljer dock att kritisera 

denna och förespråkar i sina reklamer att man ska ta sig tillbaka till kärnvärden och den 

kollektiva tanken. Det motsatta visar Mercedes reklam Bring your inner child där dagens 

individualistiska tankegångar framhävs. Den diskussion som Mercedes och Skoda för om 

individen eller kollektivet kan även dras till en ideologisk uppfattning. Skoda kan ses som en 

representant för det mer Marxistiska synsättet där kollektivet hyllas och där ett samhälle ska 

byggas upp där alla har det lika bra. Detta bekräftas även av dess slogan ”Alla borde köra 

Skoda”. Samtidigt kan man se Mercedes som en förespråkare för den mer högerorienterade 

och kapitalistiska ideologin dvs. att den som redan har det gott ställt ska få det ännu bättre. 

Teoretikerna som nämns ovan har en aning olika uppfattning om detta fenomen men tydligt 

går att se att de hjälper en att få djupare förståelse för både Mercedes och Skodas reklamer då 

de diskuterar kring framhävandet av antingen individen eller kollektivet. Veblen (2007) 

resonerade om skrytkonsumtion och att ett antal individer ägde onödigt mycket var något 

negativt och borde förkastas. Samtidigt resonerar personer som Dahlgren (2009) och Bauman 

(2007) om den ökade betydelsen i dagens samhälle för individen och att kollektivismen har 

tappat i kraft. Detta är dock något som både Mercedes och Skoda är medvetna om och de drar 

de olika samhällena till sin spets åt varsitt håll. Antingen som förkastande eller bekräftelse på 

hur människor lever idag och hur samhället ser ut.  

 

5.2 Statussymbol och bruksprodukt 

Mercedes syfte är att sälja en produkt som kan vara bra ur brukssynpunkt men som även har 

ett högt statusmässigt symbolvärde. Detta blir framför allt tydligt då det ställs i kontrast till 

hur Skoda i sina marknadsföringsaktioner försöker att framstå som att de i större utsträckning 

säljer en bruksprodukt.  

 

Även personer som redan har hög status drömmer om att ha en Mercedes då man kan visa att 

man har högre status än andra. Ett typiskt exempel på hur Mercedes marknadsför sig själva 

som en statussymbol är i reklamen Nice car. En man i kostym står lutad mot en bil då det 

kommer fram en kvinna till honom.  

  

- Nice car, säger kvinnan 

- Thanks, it has green efficiency, svarar mannen  
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- It’s called blue efficiency, darling 

 

Kvinnan tar sedan upp sina bilnycklar ur fickan, låser upp bilen, sätter sig leende i den och 

åker iväg. Mannen tittar förvånat och generat på kvinnan. Sedan kommer det upp en bild där 

det står ”Mercedes, the best or nothing”.   

 

Kvinnan visar sig i denna reklam vara ännu viktigare och bättre än vad han är. Frågan är 

varför man tänker sig det? Svaret är enkelt: Hon har en Mercedes. Det faktum att mannen har 

på sig en kostym och ser ut att ha högt symbolsikt kapital är i denna reklam väsentligt då det 

visar på att även denna typ av personer önskar att de äger en Mercedes. Veblens (2007) tankar 

återkommer även här då man kan se hur de personer man normalt tänker sig som överklass 

hela tiden strävar efter att se ännu mer framgångsrika ut och konsumera mer. På samma sätt 

som i reklamen Bring your inner child ser inte heller denna man ut att sakna något. Han står i 

en kostym, ser bra ut och lever med stor sannolikhet redan ett gott liv men verkar ändå vilja 

ha mer.  

 

Gör man ett konnotationstest av denna reklam så kan man tänka sig att om det vore en manlig 

punkare som stod framför bilen istället och försökt lura kvinnan att det vore hans så hade det 

inte gett samma effekt. Då hade man som tittare inte förstått effekten att Mercedes främst är 

till för samhällets elit och något som endast personer med högt symboliskt kapital ska ha 

möjlighet att konsumera. Detta resonemang appliceras även på Bourdieus (1993) tankar om 

det symboliska kapitalet och att människor inom olika fält tenderar att ha olika värderingar 

och rätta sig efter olika sociala regler. Effekten av denna reklam blir alltså annorlunda om det 

skulle vara en manlig punkare som står framför bilen istället för en, till synes, välbärgad man. 

En punkare ingår enligt Bourdieus (1993) sociala indelningar inte i samma fält som den 

välbärgade mannen i kostym. Att inneha en Mercedes är något som inte existerar för en 

person som ingår i punkarens fält. Däremot är det en självklarhet för den välbärgade mannen 

att han får en högre status om han äger en Mercedes eftersom logiken i just detta fält fungerar 

på ett visst vis. Precis som Bourdieu (1993) diskuterar resonerar man på olika sätt beroende 

på vilket fält man tillhör. Skulle en person skilja sig för mycket från det berörda fältet så 

skulle denne helt enkelt hamna i ett annat med en logik och diskussion som passar just denna 

individ. Detta är regler och normer som är osynligt uppsatta men som människor normalt är 

medvetna om då en reklam som denna inte skulle kunna fungera om inte denna vetskap hade 

funnits i samhället.   
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Mercedes slogan ”The best or nothing” genomsyrar många av deras reklamer. Reklamen I just 

want the best fokuserar på Mercedes historia inom bilbranschen och hur företaget har 

utvecklats genom historien. Reklamen inleds med en man som sitter med många ritningar 

framför sig och det ser ut att utspela sig för cirka 100 år sedan dvs. på den tiden då Mercedes 

grundades. En röst hörs som säger: 

  

- Every great story has a beginning, this one starts with a dream 

 

Mannen vid ritningarna lutar sig över skrivbordet och somnar. Bilden börjar sedan visa klipp 

genom Mercedes historia som tar oss framåt till idag och fokuserar på personer från olika 

tidsepoker som kör eller tillverkar deras bilar. Bland annat säger rösten:  

 

- The dream of building the worlds first automobile and of reinventing it time and again 

- Of sparking the worlds passion for motorsports, and creating shapes that people will 

never forget 

 

Flera meningar liknande dessa varvas med bilder som synkroniserar med det mannen säger 

och vad Mercedes har gjort genom historien. Det klipps sedan tillbaka till den man som var 

med i början och som ska föreställa drömmaren. Hans sekreterare kommer fram till honom 

och säger:  

 

- Mr Daimler, Mr Daimler, you are working too much 

- I just want the best, the best or nothing, svarar mannen. 

