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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av 

religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners 

ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, 

Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader 

kan fungera som rituellt rum. 

Med konsumism menar vi konsumtion som en kulturellt viktig handling. Ett fenomen 

som uppstår när vi har så pass mycket materiella tillgångar att vi har möjlighet att köpa 

saker för att vi vill ha dem, inte för att vi behöver dem. För vårt religionsvetenskapliga 

grundperspektiv använder vi oss av Clifford Geertz religionsdefinition. 

Vi har visat att reklamer kan studeras utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv, då 

framförallt som myter. Med hjälp av en strukturalistisk analysmetod kan vi påvisa att 

exempelvis Coca-Colas underliggande mytem är en myt vänskap, där den rituella 

handlingen av att ge en Coca-Cola till någon mytiskt skapar en slags samhörighet och 

vänskap. Corona har å sin sida skapat sig en rituell och mytisk ö på vilken deras reklamer 

fungerar. Vi kan se hur Mountain Dew och Snapple använder sig av en slags minimal 

offentlig religion för att skapa sina egna märken som kulturellt betydelsefulla symboler. 

Vi diskuterar även vad som händer med våra religionsvetenskapliga begrepp när vi 

applicerar dem på ett material som vanligtvis inte betraktas som religionsvetenskapligt, 

och menar att det finns en intressant korsbefruktning mellan olika kulturvetenskapliga 

områden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer att behandla konsumism ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Detta kan 

tyckas vara ett tämligen oortodoxt uppsatsområde, något som i viss mån stämmer. Betänk dock de 

religionsvetenskapliga ansatserna som gjorts gällandes kommodifiering av religion; varför är det 

ingen som vågat ställa den logiska följdfrågan – om religion har drag av kommodifiering, kan då 

inte kommodifiering ha religiösa drag? En fråga som forskning inom det religionsvetenskapliga 

fältet lämnat synnerligen obesvarad, och som denna uppsats kan ses som en blygsam inledning på. 

Vi kommer att framförallt fokusera på konsumisms mytiska och kulturellt symboliska funktioner, 

men även använda oss av dess gemenskapande och ritualiserande funktioner som stöd för vår 

sammanfattande analys och diskussion. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier 

om ritual och myt. Vi kommer att använda oss av antropologen Victor Turners ritualteori samt 

religion- och mytvetarna Bruce Lincolns och Claud Lévi-Strauss mytteori. Därutöver kommer vi att 

använda oss av religionsvetaren Clifford Geertz inflytelserika funktionalistiska religionsdefinition 

för att ge oss ett vidare religionvetenskapligt perspektiv inom vilket våra teorier kan fungera. 

Det är ett tämligen vanligt grepp i religionsvetenskapen att låna in teorier från andra ämnesområden 

och applicera på religiösa fenomen. Denna uppsats syfte är i någon mån det motsatta. Vi antar i 

uppsatsen att religionsvetenskap är en kulturvetenskaplig disciplin, där religion ses som ett 

kulturellt fenomen, vilket gör att vi kan använda religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt 

för att få ökad förståelse för andra kulturella fenomen, e.g. konsumism. 

Fenomenet konsumism kommer att undersökas i USA fr.o.m. 1950 till 2010, men ändå betraktas 

tämligen synkront, där konsumism kommer att ses som ett och samma fenomen (möjligen med 

olika uttryck) men det är inte konsumismens historia vi intresserar oss för. Det är snarare vad vi får 

fram om vi undersöker det likt en religion eller kulturellt fenomen i ett synkront perspektiv, i den 

strukturalistiska anda vi i uppsatsen befinner oss där det inte är historia, narrativ etc. som är 

intressant utan kulturella fenomen studeras likt strukturalistisk lingvistik befriat från 
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tidsperspektivet. Vi väljer helt enkelt att frysa historien vid en period och analysera den som den ser 

ut just då, inte hur den har uppstått eller vad det kommer leda till i framtiden. 

Våra frågeställningar blir alltså; 

1. Hur kan vi med Clifford Geertzs teoretiska perspektiv se på religion som ett kulturellt fenomen? 

2. Hur kan vi med Clifford Geertzs teoretiska perspektiv se på konsumtion som ett kulturellt 

fenomen? 

3. Hur kan en religionsvetenskaplig tradition om religion som kulturellt fenomen appliceras på 

konsumtion? 

 3a. Hur kan vi applicera Victor Turners ritualteori på konsumtion? 

 3b. Hur kan vi applicera Bruce Lincolns mytteorier på konsumtion? 

 3c. Hur kan vi applicera Claude Lévi-Strauss strukturalistiska mytteori på konsumtion? 

Vi går alltså tämligen förutsättningslöst in i vårt material (se vidare materialavsnittet), med endast 

teorier att applicera för att se vad som händer med religionsvetenskapliga begrepp om de appliceras 

på kulturella fenomen där vi inte vanligtvis brukar använda dem. Den uppmärksamma ser här en 

antydning till ytterligare en frågeställning, en där vi ifrågasätter, problematiserar och diskuterar 

religiösa begrepp. Detta är något som kommer att ske i den avslutande diskussionen på ett mer 

friare sätt än vår analys av resultat tillåter. 

1.3 Material och metod 

Uppsatsen kommer att genomföras framförallt medelst en tämligen nära textkritisk analys av 

materialet. Materialet består framförallt av amerikansk marknadsförings- och företagsekonomisk 

forskning som behandlar konsumtion som ett kulturellt fenomen. Jag kommer att i materialet 

avgränsa mig till studier publicerade under efterkrigstiden, även om uppsatsen i viss mån kommer 

att röra sig i andra världskrigets USA framförallt när vi studerar Coca-Cola. 

