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Bakgrund

• Konsumentkultur-

teoriforskare

• Disputerad vid LU

• Lektor på 

företagsekonomiska 

institutionen, SU
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traditionell 

märkesforskning

• Frågeställning: Hur bör företag sköta 

sina märken?

• “Best practice”-undersökningar

• Tillvägagångssätt 1: Såhär gjorde det 

här amerikanska bolaget med en 

reklam- och PR-budget motsvarande 

halva Sveriges BNP - så ska du också 

göra!
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traditionell 

märkesforskning

• Frågeställning: Hur bör företag sköta 

sina märken?

• Psykologiska experiment

• Tillvägagångssätt 2: Såhär svarar 

studenter, eller i bästa fall andra 

individer, på diverse stimuli i en 

kontrollerad miljö. Kanske gör de 

likadant när de är ute och handlar?
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traditionell 

märkesforskning

• Grundantagande: 

Företag har mycket 

stor makt att fylla 

ett märke med 

mening

• Brand managern 

som alkemist
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Konsumentkultur-

forskning om märken

• Frågeställning: vilken roll spelar 

märken för konsumenterna i dagens 

konsumentkultur?

• Tillvägagångssätt: studera hur märken 

används av konsumenter och 

populärkultur för att skapa mening.
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Vad är 

konsumentkulturteori?

CCT is not a unified, grand theory, nor does 

it aspire to such nomothetic claims. Rather, it 

refers to a family of theoretical perspectives 

that address the dynamic relationships 

between consumer actions, the marketplace, 

and cultural meanings.
Arnould & Thompson (2005) “CCT: Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research
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Vad är 

konsumentkulturteori?

Consumer culture denotes a social 

arrangement in which the relations between 

lived culture and social resources, and 

between meaningful ways of life and the 

symbolic and material resources on which 

they depend, are mediated through markets.
Arnould & Thompson (2005) “CCT: Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research
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Vad är 

konsumentkulturteori?

Much like a game where individuals 

improvise within the constraints of rules, 

consumer culture-and the marketplace 

ideology it conveys-frames consumers’ 

horizons of conceivable action, feeling, and 

thought, making certain patterns of behavior 

and sense-making interpretations more likely 

than others.
Arnould & Thompson (2005) “CCT: Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research
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4 forskningsområden inom 

konsumentkulturteori

1. Konsumenters identitetsprojekt

2. Sociohistoriska mönster i 

konsumtionen

3. Massmedierade marknadsideologier 

och konsumenters tolkningsstrategier

4. Marknadsmedierade 

sammanslutningar
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Objektens symbolik

• Levy (1956): “Människor köper inte bara 

produkter för vad de kan göra utan också för 

vad de betyder.”

• Douglas & Isherwood (1986): Alla 

objekt måste studeras utifrån deras 

förmåga att skapa och upprätthålla 

sociala relationer. 

11

Objektens symbolik

•Vilka objekt ger dig makt och 
status i en given kultur?

•Hur kan man få tillgång till 
dessa objekt?
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Är all konsumtion 

symbolisk?
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Ett märkes olika 

författare

• Vem är ansvarig för 
att fylla ett märke 
med mening?

• Finns där en 
auktoritär författare?

• (Finns där någonsin 
en auktoritär 
författare?)
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Märkets 

mening

Andra  viktiga 
intressenter

Märkes-
innehavaren

Konsumenterna

Populär-
kulturen

Historier

Historier

Historier

Historier
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1. Konsumenters 

identitetsprojekt

Marknaden har blivit den 

främsta källan till de 

mytiska och symboliska 

resurser genom vilka 

individer, även de som 

saknar resurser att fullt ut 

delta i 

marknadsaktiviteterna, 

konstruerar sina 

identitetsnarrativ. 
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2. Sociohistoriska mönster i 

konsumtionen

Tittar på institutionella 

och sociala strukturer 

som systematiskt 

påverkar konsumtionen, 

så som klass, geografisk 

tillhörighet, etnisk 

tillhörighet och kön.
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3. Massmedierade 

marknadsideologier och 

konsumenters tolkninsstrategier

Studerar konsumtionens 

ideologier, d.v.s. 