  

Mr Daimler ska i själva verket föreställa Gotlieb Daimler, en tysk ingenjör och en av 

grundarna till vad som senare kom att bli bilmärket Mercedes.  

 

I just want the best visar hur det redan på denna tid var en statussymbol att äga en Mercedes. I 

början visas klipp från där överklassen under början av 1900-talet åkte runt i sina fina bilar, 

som de inte behöver men som de kunde imponera med. Därtill drömmer mannen om att 

tillfredsställa begäret av att kunna köra motorsport och att bilarna ska vara vackra och 

speciella. Detta är inget man behöver utan istället något man vill ha för att kunna visa upp 

inför andra medmänniskor. Likt hur Campbell (1987) resonerar om dagdrömmeri och att 
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uppnå ett framtida begär är exakt vad Mr Daimler gör i denna reklam. Han uppnår konstant 

delmål på vägen mot sina drömmars mål. Han vill inte endast täcka ett behov för att 

människor ska kunna ta sig fram och tillbaka på ett smidigare vis. Han dagdrömmer om att 

uppfinna det bästa, ”The best or nothing”.   

 

Denna reklam handlar inte främst säljer om att det är bruksprodukt som säljs. Mercedes säljer 

lika mycket en statussymbol som man säljer en bil. Skaparna av dessa reklamer är medvetna 

om att mottagaren inte heller söker att köpa en bruksprodukt. Det Mercedes potentiella kunder 

istället vill ha är att kunna visa upp både för sig själva och för andra att man har möjlighet att 

syssla med det som Veblen (2007) valde att kalla för icke produktiv konsumtion. Detta görs 

för att dessa personer ska kunna visa för sin omvärld att de inte behöver spendera alla pengar 

på behov. Istället kan de använda sin stora framgång till att göra de sysslor de själva föredrar 

och därigenom öka sin sociala status. Därmed utnyttjas detta fenomen i reklamer som I just 

want the best och bidrar även till att befästa de normer som människor har angående 

skrytkonsumtion och olika symbolers värde. Har man möjlighet att syssla med icke produktiv 

konsumtion så gör man i regel detta, något som även denna video bland annat förmedlar.  

 

Ett annat exempel på Mercedes symboliska statusknep i marknadsföringen är att de ofta 

använder sig av berömda personer, som många människor ser upp till och har hög status. De 

använder sig exempelvis av framgångsrika sportstjärnor såsom ett antal av de största 

racingförarna i världen. Bland annat kan man se de framgångsrika Formel-1 förarna Nico 

Rosberg och Michael Schumacher delta i flera av Mercedes reklamer. Att Mercedes väljer att 

göra på detta vis förstås med hjälp av Veblens (2007) teorier om att människor såg upp till 

personer som hade ett högt symboliskt kapital och möjlighet att använda sig av icke produktiv 

konsumtion. Att Mercedes även väljer ut personer som deltar i den mest prestigefyllda 

racinggenren, Formel-1 gör att man som tittare är medveten om att detta är personer som har 

bra insikt i vilken typ av bil som bör köras. Därmed får man upp ögonen för att det är 

Mercedes man helst av allt skulle vilja ha. Även i reklamerna som innehåller dessa personer 

så överglänser de människor som redan innan ser rika ut. Därmed visar man även på att det 

inte räcker att vara välbärgad och välrenommerad för att äga en Mercedes utan att man 

verkligen är speciell om man kör denna bil.  

 

Ett exempel på hur en av dessa reklamer kan se ut är The fastest driver. Reklamen inleds med 

att en kvinna och en man sitter i en bil där motorn har stannat. Kvinnan är höggravid och 
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stönar som att hon är på väg att föda sitt barn och behöver antagligen komma snabbt till ett 

sjukhus. Plötsligt dyker två bilar av märket Mercedes upp och stannar vid dem, ur den första 

stiger Nico Rosberg ut och ur den andra Michael Schumacher. Båda erbjuder dem skjuts men 

kvinnan vill hellre åka med Nico och mannen vill åka med Michael. Därmed startar en 

argumentation mellan kvinnan och mannen där de tar upp de olika prestationer som dessa två 

idrottsmän har utfört, såsom att Michael Schumacher har vunnit VM sju gånger men att Nico 

Rosberg var bättre förra säsongen. Reklamen slutar sedan med att mannen och kvinnan 

argumenterar vidare och en bild kommer upp där det står: ”Racing is a state of mind. 

Mercedes, The best or nothing”.  

 

Denna reklam är speciell på det vis att den nästan uteslutande fokuserar på personerna Nico 

Rosberg och Michael Schumacher. Inte någon gång i reklamen nämns det att någon av deras 

bilar skulle vara bättre än någon annans. Istället kommer de körande i varsin Mercedes och 

ingen mer information om bilen ges. Anledningen till att inte bilens styrkor behöver nämnas i 

reklamen beror istället på att dessa två idrottsstjärnor är vad Veblen (2007) skulle ha kallat för 

konnässörer och samhällets elit. De är dessutom involverade i bilsporten, vilket gör dem ännu 

mer trovärdiga just för en bilreklam. Kvinnans och mannens argumentation gör att även fast 

tittarna inte vet exakt vad Nico Rosberg och Michael Schumacher har gjort så får man 

informationen av dem. Den information mannen och kvinnan tar upp gör att det är lätt för en 

konsument att bli imponerad och inse att det måste finnas en anledning till att dessa stjärnor 

kör just denna bil. Dessa personer tillhör det högsta sociala statusfältet och därmed är det 

underförstått att det inte behövs någon direkt information om bilen. Befinner man sig i den 

sociala position som Nico Rosberg och Michael Schumacher gör så vet människor normalt att 

de inte skulle köra en bil endast för att ta sig fram. Helt enligt Veblens (2007) tankar vill de 

endast ha det bästa eftersom de har möjligheten. Om de väljer att köra en Mercedes så vet 

man som tittare att det är detta man bör äga, det spelar ingen roll om man inte vet så mycket 

om själva bilen. Därmed visar denna reklam på vad Veblen (2007) diskuterade om samhällets 

elit och behovet av att konsumera statussymboler hos dem som har möjlighet till detta. 