Denna avgränsning gör vi framförallt för att konsumism som fenomen blir intressant där utbud och 

efterfrågan når en sådan nivå att konsumtionen inte längre är en nödvändighet utan snarare en mer 

kulturellt betydelsefull verksamhet där man istället köper saker för att man behöver dem köper 
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saker för att man vill ha dem. Detta, menar jag, ser vi framförallt i efterkrigstiden. Jag har avgränsat 

mig till USA framförallt därför att det är där den mest insiktsfulla forskningen kring konsumism har 

bedrivits. Marknadsföringsforskningen i Sverige, vad jag har märkt, är fortfarande mer inriktad på 

själva marknadsföringen snarare än konsumtionen som fenomen. Därutöver menar jag att det är 

tämligen logiskt att studera en av världens största marknadsekonomier om vi vill studera ett 

marknadsekonomiskt fenomen, det vill säga konsumism.
1
 Vi kommer även gör en ansats till en 

empirisk studie som studerar dessa fenomen inom de avgränsningar vi har givit oss själva där ett 

antal exempelfall kommer att användas för att studera fenomenet konsumism inom de 

avgränsningar som rymms inom uppsatsen. 

1.5. Tidigare forskning 

Konsumism och konsumtion är ett i religionsvetenskapen tämligen outforskat område.  Dock skall 

vi säga att det finns en rad studier där man använder sig av mer eller mindre liknande ansatser och 

ämnesområden som i denna uppsats. Alltså att studera förment icke-religiösa fenomen medelst 

religionsvetenskapliga teorier och metoder. Här skulle vi exempelvis kunna nämna Robert Bellahs 

studie Civil Religion in America (1967) där han t.ex. studerar installationen av den amerikanska 

presidenten som ritual. Dock är det religionen i sagda fenomen han intresserar sig för. En annan 

forskare som intresserar sig för liknande områden är ritualforskaren Ronald L. Grimes i exempelvis 

Rites out of Place – Ritual, media, and the arts (2006) och Ritual Criticism – case studies in its 

practice, essays on its theory.  

I Rites out of Place studerar Grimes bland annat massmedierad ritual och ritualiseringsforskningens 

nära sammanknytning med drama, genom exempelvis ritualstudier kring filmen Spelman på taket. 

Grimes diskuterar även ritual i klassrum på universitet och i miljörörelsen etc. (Grimes. 2006). 

Även i Ritual Criticism intresserar sig Grimes för liknande udda ritualiseringsprocesser. (Grimes. 

1990)  Just fältet konsumtions och konsumism lämnar dock Grimes därhän.  

Ett intressant fenomen för oss att ta upp här är forskningen om kommodifikation (varufiering) av 

                                                 

1 Jag menar att det är i högre grad osannolikt att konsumtion som kulturellt betydelsefullt 

fenomen skulle existera i en planekonomi, dock inte omöjligt. Jag har däremot inte hittat några 

studier som skulle påvisa detta, vilket gör att jag för uppsatsen lämnar denna fråga därhän. Även om 

den kan tyckas intressant. 
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religion. Området är tämligen välstuderat i relation till konsumtion mer som religion. Exempelvis 

kan vi här nämna religionssociologen Jenny-Ann Brodins studie Religion till salu? som behandlar 

kommodifikation  av framförallt New Age-rörelsen. De tolkar religiösa rörelser som aktörer på en 

religiös marknad och därmed även som konkurrerande aktörer. På så sätt kan vi se att det går att dra 

paraleller mellan religioner som konkurerrande aktörer på en marknad och ett religiöst studium av 

andra konkurrerande aktörer på en marknad. Det är dock, som sagt, på ett sätt det motsatta mot vad 

jag tänker studera; istället för kommodifiering av religion tänker jag snarare studera religionifiering 

av kommodifikation.  

Detta område är som sagt tämligen outforskat; vad vi kan finna är framförallt vissa 

företagsekonomiskt lagda studier som har haft en del religionsvetenskapliga ambitioner, exempelvis 

Schoute och McAlexanders studie Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New Bikers 

(1995) som vi får anledning att återkomma till i kapitlet Märkesgemenskaper. Därutöver finns det få 

studier som studerar konsumism religionsvetenskapligt, med ett fåtal undantag. Exempelvis de 

turnerianska religionsvetarna Carol M. Cusack och Justine Digance som i antologin Victor Turner 

and Contemporary Cultural Performance publicerat artikeln ‖'Shopping for a self' - Pilgrimage, 

Identity-Formation, and Retail Therapy‖ där konsumtion och köpcentra diskuteras utifrån Victor 

Turners ritualbegrepp. Vi får även anledning att återkomma till denna studie senare i uppsatsen 

under kapitlet 5.1.5 Köpcentrum och stormarknader som rituellt rum. 

Som vi ser är det ett tämligen nytt fält som vi rör oss i, vilket gör att jag här kommer lämna kapitlet 

om tidigare forskning därhän. Om läsaren känner sig extra intresserad av någon av de studier jag 

nämnt istället studerar den närmare. Detta för att det i anslutning till denna uppsats inte finns 

anledning att närmare behandla innehållet i nämnda studier då de helt eller delvis faller utanför 

ramen för uppsatsens ämnesområde eller därför att de kommer att behandlas vidare i 

resultatredovisning och analys av densamma. 
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2. Teori 

2.1 Religionsvetenskapliga teorier 

2.1.1 Clifford Geertz religionsdefinition 

Religionsdefinitionen kommer att ha en central roll när det gäller denna uppsats utförande, vilket 

jag menar gör det motiverat att ha en tämligen ingående diskussion om vad vi i uppsatsen menar 

med religion. Det är i denna kontext som våra vidare ritual- och mytteorier kommer att verka och 

förstås. Därför följer här en diskussion om Clifford Geertz religionsdefinition, hämtad främst från 

Geertz essä ‖Religion as a Cultural System‖ som återfinns i essäsamlingen The Interpretations of 

cultures – Selected Essays by Clifford Geertz (Geertz, 1973[2000]). 

Om vi återigen då går till Geertz religionsdefinition så säger den som bekant att religion är: 

(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting 

moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of 

existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5) the 

moods and motivations seem uniquely realistic. (Geertz. 1973[2000]. s. 90) 

Vad som först och främst är intressant att notera är att Geertz, liksom denna uppsats, menar att 

religion är ett kulturellt fenomen (Geertz. 1973[2000]:89). Detta gör det givetvis intressant att 

diskutera vad Geertz, och vi, menar med kultur. 