meningssystem som 

tenderar att styra och 

reproducera 

konsumenters tankar och 

handlingar på sådant vis 

att de dominerande 

krafternas intressen hålls 

intakta.
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4. Marknadsmedierade 

sammanslutningar

Sätt på vilka 

konsumenter skapar 

känslor av social 

solidaritet och skapar 

distinkta, fragmenterade, 

självvalda och ibland 

flyktiga kulturella världar 

genom utövande av 

gemensamma 

konsumtionsintressen
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Märkesgemenskap
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3 typer av konsumtions-

gemenskaper

• Konsumtionsaktiviteter som skapar gemenskap, 
t.ex. forsränning, boulespelande eller 
ravedansande

• Medlemmar i subkulturer som konsumerar på 
liknande sätt, t.ex. medlemmar i gaykulturen eller 
invandrare

• Gemenskap som uppstår bland de som 
konsumerar samma märken, t.ex. Harley-
Davidson-åkare, Jeep-förare, Startrek-fans, eller 
SAAB-användare
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Kring vilka märken 

uppstår gemenskaper?

• Stark image och hög kännedom

• Lång och händelserik historia

• Märken som konsumeras i publika 

sammanhang

• Under-dog-märken
• Apple vs. PC

• Harley vs. hela världen
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Tre grundpelare för 

gemenskap

1. Ett gemensamt 

medvetande.

• En känsla av att man tillhör 

en speciell grupp tack vare 

att man har en relation till 

samma märke.

• En känsla av att man är 

annorlunda än de som 

använder andra märken.
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Märkesgemenskap:

1. Gemensamt medvetande

• Legitimitet
• Använda märket av rätt anledning, se upp för posörer och 

wannabes

• Exempel: SAAB i USA, det duger inte att hoppa på tåget för sent 

eller att göra ett litet amoröst snedsteg

• Oppositionell märkeslojalitet
• Man definierar vem man är utifrån vem man inte är

• Schablonbilder av vem man själv är och vem de andra är
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Märkestatueringar
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Märkestatueringar

Notthing more i 

Love in this world 

more the Mac and 

My Son Ethan so 

why not have a tattto 

with both in one.

From : John Rigby

http://www.theapplecollection.com/
Collection/objects/tattoo.shtml
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Tre grundpelare för 

gemenskap

2. Delade ritualer och 

traditioner

• Ritualer har som funktion 

att kontrollera de 

meningsskiften som lätt 

uppstår i en gemenskap. 

De synliggör vad som är 

viktigt och acceptabelt.

• Traditioner syftar till att 

inpränta vissa beteende-

mässiga normer och 

värderingar.
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Märkesgemenskap:

2. Ritualer och traditioner

• Hälsningsritualer

• Många sådana små gester 

bygger tillsammans upp 

en gemenskap.

• Kännedom om 

märkets historia

• 84-01-24 - Den första 

Macintosh-datorn föds!

• Mytologiska historier, 

exempelvis Apple Newton
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Märkesgemenskap:

2. Ritualer och traditioner

• Muntlig tradition viktigt för bevarandet av 

gemenskapen (precis som i traditionella 

gemenskaper)

• Vanligt med berättelser om hur fint livet blev 

efter att man bytte till märket alternativt 

skräckhistorier om all olycka som drabbar de 

som sviker märket.
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Historier om livet 

efter märkesbytet
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Tre grundpelare för 

gemenskap

3. En känsla av 

moralsikt ansvar 

gentemot andra 

gemenskaps-

medlemmar

• Hjälpa och stödja andra 

märkesanvändare när de 

är nödställda.

• Kan i trängda lägen få 

gemenskapen att agera 

kollektivt.
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Kan man skapa en 

märkesgemenskap?

• Jeep &           

Harley-Davidson

Företag kan stärka 

märkesgemenskaper genom 

att hjälpa konsumenterna att 

stärka de sociala banden

Det är viktigt att företagen 

inte blir för dominanta utan 

spelar en stödjande roll
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Kan man skapa en 

märkesgemenskap?

• Jeep &           

Harley-Davidson

Företag kan stärka 

märkesgemenskaper genom 

att hjälpa konsumenterna att 

stärka de sociala banden

Det är viktigt att företagen 

inte blir för dominanta utan 

spelar en stödjande roll
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Kan man skapa en 

märkesgemenskap?

• Jones Soda

Lämna över mycket stor del 

av kontrollen över märket till 

gemenskapen

Då måste man vara beredd på 

att verkligen tappa kontrollen

Konsumenter är ytterst 

känsliga för om företaget 

“lägger sig i” och förskjuter 

maktbalansen mellan företag 

och konsument
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Jones Soda
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Jones Soda
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Avslutning: Vilka svenska 

märken har potential att skapa 

märkesgemenskaper?
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