Reklamen visar även på vilken kraft enskilda personer kan ha och den stora betydelsen av 

individualisering, likt hur Dahlgren (2009) diskuterar. Som tittare ska man efter att ha sett 

denna reklam tänka att man själv också vill skaffa en Mercedes för att ytterligare kunna 

närma sig eliten.  
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Hade det istället varit två okända personer som kört fram till paret så hade reklamen inte haft 

samma effekt. Nu får människor istället upp ögonen för att kanske några av sina största idoler 

och professionella bilförare väljer att köra just denna bil. Därmed försöker Mercedes få en 

intresserad av att inhandla en liknande produkt som dessa konnässörer redan äger då det 

vittnar om en hög status. Även detta bidrar till att befästa de normer som finns om att 

idrottsstjärnor och samhällets elit är en form av idealperson som många strävar efter att bli. 

Samtidigt framgår det sällan i reklamer att det är mer eller mindre omöjligt att nå upp till den 

nivå dessa personer har. Reklamkampanjerna låter dock människor tro detta och bidrar 

därmed till uppfattningen om att skrytkonsumtion ger en ett bättre framtida liv. Frågan 

kvarstår dock, likt hur Ewen (1988) ställer sig, om man verkligen får en högre symbolisk 

status eller om det endast är dagens normer och värderingar som får människor att tro detta.    

 

En annan reklam som visar hur Mercedes främst fokuserar på säljandet av just en 

statussymbol är i videon Resa till Venedig. Videon inleds med att en man och en kvinna ligger 

i en säng i vad som verkar vara deras gemensamma sovrum. Rummet är stort och ser ut att 

tillhöra ett hus som kostat mycket pengar. Kvinnan tittar på mannen och säger: 

  

- Maybe we should drive away to the mountains 

 

Man får då se mannens respons på detta genom att följa hans tankar då han ser dem åkandes i 

snabb fart i en Mercedesbil i bergen. Motorn på bilen låter högt och de sitter båda i bilen och 

ser glada ut. Bilden klipps tillbaka till mannen som nöjt svarar:   

 

- Yeah 

- Or what about the sea, säger kvinnan  

 

Bilder från mannens tankar kommer upp igen då han ser dem åka på ett liknande sätt som 

tidigare fast denna gång längs havet. Bilden klipps tillbaka till sovrummet och mannen svarar 

återigen med ett nöjt uttryck: 

 

- Mhm  

- And I´ve never been to Venice  
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Återigen klipps det tillbaka till mannens tankegångar och man får nu se deras Mercedesbil stå 

parkerad i ett garage bredvid en skylt som visar vägen till Venedigs gondoler. Bilden 

återvänder till sovrummet och man får se mannens oroliga uttryck på ansiktet då han svarar: 

 

- Oh no, forget it 

 

Avslutningsvis får man se en körande Mercedesbil och sedan kommer det upp en bild där det 

står Mercedes Benz.  

 

Denna reklam visar på hur Mercedes inte är intresserade av att deras bil ska användas endast 

som bruksprodukt. Istället ska det vara ett nöje att köra även för skojs skull. Även i denna 

video ser mannen och kvinnan välbärgade ut och man kan anta att de enligt samhällets normer 

har en hög social status. Också de resor som diskuteras indikerar på att de är välbärgade då 

bilderna som innefattar bergen och havet ser ut att vara vackra omgivningar plus att de får 

köra runt och ha det härligt i sin Mercedes. När mannen sedan inser att man måste åka gondol 

då man är i Venedig så väljer han bestämt bort detta alternativ. Enligt denna reklam kan man 

helt enkelt inte ha det riktigt bra om man inte får köra runt i sin statussymbol och visa upp vad 

man har. Detta är inte en bil som ska gömmas nere i ett garage utan istället något man ska 

köra omkring i, inte för att man måste utan för att man vill det.  

 

Skoda försöker istället sälja sin produkt med en lägre form av prestige. Målet hos Skoda står i 

kontrast till Mercedes och här försöker man istället sälja en bil som främst ska fungera som en 

bruksprodukt. Deras slogan säger ”Alla borde köra Skoda”, vilket intalar en att man inte får 

något bättre än de andra i ens närhet. I sin marknadsföring diskuteras det inte om exklusivitet 

utan man försöker istället lyfta fram andra värden, såsom familj, pris och att bilen är trygg och 

säker att köra. I reklamen Innehåller allt ser man en bil köras på en vanlig landsväg och 

plötsligt ploppar det upp en text som berättar att bilen innehåller diverse olika funktioner. 

Sedan ploppar det hela tiden upp mer och mer av dessa texter tills de i princip fyller hela 

skärmen. Många av dessa texter är dessutom omöjliga för mottagaren att hinna läsa. Det 

kommer sedan fram en röst som bland annat säger:  

 

- Med Superb Combi får du mer av allt 

- Alla borde köra Skoda 
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Syftet med denna reklam är inte att man ska vara medveten om exakt alla funktioner som 

finns i bilen. Det man ska förstå är att man får väldigt mycket för de pengar man lägger ner. 