Geertz skriver att hans uppfattning om kultur: 

[...] denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system 

of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 

perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life. (Geertz. 

1973[2000]:89) 

Alltså, kultur är en historiskt överförd föreställningsvärld och meningssystem. Sagda 

föreställningsvärld och meningssystem finns i och består av symboler som kommuniceras, bevaras 

och utvecklas av människor.  

Om vi betänker att kultur alltså består i symboler, som på något sätt kommuniceras, bevaras och 
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utvecklas av människor, måste detta ske genom handlingar som kan räknas som kulturella. Vilka 

handlingar kan räknas som kulturella, och vad är det som konstituerar vad en kulturell handling är? 

Geertz menar att kulturella handlingar är nära sammankopplad med den symboliska struktur som 

kultur består av. Kulturella handlingar är: 

[...] the construction, apprehension, and utilization of symbolic forms, are social events like 

any other; they are as public as marriage and as observable as agriculture (Geertz. 

1973[2000]:91). 

Kulturella handlingar är på samma gång konstruktionen, insikten i och användandet av det 

kulturella symboliska universa som beskrivits ovan. Kulturella handlingar är också alltid sociala 

händelser. Alltså, det kulturella symboliska universat består i kulturella handlingar som alltid sker 

som en form av social händelse. Den kulturella symboliska strukturen skapar och skapas av sig 

själv. 

Symboler 

När vi har fastställt det kan det vara intressant att gå vidare till en diskussion av nästa centrala 

begrepp i Geertz religionsdefinition, nämligen symbol. Eftersom symboler, liksom kultur, fyller en 

så central funktion i Geertz religionsdefinition kommer vi här ägna oss åt lite begreppsexercis. 

Geertz kulturbegreppet är i princip omöjligt att förstå utan en diskussion om symbol, och symbol 

omöjligt att förstå utan att förstå dess kulturella funktion, ergo: en diskussion om hur vi förstår och 

använder oss av begreppet symbol. 

Geertz förståelse av symbol är tämligen vid, i Religion as a Cultural System beskrivs symbol som 

att det är… 

[...] used for any object, act, event, quality, or relation which serves as a vehicle for a 

conception— the conception is the symbol's "meaning"—and that is the approach I shall 

follow here. (Geertz. 1973[2000]:91) 

Alltså, allt kan fungera som en symbol: ett objekt, en handling, en händelse, en kvalitet eller relation 

som fungerar som en bärare av en föreställning eller uppfattning, dvs. symbolens betydelse. 

En sak som är värd att notera i Geertz analys är dock, att även om allt kan fungera som symboler är 

inte allt alltid symboler. T.ex., en planritning är en planritning. På samma gång är det dock också en 
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symbol för huset som planritningen föreställer. Huset å sin sida är huset, det är inte en symbol för 

huset. (Geertz. 1973[2000]:92) Dock kan huset också fungera som en symbol, t.ex. kan det vara ett 

hus som ser väldigt exklusivt ut och symboliserar på så sätt att de som bor där har en viss livsstil. 

Alltså, kultur är en komplex uppsättning av symbolsystem, och det viktiga att notera med detta är 

att symboler är ‖extrinsic sources of information‖. (Geertz. 1973[2000]:92) Att symbolerna är yttre 

informationskällor innebär att den symboliska meningen, deras information, ligger utanför enskilda 

händelser, objekt, personer etc. Deras mening ligger i den vidare kulturella betydelse de får i deras 

system av symboler. 

En sista aspekt av Geertz som är värd att nämna i diskussionen kring den första aspekten av hans 

religionsdefinition är att kulturella mönster har en dubbel aspekt i deras meningsskapande. De 

formar sig själv efter en social och psykologisk verklighet – på samma gång som de formar den 

sociala och psykologiska verkligheten efter sig själva. (Geertz. 1973[2000]:93) 

Sinnesstämningar och motivationer 

Om vi då ägnar oss åt en kortare diskussion kring vad vi menar med ‖sinnesstämning‖ och 

‖motivationer‖, dvs. den andra delen av Geertz religionsdefinition. 

Geertz lyfter fram en viktig skillnad mellan religionens funktion i att skapa sinnesstämningar och 

motivationer hos människor – nämligen att motivation är en underliggande egenskap som påverkar 

en individs sätt att handla. Om vi exempelvis skulle ha en religion som förutsatte att människans 

grundläggande drag är fåfänga, skulle fåfänga bli en motivation i de troende individernas 

handlande. De bakomliggande motivationerna hos individerna gör att de är mer troliga att ha vissa 

former av sinnesstämningar. (Geertz. 1973[2000]:94ff) 

Den viktigaste skillnaden mellan motivationer och sinnesstämning är hur de skapas. Motivationer 

skapas genom de mål de tänks uppnå (ibid.), exemplet fåfänga igen, om en religion har som mål att 

människor bör vara estetiskt vackra kan möjligen fåfänga vara en god motivation för det målet. 

Sinnesstämningar å andra sidan blir meningsfulla utifrån de premisser de uppfattas komma. (ibid.) 

General order of existence 

Att religion ger människor en general order of existence är, som jag ser det, den punkt i Geertz 

religionsdefinition som är det absolut mest intressanta kriteriet. För att kunna förstå det, dock krävs 
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en ingående analys av vår förståelse av symbol och kultur som förekommit ovan. 

Det är det som, enligt Geertz, skiljer andra kulturella aktiviteter från religion, att de inte presenterar 

ett omfattande meningssystem enligt vilket vi kan leva våra liv. 

Religion fyller den funktionen genom att de har en form av symbolsystem som hanterar problem 

som uppstår i våra liv, exempelvis ger religion former för att göra t.ex. lidande, smärta, etc. 

meningsfull. (Geertz. 1973[2000]98ff). 