Reklamen förstås även med hjälp av Veblens (2007) tankar om att skrytkonsumtion var något 

överflödigt. Skoda följer med på de åsikter som Veblen (2007) hade och ger en istället en 

produkt som man i större utsträckning är ett behov och inte ett begär. Till skillnad från 

Mercedes så diskuterar man inte kring hur snabbt bilen kan gå eller hur många idrottsstjärnor 

som vill ha en sådan. Funktionerna är överlag nyttiga och ingen överdriven lyx. Dessutom 

behöver man inte betala mer för att äga den, Skoda levererar ändå en bra bil till ett bra pris.    

 

En annan reklam som Skoda använder sig av för att visa på hur bilen är en bruksprodukt som 

är till för alla är Släng in den där bak yo. Denna reklam fokuserar på en man som sitter i sin 

bil med sitt barn i baksätet. Mannen kör fram till sin kompis, som sitter på en flakmoped. De 

befinner sig i en typisk förortsomgivning och detta bekräftas med att de båda bryter på 

svenska. Ingen av dem ser speciellt rika ut utan som vanliga personer man kan förknippa med 

bor i förorten. Mannen på flakmopeden tittar på bilen och säger: 

  

- Eyy, värsta kombin 

- Jaa, ska du med, frågar mannen i bilen 

- Men flakmoppen då? 

- Släng in den där bak yo 

 

Reklamen avslutas sedan med en röst som säger: 

  

- Nya Skoda Fabia Combi, när du behöver lite mer plats 

 

En bild kommer sedan upp där det står: ”Skoda, För nuftiga människor”.  

 

Denna reklam är för deras nya kombi som har ett extra stort bagageutrymme. Även fast Släng 

in den där bak yo till viss del är ett skämt så är det ändå tydligt hur Skoda försöker positionera 

sig som ett företag med billiga bilar och som kan användas som bruksprodukt för alla som kan 

tänkas behöva det. Dessa människor uppfattas inte vara rika eller ha det speciellt gott ställt. 

De lever ute i förorten där den allmänna uppfattningen finns om att man relativt sett har det 

sämre ställt och inte någon högre social status. Ändå verkar de glada för de klarar sig så pass 

bra med sin nya Skoda som kan hjälpa till med många av de olika problem de kan tänkas ha. 
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Att mannen dessutom har sitt barn i baksätet är av vikt trots att barnet har en passiv roll hela 

reklamen igenom. Man förstår att mannen antagligen har familj och förnuftig som han är 

förstår han att Skoda är en billig men ändå bra bil. Då bilen dessutom har ett så pass stort 

bagageutrymme som deras familj kan tänkas behöva så är det av största vikt att han köper sig 

en sådan. Här ser man åter hur Skoda främst positionerar sig som en bruksprodukt genom att 

visa en del av en familj som säkert många personer kan identifiera sig med och därmed känna 

att det är klokt att äga en sådan bil.  

 

Hade man istället antagit att Michaels Schumacher hade kommit fram till mannen på 

flakmopeden i Skodas nya kombi så hade uppfattningen om reklamen ändrats radikalt och det 

hade inte längre känts som en bil som ska nå ut till alla. Även detta förstås med hjälp av 

Bourdieus (1993) tankar om hur olika fält har olika värderingar och logik. Det hade varit 

otänkbart att Michael Schumacher skulle komma körandes i en Skoda och berätta för sin 

flakmopedskompis att han har ett stort bagageutrymme för hela familjen. Detta hade korsat de 

olika fältens gränser och hade därmed gett ett budskap som hade varit svårt att tyda. Här ser 

man därmed en väsentlig skillnad på hur olika bilföretag kan sälja antingen en bruksprodukt 

för alla eller en statussymbol för att samhällets elit ska kunna glänsa mer.   

 

En sista bruksproduktsreklam som Skoda använder sig av är Verkstaden. I denna reklam är 

det en man som av misstag verkar hamna i en verkstad som bygger Skodabilar. En röst börjar 

plötsligt tala till mannen och säger:  

 

- Möt alldeles nya Skoda Roomster, se en av årets smartaste bilnyheter med egna ögon 

 

Mannen börjar då titta sig runt i verkstaden och se flera personer i vita rockar som arbetar på 

bilen. Olika finesser visas upp samtidigt som rösten fortsätter att prata och berätta om de 

praktiska lösningar denna bil har. Bland annat diskuterar den hur smidigt baksätena kan fällas 

ihop, antisladd är standard och baksätena är förhöjda för att även små ska kunna se ut osv. De 

lösningar som visas och diskuteras är nästan uteslutande praktiska och kan uppfattas som 

nödvändiga för att en bil verkligen ska fungera bra, vara trygg och säker. Det tas upp många 

olika finesser och reklamen avslutas sedan med att rösten säger:  

 

- Och se priset 
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Samtidigt avslutas reklamen med att priset för bilen kommer upp i rutan.  

 

Denna reklam ska visa på hur Skodas bilar är främst bruksprodukter och inget man vill skryta 

med då dessutom många av funktionerna är svåra för en utomstående beundrare att lägga 

märke till såsom antisladd. Det får dock i denna reklam betänkas att Skoda också använder sig 

av skryt. Man får som tittare reda på att Skoda har lyckats trycka in väldigt många funktioner 

men ändå inte har höjt priset. Här kan man alltså se att de vill visa att deras bilar inte endast är 

nyttoprodukter men att det ändå inte ska gå ut över priset.  

 

Verkstaden är relativt sammanfattande för hur Skoda försöker sträva efter att framställa bilen 

som en nytto- och bruksprodukt i jämförelse med Mercedes. Det ska dock betänkas att även 

Skoda försöker tjäna pengar på sina bilar och därmed till viss del använder sig av 

framhävandet av att deras bilar är bra och inte endast till för nyttan. Detta sker dock i 

väsentligt mindre utsträckning än vad Mercedes gör. Har man en Skoda kommer den främst 

att ta en lugnt och säkert fram i trafiken, man kan ta med sig sina barn som också de kommer 

att få en trygg och bra färd.  

 

Något som blir tydligt i jämförelsen av Mercedes och Skodas reklamer är vilka olika typer av 

livsstilar de lyfter fram som attraktiva och som de därmed symboliskt kommunicerar. 