För att förtydliga kan vi ta två exempel från Geertz. Om vi börjar med asketism, asketism kan vara 

både religiöst och profant enligt Geertz. Om du lever ett asketiskt liv för att hålla koll på din vikt, är 

det inte religiöst. Om det däremot ingår som en central del av ditt meningssystem och din 

plausabilitetsstruktur (dvs. ger dig en general order of existence) är det ett religiöst fenomen. Om vi 

jämför golf och tämligen ljummen kristendom, är det aktiviteter som tar ungefär lika stor tid i 

anspråk, men golf ger dig vanligtvis ingen hel meningsstruktur att förstå din verklighet utifrån, det 

är mest något du gör på söndagsförmiddagar. Kristendom å andra sidan ger dig ett helt 

meningssystem att förstå din verklighet utifrån, även om det kan vara något du kanske mest gör på 

söndagsförmiddagar. 

Om vi då i korthet även diskuterar den sista aspekten av Geertz religionsdefinition att the moods 

and motivations seem uniquely realistic.  Sinnesstämningarna och motivationerna som religionen 

skapar måste befästas som på ett unikt sätt riktiga. Detta, menar Geertz, framförallt eftersom den 

troende individen för det mesta inte befinner sig i ett religiöst symbolsystem, utan i ett vardagligt, 

där sunt förnuft snarare vägleder honom än religiösa överväganden. Därför måste den religiösa tron 

befästas på ett annat sätt än den vardagliga verkligheten som vi inte på samma sätt kan ifrågasätta, 

eftersom vi befinner oss i den i princip för jämnan. Den religiösa verkligheten befinner sig de flesta 

troende, enligt Geertz, endast i en begränsad tid av deras liv. (Geertz. 1973[2000]:119ff). 

Problem med Geertz religionsdefinition 

Talal Asad publicerade 1993 en bok som i religionsvetenskapliga kretsar fick stort genomslag, 

nämligen Genealogies of Religion. Asad inleder med en kritik av Geertz, som framförallt går ut på 

att det föreligger en paradox i Geertz uppdelning av religiöst liv och symboler. För Geertz är ju 

symbolerna i sig ett eget universa, och det religiösa livet ett annat. Det är därför han föreslår att det 

antropologiska studiet av religion sker i två steg; först en analys av meningssystemet i symbolerna i 



9 

vilket religionen byggs upp, och sedan studiet av relationenerna mellan detta menings- samt 

symbolsystem och sociala strukturer och psykologiska processer. (Geertz. 1973[2000]:125) 

Vad Asad menar är att det inte går att särskilja dessa två dimensioner på det sätt som Geertz gör. 

Asad presenterar istället en modell där dessa två forskningssteg ses som ett. Asad menar att vi inte 

kan dra en skarp skiljelinje mellan symbolsystem och övrigt socialt liv. Symbolsystemet är 

inneboende i det sociala livet och fungerar inom det. (Asad. 1993:52f) 

Offentlig religion 

Ytterligare ett perspektiv som skulle kunna vara intressant att bära med sig i relation till Geertz 

religionsdefinition är en religionsform, civil religion som religionssociologen Robert Bellah 

presenterar i essän Civil Religion in America (1967) samt den närliggande termen civic religion. Här 

kommer vi att, i linje med ‖Religion i den offentliga sfären‖ i boken Religionssociologi (Möller & 

Edman. 2003) översätta dessa begrepp under paraplyn offentlig religion.  

Med offentlig religion menar Bellah en slags politisk religion och intresserar sig framförallt för 

framstående amerikanska politikers religiösa uttalanden och menar att det i det amerikanska 

politiska livet finns en slag offentlig civilreligion som legitimerar statsmakten genom att referera 

denna till en (tämligen diffus och obestämbar) Gud (Bellah. 1967). Mot detta Bellahs 

uppifrånochned-perspektiv finns det dock de som har intresserat sig mer för ett nedifrånochupp-

perspektiv, civic religion, som man ser exempel på hos Casanova. Casanova skiljer på två olika 

sorters offentlig religion, dels civilreligion som vi redan nämnt, men också civic religion; 

exempelvis när religiösa personer ger sig in i en politisk eller samhällelig debatt. (Casanova i 

Möller & Edman. 2003:146ff) 

Även om vi i uppsatsen inte kommer att studera såpass förment religiösa fenomen som Casanova 

och Bellah gjort kan det ändå vara av värde att lyfta in en slags vidare, offentlig kulturell dimension 

till Geertz religionsdefinition som kan bredda vår senare analys av materialet. 

2.1.2 Bruce Lincolns och Arvidssons mytteori 

Stefan Arvidsson för i Draksjukan – Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de Vries (2007) en 

diskussion om olika sätt att definiera myt på. Genom en kritisk polemik mot vad Arvidsson kallar 

nyandliga psykologers sätt att se på myter som allmänmänskliga görs en kort historisk exposé över 
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olika mytskolor. (Arvidsson. 2007: 8ff) 

Tyvärr ryms det inte i denna uppsats att föra en vidlyftig diskussion kring olika mytskolor, men vi 

kan konstatera att det finns konkurrerande och kompletterande mytskolor (ur Arvidsson kan 

exempelvis historicism, konstruktivism, strukturalism och nyhistoricism nämnas som exempel). 

Däremot kan vi lära att det är av vikt att ägna en stund åt vår definition av myt och mytteori, för 

som Arvidsson påpekar ‖mycket av den diskussion som förts om för- och nackdelar med olika 

teorier om myter har sin grund i definitionssvårigheter‖. Man är helt enkelt oense om vad som de 

facto utgör en myt och vad som inte gör det. 

I denna uppsats kommer vi att utgå från framförallt Bruce Lincolns mytteori som den presenteras i 

Authority – Construction and Corrosion (1994) samt Discourse and the Construction of Society : 

Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification  (1992) och även Arvidssons diskussion 

kring Lincolns Authority. 