Mercedes reklamer går vanligen ut på att de attraktiva människorna är de som ofta anses 

tillhöra den högre klassen. I dessa reklamer ser man att de personerna är bättre än andra och 

helt enligt Bourdieu (1993) blandar de sig inte med de lägre stående fälten utan betraktar dem 

endast utifrån. I Skodas marknadsföring får man istället bekanta sig med de lägre sociala 

fälten och det stora kollektivet i dagens samhälle. Även Skodas reklamer kan förstås med 

hjälp av Bourdieus (1993) tankar om hur de olika fälten har olika typer av logik och 

värderingar. Exempel på detta är om man jämför reklamerna The fastest driver och Släng in 

den där bak yo. The fastest driver fokuserar på två personer från samhällets toppskikt som 

imponerar på två andra personer som redan innan ser relativt välbärgade ut. Mercedes vill att 

man som tittare ska eftersträva den livsstil som innebär att man tar sig till samhällets topp, då 

man är rik och har en hög social status. I reklamen Släng in den där bak yo förespråkar Skoda 

istället en livsstil som innebär att man i förhållande till många andra inte behöver ha en hög 

status för att vara nöjd. Man har sin familj och sina kompisar som man kan åka runt 

tillsammans med. Inte för att imponera och hela tiden kämpa uppåt utan för att ha det bra och 

vara nöjd med det man har och realistiskt kan få. Ännu en tydlig reklam på livsstilstemat är 
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Hög standard där Skoda kritiserar hur de välbärgade människorna kämpar med sina 

slavkontrakt och statusjakt medan familjen sitter i sin bil, är glada och har det bra. Dessa 

reklamer är slående exempel på hur både Mercedes och Skoda använder sig av bilen för att 

därmed symboliskt kommunicera olika budskap till mottagarna.  

 

Även diskussionen huruvida bilar säljs som statussymboler eller bruksprodukter bottnar också 

i det samhälle som Bauman (2007) väljer att benämna som ett konsumtionssamhälle. När 

man, likt hur Campbell (1987) diskuterar, har täckt sina grundläggande behov så strävar man 

efter något mer och skaffar sig hela tiden nya begär för att höja sin sociala status. Mercedes 

marknadsföring är ett tydligt exempel på hur människor hela tiden strävar efter att uppnå 

något högre. Att de till och med använder sig av konnässörer såsom idrottsstjärnor inom 

bilvärlden vittnar om att man hela tiden kan sträva efter mer men aldrig kommer att nå hela 

vägen. Skoda väljer dock att kritisera hela den konsumerande hetsen om att man hela tiden 

måste sträva efter att uppnå högre status. Målet hos dem är att man istället ska ha en bil som 

kan ta en person och dennes familj dit man behöver tryggt och billigt. De reklamer gjorda av 

Skoda i detta avsnitt fokuserar främst på att den är praktisk, billig, familjevänlig och något för 

alla. Skoda visar, helt enligt Veblens (2007) teorier, att man bör sluta upp med 

skrytkonsumtionen och istället fokusera på vad man egentligen behöver för att kunna täcka de 

relevanta behov man kan tänkas ha.  

 

5.3 Mytologier 

Som tidigare förklarat fokuserar denna uppsats mycket på hur myter byggs upp i dagens 

samhälle. Ewen (1988) diskuterar bland annat hur en form av symbolisk demokratisering har 

uppstått. Idag massproduceras kopior av statussymboler och därmed syns inte de faktiska 

maktskillnaderna i samhället lika tydligt. Detta menar han medför att fler personer accepterar 

skillnader även i den reella makten. Även Barthes (2000) tittar närmare på hur myter byggs 

upp och skapas i samhället i sådan utsträckning att man tar dem för att vara sanna. Därmed 

återkommer uppsatsen till en av Mercedes reklamer som beskrivs tidigare dvs. Bring your 

inner child. I denna reklam ser man tydligt hur Mercedes använder sig av redan existerande 

myter för att uppnå sitt mål. I videon drömmer mannen om att äga bilen för att den har ett 

högt antal hästkrafter, motorn låter häftigt och bilen kan köras fort. Underförstått så skulle alla 

bli ytterst imponerade om man såg mannen komma körande i denna bil. Man kan dock ställa 

sig frågan varför folk blir imponerade? Det kanske är så att de är imponeras av att mannen 

alltid hinner till så många saker eftersom hans bil kan köra så fort? De kanske är imponerade 
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av att han kan köra snabbt utan att tycka det är läskigt? Troligast är dock att de imponeras av 

att mannen har möjlighet att äga en statussymbol efter de kriterier och myter som har satts 

upp i samhället. Helt i enlighet med hur Ewen (1988) resonerar så anses mannen ha skaffat 

sig en högre symbolisk status genom att ha möjlighet att konsumera denna bil. Frågan kan 

dock fortfarande ställas huruvida han på riktigt har uppnått en högre status eller om han 

endast gjort det efter de föreställningar och myter om vad status är. I dagens samhälle spelar 

det dock inte så stor roll eftersom det gemensamt har byggts upp föreställningen om att så 

ändå är fallet och det är den sanning människor lever efter. Därmed kan man säga att mannen 

har köpt sig ytterligare status och är på väg längre upp i den sociala hierarkin. Detta har dock 

gjorts efter de kriterier människor idag lever efter och inom det fält som är intressant att öka 

sin status i just för denna man.  

 

Mercedes har fler exempel på hur de befäster myter och hur de olika sociala fält som 

Bourdieu (1993) diskuterar kan komma till uttryck då de ställs i kontrast till varandra. 

Reklamen Uppmärksamhet hjälper också startar med att visa en kvinna, som antagligen ska 

anses vara attraktiv och välbärgad, komma körandes i sin Mercedes i vad som kan föreställa 

den amerikanska öknen. Hon ser ut att ha kört länge och plötsligt indikerar en funktion i 

hennes bil att hon behöver en paus. Hon svänger av vid ett typiskt amerikanskt vägcafé och 

kameran zoomar in på hennes högklackade skor när hon går på parkeringen och fram till 

dörren. Då hon kommer in på caféet är det mycket folk där inne, musik spelas och personer 

dansar. Personerna där inne är dock väldigt annorlunda henne i utseende och stil. Dessa 

personer ser inte alls välbärgade ut, de har på sig smutsiga linnen, cowboyhattar, skinnvästar 

osv. När kvinnan kommer in riktas allas blickar mot henne, musiken stängs av och de tittar på 

henne som att hon inte är välkommen. Plötsligt hörs ett harklande av någon annan i caféet och 

bredvid henne står en man i kostym, som ser välbärgad ut och kan anses vara attraktiv. Han 

tittar på kvinnan och säger:  

 

- Uppmärksamhet hjälper också 

 

Kvinnan ser lättad och lycklig ut och bilden klipps till utanför caféet där man nu kan se att två 

stycken Mercedesbilar står bredvid varandra. En text över bilarna kommer upp där det står: 

”Visar när man behöver en paus, Mercedes, the best or nothing”. 
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Denna reklam visar på kontrasterna för hur olika fälts logik ser ut och även hur myter kan 

befästas för hur människor tolkar olika personer utifrån vilken social status de innehar. I 

denna reklam benämns kvinnan och mannen som eliten man skulle vilja vara som. De andra 

personerna, som kan antas vara kollektivet och mindre välbärgade visas upp som smutsiga 

och otrevliga personer. Mercedes försöker i denna reklam befästa myten om att de personer 

som äger deras bilar främst är dem som tillhör samhällets övre skikt. Dessa personer har en 

högre social status, är trevligare och helt enkelt bättre än vad andra människor är. När bilden 

visar att det står två stycken Mercedesbilar på parkeringen så är de ingen tvekan om att det är 

den välbärgade mannen i kostym som äger den andra bilen. Det är otänkbart att den skulle 

tillhöra någon av de andra personerna på caféet. Å andra sidan skulle man kunna tänka sig att 

dessa personer, som i viss mån representerar det stora kollektivet skulle kunna vara ägare till 

en Skoda och därmed precis lika mycket värda i social status som de andra på caféet.  

 

Att kvinnan och mannen i kostym gör ett trevligare intryck än vad personerna på caféet gör 

kan också ses som en myt. Personerna som står i baren ser ut att vara reda att starta ett 

slagsmål mot kvinnan och de utmålas nästan som bestar som inte tycker att hon ska vara där. 

Frågan man ställer sig då är varför en mer välbärgad person som är klädd i dyra kläder skulle 

vara trevligare och mer socialt anpassad än en som inte är det? Det finns inget som säger att 

det skulle vara så men ändå målas det i denna reklam upp på detta vis. Därmed bidrar denna 

video till att vidarebefordra de olika uppfattningar som finns i samhället om hur mer eller 

mindre välbärgade personer för sig.  

 

Uppmärksamhet hjälper också är även ett exempel på Bourdieus (1993) resonemang om att 

olika sociala fält har olika typer av regler och logik. Ingen av personerna i baren skulle klä sig 

i den typ av kläder som kvinnan eller mannen har klätt sig i och vice versa. Eftersom dessa 

två typer av personer befinner sig i helt olika fält så följer de även de sociala lagar och regler 

som satts upp just för dem. Därmed uppstår en väldig kontrast då kvinnan kommer in och ser 

sig om. Hon träder helt omedvetet in på deras fält och man ser tydligt hur stor skillnad det är 

på levnadsstil beroende på vilket fält man tillhör.      

 

Fokuserar man istället på hur Skodas reklam Hög standard befäster myter så gör de detta på 

ett liknande vis fast sett ur en annan vinkel. När bilen åker förbi ett villaområde med en familj 

relativt trångt sittandes i den så spelas låten ”Hög standard” med Peps Persson och de tittar ut 

på de personer som bor där och är ute i sina trädgårdar. De personer som står och tittar på 
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bilen med familjen kan lika gärna vara de som ofta figurerar i Mercedes reklamer. De ser rika 

ut och ägnar sig åt icke produktiva aktiviteter såsom att någon kör runt på sin 

motorgräsklippare eller står och tränar golf. Även detta befäster dock en myt för vad finns det 

egentligen som säger att golf skulle vara tecken på extremt hög standard? Människor har 

gemensamt byggt upp dessa myter i samhället men samtidigt är det något som många är 

väldigt bra på att känna igen och är medvetna om. Tanken med reklamen är att man precis 

som Peps Persson ska ställa sig frågan ”Vad fan är hög standard?” Har dessa personer det 

egentligen bättre än vad de som sitter trångt i bilen tillsammans med sin lyckliga familj har? 

Den rådande myten om hur samhället ser ut säger att de rika har det bättre. Frågan som Skoda 

då ställer sig är om det verkligen är på detta vis. I denna reklam ser det verkligen inte ut så.  

 

Skodas reklamer utmanar många av de rådande normer och myter som finns i dagens 

samhälle. Detta kan även tolkas med hjälp av Ewens (1988) tankegångar om att man kanske 

inte kan köpa till sig reell makt i dagens samhälle, något som Skoda med Hög standard även 

tar upp. Fortfarande har kärnvärdena och den kollektiva tryggheten en stark kraft och kan 

därmed anspela på det befängda i många av de myter som finns i dagens samhälle. 

Kollektivismen har enligt Dahlgren (2009) minskat till förmån för ett mer individualiserat 

samhälle. I bland annat Hög standard kan man se hur Skoda ger kritik mot individualismen 

och fortfarande kämpar för kraften i det kollektiva och att alla ska kunna ha det lika bra. 

Samtidigt står Mercedes för de mer nya tankegångarna dvs. individualiseringen och att 

verkligen man kan konsumera sig till en högre social status i dagens samhälle. Båda företagen 

väljer alltså att belysa myter och uppbyggda sanningar, dock väljer de olika inriktningar och 

perspektiv på detta för att få just dem själva att framstå som så bra som möjligt.   