Som en bakgrund till Lincolns mytteori kan det vara intressant att ha en kort diskussion om 

mytteoretikern Roland Barthes text ‖Myter idag‖ från Mytologier (2007), som i original utgavs 

1957 och som Lincoln utgår i från i sin mytdiskussion i Discourse and the Construction of Society. 

Vad Barthes först och främst gör i ‖Myter idag‖ är att han slår fast att myten är ett yttrande av något 

slag, om man kan tala om en essentiell mytdefinition i relation till Barthes ligger den här, i att det är 

ett yttrande. Vidare diskuterar Barthes myt som ett semiologiskt system, dvs. ett system av tecken, 

där tecken har två dimensioner, det betecknade och det betecknande. (Barthes. 2007[1970]:203ff)  

Barthes ser på myten som ett övre semiologiskt system, ett metaspråk, det som i språket är tecken 

blir i myten det betecknande. Myten blir på det sätt ett metasemiotiskt system, ett språk där man 

talar om språket. Det som i språket var det betecknande förlorar sin kontext och historia och fylls 

med ett nytt mytologiskt innehåll. (ibid.) Vi kan se att Barthes sätt att diskutera myt väl passar in i 

uppsatsens diskussion kring Geertz religionsdefinition och symbolsystem, som med Barthes ord 

istället blir semiologiskt system – men det finns en överensstämmelse med hur Barthes och Geertz 

diskuterar symboler. Problemet här är att Barthes mycket litet jobbar vidare på denna ansats till 

mytdefiniton, något som dock Lincoln gör i Discourse and the Construction of Society samt 

Authority. 

Lincolns huvudpoäng är att en myt skall vara en berättelse som har auktoritet rörande människors 



11 

liv, handlande, attityder etc. (Lincoln. 1994.) Myter kan ses analogt med exempelvis insignier som 

fungerar som symboler för bestämda sociala positioner, exempelvis en polisbricka som signalerar 

att innehavaren av en sådan är polis. 

Lincoln har en intressant diskussion kring detta, där han vänder sig mot uppfattningen att brickan 

fungerar som en symbol för ett bestämt ämbete, dvs. att vara polis. Ty även om inte personen som 

innehar polisbricka är polis (dvs. att han är en bedragare) kan auktoriteten som brickan ger ändå 

fungera på samma sätt. (Lincoln. 1994:5ff) Det är alltså människors relation till symbolen/myten 

etc. som är det väsentliga. Det skall dock noteras att Lincolns Authority framförallt inte presenterar 

en mytteori, utan snarare en teori om auktoritet genom myt. I Arvidssons Draksjukan finns dock en 

mytteori som utgår från Lincolns auktoritetsteori. 

Arvidssons första aspekt av sin mytteori är just auktoritet och social påverkan. Dvs., för att en 

berättelse skall anses vara en myt skall den ha auktoritet och social påverkan. Det innebär att vi 

måste känna till den sociala kontext i vilken berättelsen figurerar. Det finns också en skillnad, 

menar Arvidsson, mellan den auktoritet en berättelse har i en grupp och den roll den spelar för 

gruppens medlemmar. Det är inte nödvändigtvis så att en berättelse med auktoritet spelar en 

avgörande roll för medlemmarna, och även så att en berättelse som inte tillskrivs auktoritet ändock 

kan spela en avgörande roll för en grupps medlemmar, exempelvis dokusåpor. Arvidsson säger att  

[v]i måste alltså skilja på å ena sidan en berättelser avsedda att ha sociala effekter och å 

andra sidan berättelser som av en händelse har detsamma. Det är enbart de förstnämnda som 

äger auktoritet. (Arvidsson. 2007:53) 

Det kommer alltså för vår analys vara intressant inte bara om en berättelse de facto har social 

påverkan, utan även om det är berättelsens primära syfte, ty ―[m]ånga berättelser påverkar våra 

normer, men bara några försöker vara normerande‖ (ibid.). Arvidsson skiljer härmed mellan vad 

han kallar för fiktion och hegemon. En hegemon är en berättelse som, för en grupps medlemmar, 

hålls för paridgmatiskt sann. Därmed har vi också sagt att en berättelse, för att ha auktoritet, inte 

nödvändigtvis måste uppfattas som bokstavligt sann, den kan av gruppmedlemmarna lika väl 

uppfattas som en allegorisk berättelse. (Arvidsson. 2007:53ff) Det är berättelsens funktion och syfte 

som är  intressanta för vårt fortsatta mytstudium.  

Vad Arvidsson gör, till skillnad från Lincoln, är att han anlägger ytterligare en dimension till 

hegemon, Arvidsson definierar nämligen myt som religiös hegemon, till skillnad från en sekulär 
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hegemon. (Arvidsson. 2007:59f) Därmed får vi anledning att gå tillbaka till vår religionsdefinition. 

Arvidsson och Lincoln opererar i samma religionsvetenskapliga universa som Geertz, dvs. att 

religion ses som en kulturform bland andra. Vad som enligt Arvidsson skiljer religion från andra 

kulturformer är att det utgår ifrån hänvisningar till ett övernaturligt ethos. Alltså kan en och samma 

företeelse vara antingen religiöst eller sekulärt. Om den retoriska kraften finns hos människor är det 

ett sekulärt fenomen, om det finns hos någon form av övernaturligt ethos är det religiöst. Arvidsson 

använder exemplet förbud mot homosexualitet; om det uppfattas som ett förbud pålagt människor 

av Gud är det ett religiöst fenomen, om det istället skulle ses som förkastligt av rent mänskliga skäl 

(man skulle till exempel kunna tänka sig ett argument som går ut på att homosexualitet leder till att 

utövare får aids och därmed sjukvårdskostnader) är det istället ett sekulärt fenomen. (ibid.) 