 

6. Slutdiskussion 

Som ovan visat fokuserar Mercedes främst på den exklusivitet man får om man äger deras 

bilar. Köper man en Mercedes får man en statussymbol som visar att man är lite bättre än 

andra. Köper man istället en bil från Skoda så tänker man mer på sin familj och dess säkerhet. 

Man kan vara övertygad om att man inte står i högre klass än andra, man är precis lika bra.  

 

Hur kommer det sig då att båda dessa företag kan vara så annorlunda men samtidigt 

framgångsrika trots att de båda säljer likartade produkter? Detta grundar sig till stor del i de 

tidigare nämnda teman, som uppsatsen främst fokuserar på.  
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1. Individen och kollektivet 

2. Symbolisk status och bruksprodukt  

3. Myter  

 

Denna uppsats visar hur både Skoda och Mercedes är medvetna om dessa olika delar av 

samhället och hur de utnyttjar dem på varsitt håll. Att medvetenheten hos de båda bilföretagen 

finns där är tydligt då man ser att i stort sett alla deras reklamer bekräftar eller vidarebefordrar 

dessa fenomen. Detta är en profilering som har gjorts av de båda och som genomsyrar all 

deras marknadsföring.  

 

6.1 Individen och kollektivet:  

I både Mercedes och Skodas marknadsföring syns det tydligt att de är medvetna om det 

individualiserade och konsumerande samhälle man idag lever i. Mercedes använder sig av det 

i sina reklamer och spelar ut det till sin maxgräns. Skoda använder sig också av det men väljer 

istället att ta avstånd. Båda företagen är medvetna om att konsumenterna har bra insikt i hur 

samhället ser ut och vilken symbolisk status respektive bilmärke representerar. Utan denna 

medvetenhet hos konsumenterna kan aldrig reklamernas budskap fungera. Trots att båda 

företagen utnyttjar samhällets sanningar och de normer man lever efter så görs det ofta med 

en stor portion humor. Man kan se det lite som en parodi på dagens samhälle och hur 

människor idag lever sina liv. Ett exempel på hur viktigt det är att konsumenterna är 

medvetna om samhällets uppbyggnad av olika normer och uppfattningar kan jämföras med 

när en komiker imiterar en känd person. Det blir inget bra uppträdande om man inte vet vem 

den kända personen som blir imiterad är och skämtet fungerar inte. Precis på samma sätt 

använder sig dessa företag av en form av parodisk humor, antingen i form av hyllning eller i 

form av kritik mot hur samhället ser ut. Underförstått kan man se reklamen Hög standard som 

en förespråkare för att alla ska ha det lika bra och vara en lika del av ett fungerande samhälle. 

Denna reklam är dessutom representativ för kollektivismen i Skodas reklamutbud. På cirka 30 

sekunder sammanfattar den imponerande väl hur Skoda vill profilera sig och även utmana 

rådande föreställningar om klass, status och individualisering. På samma sätt kan man se att 

Bring your inner child är representativ för individualismen i Mercedes reklamer. På cirka 30 

sekunder fångar även den in att detta är ens drömmars bil. Personen som vill ha den är redan 

rik men han vill ändå så gärna ha mer. Han behöver den inte, hans familj behöver den inte, 

men han vill ändå ha den till sig själv.  
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Skoda uppmanar människor att ty sig till det kollektiva samhälle där kärnvärdena betyder mer 

och där det konsumeras efter ett behov. Mercedes uppmanar människor att leva enligt de 

individualiserade normer som är uppsatta i samhället och där det konsumeras efter ett begär.  

 

6.2 Statussymbol och bruksprodukt 

Själva diskussionen om eller huruvida man bör konsumera efter ett begär eller efter ett behov 

är i denna uppsats central. Man kan säga att Mercedes marknadsföring representerar begäret 

och att Skodas representerar behovet. Mercedes utnyttjar människors begär och försöker få 

mottagare att konsumera produkter som de egentligen inte behöver, men ändå gärna vill ha. 

Detta helt i enlighet med hur bland annat Bauman (2007) resonerar. Skoda representerar 

istället behovet. Skodas marknadsföring bygger på att deras bilar är produkter som man 

faktiskt behöver och inte en skrytprodukt i samma utsträckning. Skoda används främst som en 

bruksvara för att kunna ta familj, vänner och andra personer dit de behöver på ett tryggt och 

säkert vis. Detta är en relevant och avgörande skillnad för vad dessa båda bilföretags 

marknadsföring försöker förmedla.  

 

En del av Mercedes reklamer visar knappt bilen utan fokuserar istället på myten att om eliten i 

samhället äger den så är det vad man själv också vill ha. Skoda visar också upp en liknande 

medvetenhet om hur konsumtionssamhället ser ut och väljer istället att driva med och kritisera 

det. De försöker aldrig låtsas att deras bil är bättre än någon annans, om man skaffar en Skoda 

har man konsumerat en symbol för avståndstagandet mot statusjakten. Man kommer ha 

möjlighet att ta sig fram säkert och tryggt, vilket dock kan ge uttryck för status i de kretsar där 

denna typ av ställningstagande värderas högt. Hela familjen får plats och barnen kommer att 

trivas. Man kommer även få väldigt mycket för en låg kostnad. Exempel på detta är Släng in 

den där bak yo och Verkstaden. Skoda fokuserar i dessa reklamer på de kriterier som tas upp 

ovan och som är tecken på att de främst vill profilera sig som en bruksprodukt för alla. Man 

ska kunna åka med sin familj på ett tryggt och säkert vis och få in allt man behöver i 

bakluckan. Att de personer som figurerar i reklamerna dessutom ser ut som att de inte tillhör 

samhällets övre skikt bidrar till att bekräfta de normer och uppfattningar som har satts upp om 

vilka personer som kan vara intresserade av att handla en bil med dessa funktioner. Dessutom 

visar det att Skoda sätter ett högre värde på den kollektiva livsstilen där man inte behöver ha 