Här får vi ett problem, för vad menar vi med det övernaturliga? Arvidsson ställer det övernaturliga i 

kontrast mot det naturvetenskapliga, där det övernaturliga blir sådant som av naturvetenskaperna 

inte uppfattas som naturligt. Arvidsson menar alltså att  

[…] religion ger en speciell form åt kulturbundna värderingar och försanthållanden genom 

att hålla det övernaturligas närvaro för sant. (Arvidsson. 2007:62) 

Frågan är hur användbart ett sådant perspektiv kommer att vara i vår analys av konsumtion 

meddelst religionsvetenskapliga metoder och teorier, men jag kommer att hålla frågan om 

övernaturlighet öppen och ha den tämliga vida definition som föreslås av Arvidsson. 

I förhållande till Arvidssons definition av det övernaturliga skulle det kunna vara intressant att även 

ha en kortare diskussion kring det närliggande begreppet transcendent. Jag tänker att vi här kommer 

att lyfta in begreppet minimal transcendence så som det diskuteras i religionssociologen Thomas 

Luckmans ‖The Privatization of Religion and Morality‖ i boken Detradinalization redigerad av 

Heelas, Lash och Morris (1996). Enligt Luckman inbegriper begreppet minimal transcendens sådant 

som självförverkligande etc. som har en transcendent dimension men på lägre nivå än vi vanligtvis 

brukar förstå begreppet. Eftersom uppsatsen behandlar ett såpass privatiserat ämnesområde som 

konsumtion menar jag att Luckmans vidgning av begreppet transcendens genom minimal 

transcendens i relation till Arvidssons tes om det övernaturliga kommer att utvidga våra analytiska 

möjligheter senare i uppsatsen.  
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2.1.3 Strukturalistisk mytanalys 

En teori som kommer att användas komplementärt med Lincoln och Arvidssons mytteori är en 

strukturalistisk mytteori. Även Lincoln använder i sina böcker en strukturalistisk metod och teori 

för att analysera de myter som diskuteras (Lincoln. 1994 & Lincoln. 1992). det kan dock vara en idé 

att poängtera att så som jag förstår strukturalism är det en teori för just analysen av myter, snarare 

än syntesen (där vi snarare kommer använda oss av Lincoln och Arvidssons mytteorier). 

Eftersom strukturalismen först och främst kommer att fungera som ett analysinstrument i uppsatsen 

menar jag att en övergripande diskussion om dess teoretiska angreppssätt är nödvändig att 

presentera här. 

Den först att presentera en strukturalistisk mytteori var den franska religionsantropologen Claud 

Lévi-Strauss. Själva essensen i strukturalism är att det mänskliga tänkandet alltid struktureras i form 

av motsatspar, så alltså även exempelvis myter. (Segal 2003:113ff)  

Enligt Claud Lévi-Strauss är mytens främsta uppgift att lösa dessa motsatspar, konflikter, som 

identifieras i myten. Detta görs enligt Lévi-Strauss antingen genom att ett mellanled mellan 

konfliktens motsatspar presenteras, eller genom att man ger ett analogt (men mer lättlöst) 

motsatspar. (Segal 2003:113ff) För enkelhetens skull använder jag mig här av en sammanfattande 

sekundärkälla, för den som vill fördjupa sig i Claud Lévi-Strauss strukturalistiska teorier går den 

närmare att spåra i Lévi-Strauss egna verk. 

Vi menar också att det är orimligt att tänka sig att dessa motsatspar skulle uppstå i ett intellektuellt, 

socialt, kulturellt, politiskt, ekonomiskt etc. vakuum. Vilka motsatspar en kulturs myter identifierar 

och presenterar förslag på lösningar till är givetvis beroende av vilka motsatspar som upplevs av 

människor i sociala, kulturella etc. sammanhang. (ibid.) Jag kommer alltså att använda ett 

strukturalistiskt tankesätt i relation till Geertz kulturella religionsdefinition, för att få ett perspektiv i 

vilket myterna kan analyseras på ett intressant och givande sätt. 

2.1.4 Victor Turners ritualteori 

Jag kommer här att diskutera Victor Turners teori om ritual så som den presenteras i The Ritual 

Process – Structure and anti-structure (Turner. 2007[1997]). De begrepp som för Turner här är 

centrala är framförallt liminalitet och communitas, därför kommer dessa två begrepp att diskuteras 



14 

mer ingående nedan. 

Jag tänker dock inleda med en övergripande diskussion kring Turners ritualteori. Turners begrepp 

liminalitet hämtas från Arnold van Genneps teori om rite de passage där van Gennep menar att alla 

rite de passage karaktäriseras av tre stadier: separation, marginal, aggregering. I separationsfasen 

beläggs den som ingår i övergångsriten med symboler som betecknar dennes separation från 

tidigare sociala och kulturella tillhörigheter, deltagaren ingår så i marginalstadiet som ofta är 

tämligen ambiguöst och utan spår av vare sig tidigare eller senare social och kulturell status. Efter 

detta återgår deltagaren till samhället i sin nya sociala och kulturella position. (Turner. 

2007[1997]:94f). Det är detta marginalstadie som Turner utgår ifrån när han diskuterar sitt eget 

begrepp liminalitet, som kommer att diskuteras vidare nedan. 

Liminalitet 

Vi har alltså redan sett att liminialitet betecknar ett marginalstadie mellan två sociala och/eller 

kulturella positioner. En skillnad mellan van Gennep och Turner är att Turner menar att det finns ett 

liminalt stadie i alla ritualer, inte bara rite de passage. Liminalitet skapas, menar Turner i likhet med  

van Gennep, medelst symboler som skiljer ritualens deltagare från dess tidigare och efterkommande 

stadier på olika sätt, t.ex. genom speciella klädesplagg, att de inte har några klädesplagg eller att de 

har ett föremål som betecknar att de befinner sig i det liminala stadiet. Symbolernas innebörd är 

enligt Turner olika tecken på passivitet, ödmjukhet och nakenhet. (Turner. 2007[1997]:95f) 

Communitas 

Vad som framförallt är intressant för Turner är alltså hur olika sociala och kulturella strukturer 

upprätthålls, skapas och sönderdelas av ritualer. Enligt Turner finns det två typiska sätt på vilka 

sociala strukturer fungerar; antingen genom juxtaposition eller som communitas. (Turner. 

2007[1997]:96) Alltså, antingen fungerar den sociala och kulturella strukturen på ett organiserat 

sätt, ofta genom socioekonomiska klasser, kast eller andra hierarkiska system. Communitas å andra 

sidan fungerar enligt Turner på ett mer egalitärt sätt, antingen helt ostrukturerat eller endast 

rudimentärt strukturerat. Det är oftast i dessa communitas som liminalitet i ritualer uppstår enligt 

Turner. (ibid.) 

Intressant att notera är att dessa teorier är utvecklade för att förklara religiösa ritualers liminalitet 

och communitas, men även Turner finner att de är applicerbara på även andra kulturella och sociala 

fenomen, i The Ritual Process Structure and Anti-Structure diskuterar Turner t.ex. communitas i 

förhållande till hippies. 
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Turner diskuterar även olika typer av idealtyper av communitas, vilka är (1) spontan communitas, 

vilket helt enkelt är en spontan och tillfällig gruppering som uppvisar de kriterier som uppställs för 

ett communita, (2) normativ communitas, vilket är en tillfällig communitas, som med tiden får 

behov av att upprätthålla sig själv samt (3) ideologisk communitas, vilket enligt Turner snarare kan 

finnas i utopisk ideologisk litteratur än hos verkliga grupperingar, vilket gör det mindre intressant 

för oss att studera. 

Turner idag 

I ‖Shopping for a self‖ av Carole M Cusack och Justine Digance som menar dessa tu att Turners 

begrepp liminalitet är ett utmärkt verktyg för att förstå rituella handlingar i ‖väst‖ idag. Vad Cusack 

och Digance identifierar som liminalitet är ett stadie av förändring, till skillnad från det omgivande 

samhällets rigiditet. De talar om ett plastiskt själv som identiskt med Turners liminala själv och som 

är av grundläggande betydelse i västvärldens självförståelse idag. De hävdar att man idag snarare 

identifierar sig själv med detta plastiska, föränderliga själv, som uppstår t.ex. när man turistar som 

backpacker i Asien eller går på nattklubbar, snarare än den socialt fixerade roll man har i 

exempelvis arbetslivet. (Cusack & Digance, i Graham. 2008:227ff) Vi kommer att få anledning att 

återkomma till denna diskussion senare i resultatet när vi diskuterar ritualer och konsumism. 

Vi skall heller inte tro att Victor Turners ritualteorier genom årens lopp fått utstå en del akademisk 

och intellektuell kritik, men att den ändå likt Geertz religionsdefinition fortfarande används och 

fortfarande har sitt värde. Exempel på kritik mot Victor Turners ritualteori finner vi i den 

ritualiseringsteoretikern Catherine Bells Ritual Theory Ritual Practice (1992). Eftersom vi här 

framförallt har koncentrerat oss på Victor Turners begrepp liminialitet och communitas är det även 

kritik som Bell framfört mot dessa två begrepp som kommer att diskuteras här. 

Bells kritik i förhållande till communitas är framförallt att förhållandet mellan Turners communitas 

och det rigida, andra, sociala systemet av juxtaposationer inte är så explicita som man möjligen som 

ritualiseringsforskare skulle vilja. Därför menar hon att det även är i spännvidden mellan dessa två 

verkligheter finns en rituell sprängkraft värd att studera, och att detta dikotomiska system av 

ritual/icke-ritual missar intressanta delar av ritualiseringsprocesser. Vi menar inte att Bells kritik på 

något vis skulle vara felaktig, men pga. denna uppsats syfte, som snarare är av teoriapplicerande än 

teoriskapande karaktär, tänker jag tyvärr lämna denna spännande diskussion därhän för tillfället. 

Dock tar vi med oss problematiken med en alltför strikt dikotomi mellan ritual och icke-ritual i vår 

analys, även om det ändå kommer att vara det som så att säga skapar grunden för vårt tänkande 
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kring ritualer. 
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3. Analys och diskussion 

3.1 Konsumism – konsumtion som kulturell process 

Studiet av konsumtion som en kulturellt betydelsefull process kan sägas ha sin vagga i 

efterkrigstidens USA, och en av de första och fortfarande mest inflytelserika artiklarna i ämnet är 

Sidney Levys ‖Symbols for Sale‖ som publicerades i the Harward Business Review 1959 och 

återfinns i Brands, consumers, symbols, and research – Sidney Levy on marketing sammanställd av 

Dennis W.Cook från 1999 (Levy. 1999). Artikeln är skriven ur ett marknadsföringsperspektiv och 

behandlar vad Levy ser som en ny utveckling inom konsumtion. I efterkrigstidens USA, som är den 

kontext artikeln är skriven i, menar Levy att människor har ‖more of all kinds of things – more 

money, more leisure, more possesions, more pleasures, and more, if not the same, old worries‖ 

(Levy. 1999:204). Levys huvudtes är att detta leder till att marknaden för varor och tjänster 

förändras. Istället för krass praktikalitet ökar konsumtionens symboliska värden. (ibid.) 

Detta är en utveckling som både får konsekvens för produktion och konsumtion av varor och 

tjänster. Anledningen till att vi köper saker i dag är inte, som förut, behöver jag det här? Utan 

snarare, vill jag ha det här? Gillar jag det? (Levy. 1999:205). Detta gör att kommersiella produkter, 

märken, i större utsträckning fungerar som kulturella symboler, med detta menar Levy att det är en 

medierad kommunikation, dvs. märken har en kulturell betydelse utöver märket i sig själv – det 

säger något om produkten som inte produkten själv eller konsumenten själv kan säga. I 

förlängningen säger detta också något om konsumenten. Dvs. konsumtion är en kulturellt 

betydelsefull symbolisk process som är en del i en individuell kommunikation med den omgivande 

kulturen och samhället (Levy, 1999). 