enormt mycket pengar för att vara lycklig. Istället ska man trivas med det man har och med de 

personer man har runt sig.   
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Mercedes gör även i detta fall mer eller mindre tvärtom. De diskuterar inte vad bilen kostar 

utan fokuserar istället på symbolvärdet. Har Michael Schumacher en Mercedes så vill man 

som tittare också ha den. Reklamen The fastest driver nämner inte ens bilen, allt fokus är 

istället på de två konnässörerna Nico Rosberg och Michael Schumacher. I Resa till Venedig 

nämns inte heller något om bilen. Den är enbart underbar att köra och ha som en vuxenleksak 

att kunna skryta med. Man behöver den inte men vill ändå ha den. Även här visas en skillnad i 

vilket värde Mercedes sätter till olika typer av livsstil. I deras reklamer värderas samhällets 

toppskikt och de med hög social status som de man skulle vilja vara. Hela tiden ska man 

sträva efter högre status för att kunna marknadsföra sig själv som en bättre individ gentemot 

andra människor.  

 

Precis som Skoda så är även Mercedes medvetna på samma sätt om den 

skrytkonsumtionsvärld människor lever i. På ett liknande vis som i diskussionen runt 

individen och kollektivet så bottnar även detta tema i en medvetenhet hos konsumenterna om 

de rådande normer som finns. Man kan antingen fokusera på det mer moderna tankesättet som 

bland annat Bauman (2007) diskuterar dvs. människor begär och bilen som en symbolisk 

statusprodukt, som Mercedes kan sägas representera. Man kan också fokusera på människors 

olika behov och bilen som främst en bruksprodukt, som Skoda kan sägas göra. Både 

Mercedes och Skoda befäster och vidarebefordrar de rådande normerna genom de ovan 

nämnda reklamerna och visar hur man på olika sätt kan använda bilen för att symboliskt 

kommunicera ut sitt budskap. 

 

6.3 Mytologier 

I jämförelsen mellan hur Mercedes och Skoda bygger upp sin markandsföring så ser man en 

tendens att då olika fält möts så uppstår en tydlig kontrast. Det fält man följer uppfattas som 

sympatiskt medan det andra kan benämnas som ”det andra fältet”. Människor som tillhör 

detta fält är bistra och otrevliga människor. Inte i en enda reklam hör man någon från det 

andra fältet prata utan de står och ser otrevliga och nästan farliga ut. Budskapet verkar vara att 

man ska akta sig noga för människor från det andra fältet.  

 

Exempel på detta återfinns i Skodas Hög standard och i Mercedes Uppmärksamhet hjälper 

också. I Hög standard sitter familjen i bilen, ser sympatiska ut och hälsar glatt på de 

statusjagande bestarna i trädgårdarna som bistert tittar tillbaka och vägrar hälsa på den 

trevliga och glada familjen. I Uppmärksamhet hjälper också kommer kvinnan in på caféet och 
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blir livrädd för de sura lågstatuspersonerna som bistert spänner ögonen i henne fram tills den 

välbärgade Mercedesmannen räddar henne från dem. Dessa kontraster gör det tydligt att båda 

företagen arbetar för att vidarebefordra de olika myter och förutfattade meningar som finns 

om olika sociala klasser och fält beroende på vilket man själv tillhör eller väljer att ha fokus 

på. De riktar sig till olika fält, förkastar och driver med de personer som inte tycker som dem. 

Detta bidrar till hur det ofta kan se ut även i verkligheten. Människor som har en hög social 

status ser ofta ner på dem som inte har det för att de inte lyckas ta sig uppåt i statushierarkin. 

De som inte har en hög social status kan samtidigt tycka att de som har det gör fel som håller 

på med sin statusjakt och hets för att de då själva anser sig vara mer framgångsrika än andra.  

 

Dessa reklamer är helt enkelt beroende av att man har en medvetenhet om dessa olika fälts 

egenskaper. Eftersom folk i allmänhet har kunskap om att dessa fenomen existerar så tar man 

in dessa marknadsföringsaktioner på rätt sätt vilket gör att de båda fungerar trots att de är 

ytterligheter på varsitt håll. Intressant är dock att se hur både Mercedes och Skoda använder 

sig av bilen för att befästa, vidarebefordra och symbolsikt kommunicera olika typer av de 

tidigare nämnda myterna som finns i samhället.  
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Reklamvideor:  

 

Mercedes: 

 

Bring your inner child 
http://www.youtube.com/watch?v=8NnDbNbf3Fs (2010-09-16) 
 

I just want the best 
http://www.youtube.com/watch?v=V2XksTAmFlk&feature=related (2010-09-14)  

 

Nice car  
http://www.youtube.com/watch?v=jaxcW1rNM5I (2010-11-25) 
 

Resa till Venedig  
http://www.youtube.com/watch?v=wzsz0W2ZZF0&feature=related (2011-05-31) 
 

The fastest driver 
http://www.youtube.com/watch?v=2uE67arNYhM (2011-04-08) 

http://www.youtube.com/watch?v=8NnDbNbf3Fs
http://www.youtube.com/watch?v=V2XksTAmFlk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jaxcW1rNM5I
http://www.youtube.com/watch?v=wzsz0W2ZZF0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2uE67arNYhM
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Uppmärksamhet hjälper också  
http://www.youtube.com/watch?v=Gl3GW0JKdVw&feature=related (2011-03-14) 
 

 

Skoda: 

 

Ain’t love a beautiful thing  

http://www.youtube.com/watch?v=JXDaFVYQ_TI (2010-06-12) 
 

Hög standard  
http://www.youtube.com/watch?v=d_PTkqX9Jys (2009-02-23) 
 

Innehåller allt  
http://www.youtube.com/watch?v=31PhLI8fCt0 (2010-12-08) 

 

Släng in den där bak yo  
http://www.youtube.com/watch?v=cAH9sJ4Qc7E (2008-01-03) 

 

Verkstaden  
http://www.youtube.com/watch?v=veeOS9JSu9c&feature=related (2006-10-18) 
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