Konsumism kommer i denna uppsats innebära denna förändring, dvs. vi kommer att se på 

konsumtion som en kulturellt symbolisk aktivitet som är betydelsefull på flera olika plan för 

konsumenten. Hur och på vilka sätt detta fungerar kommer att diskuteras senare i uppsatsen under 

avsnittet tolkande konsumtionsvetenskapliga teorier. 

3.1.1 Märkesgemenskaper 

Ett av de första exempelstudierna kring märkesgemenskaper är Schouten och McAlexanders artikel 

i Journal of Consumer Research betitlad ‖Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New 

Bikers‖ (1995) som handlar om hur det kring motorcykelmärket Harley Davidson har etablerats en 
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hel subkultur av sk. H.O.Gs (Harley-Owners Group) som inte på något formellt sätt är knutna till 

märket HD. H.O.G. är uppbyggt med en trädstruktur där H.O.G. är den internationella 

organisationen, under den finns större H.O.G. sammanslutningar, exv. H.O.G. Europe, under den 

finns nationella H.O.G.-sammanslutningar med underliggande lokala ‖chapters‖. 

Om vi lämnar exemplet HD för en sekund, och diskuterar vad Schouten och McAlexander menar 

med begreppet subkultur i relation till märken och konsumtion, nämligen: 

A subculture of consumption comes into existence as people identify with certain objects or 

consumption activities and, through those objects or activities, identify with other people. 

The unifying consumption patterns are governed by a  unique ethos or set of common 

values. (Schouten & McAlexander. 1995:48) 

Schouten och McAlexander drar paralleler till t.ex. punksubkulturen och bodybuilderkulturen för att 

finna gemensamma drag för vad som karaktäriserar en subkultur. Vad de framförallt lägger fokus på 

är att det finns en kärna som uppfattas av andra och uppfattar sig själva som ‖hardcore‖ samt en 

grupp utanför kärngruppen som kärngruppen betraktas som just en grupp utanför själva kärnan, och 

därför inte fullt lika tillförlitliga. Samma struktur finner man i Harley Davidson-kulturen. 

(Schoulten & McAlexander. 1995:48ff) 

En annan artikel som också är något av en modern klassiker är Albert M. Muniz och Thomas C. 

O’Guinn artikel ‖Brand Community‖ från 2001 publicerad i the Journal of Consumer Resarch. 

Brand community kommer hädanefter att översättas med det svenska begreppet märkesgemenskap. 

Artikeln fokuserar – rimligt nog, på ett begrepp författarna kallar brand community. De beskriver 

brand community som ―a specialized, non-geographically bound community, based on a structured 

set of social relations among admirers of a brand‖ (Muniz och O’Guinn. 2001:412). Artikeln 

behandlar tre typfall av brand community, nämligen Saab, Ford Bronco och Macintosh. (ibid.) 

Om vi inleder med en kortare diskussion kring vad vi menar med gemenskap, community, i relation 

till märken. Vad som enligt Muniz och O’Guinn karaktäriserar gemenskaper överlag är att de har 

delade ritualer, medvetande, traditioner och en delad uppfattning om moraliskt ansvar. Författarna 

har gjort en översiktsstudie av sociologiska definitioner av gemenskap. Om vi diskuterar de tre 

grundkomponenterna som diskuteras i relation till community i studien. Det första som lyfts fram 

av Muniz & O’Guinn är consciousness of kind som de närmare förklarar som att det är ett 
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[...] shared consciousness, a way of thinking about things that is more than shared attitudes 

or perceived similarity. It is a shared knowing of belonging. (Muniz & O’Guinn. 2001:413) 

Vad som är mest centralt i consciosness of kind torde vara att det är en delad kunskap om 

gemenskap, dvs. att alla vet att de är del av samma gemenskap, och att alla vet att alla vet detta…  

Det är själva grunden i vad som utgör en gemenskap, utan delad kunskap om att gemenskapen 

existerar kan den inte upprätthållas. 

Den andra aspekten av en gemenskap enligt Muniz och O’Guinn är att gemenskapen har delade 

ritualer och traditioner. Författarna har en funktionalistisk definition av ritual som något som 

bevarar och vidmakthåller gemenskapens delade historia, kultur och medvetande. Ritualerna syftar 

även till att externt visa att det finns en gemenskap som de utanför inte ingår i samt att bevara en 

social solidaritet mellan gemenskapens medlemmar. (Muniz & O’Guinn. 2001:413) Intressant att 

notera här är att Muniz & O’Guinn lyfter in ytterligare en aspekt av gemenskap här, utöver de tre 

som explicit framgår av texten, nämligen att gemenskapen har en delad historia (eller uppfattningar 

om en delad historia), vilket för vår undersöknings skull kan vara väl värt att nämna som en fjärde 

aspekt. 

Muniz & O’Guinns tredje och sista aspekt av gemenskaper som vi lyfter fram här är 

[...] a sense of moral responsibility, which is a felt sense of duty or obligation to the 

community as a whole, and to its individual members. This sense of moral responsibility is 

what produces, in times of threat to the community, collective action. (ibid.) 

Med detta menas att medlemmarna av gemenskapen har en delad känsla av moraliskt ansvar både 

för gruppen som kollektiv och då också i förlängningen för gruppens medlemmar. Detta rymmer 

även, enligt Muniz & O’Guinn ett delat ethos (Muniz & O’Guinn. 2001:412f), som tyvärr inte 

närmare diskuteras som begrepp, men som jag förstår det innebär det i princip vad standardverket 

NE säger om etos, nämligen ‖värdesystem och (stark och utpräglad) karaktär‖ (NE.se. 2010a) i 

detta fall är det intressant att notera att etos alltså förstås som ett delat värdesystem i en 

märkesgemenskap. 

Muniz & O’Guinn skalar medvetet bort aspekten av gemenskap i det att det finns en delad 

geografisk plats, märkesgemenskapens center är inte en geografiskt bestämd plats, utan en 

massproducerad vara vilket är en skillnad mot hur H.O.G-grupperna fungerade i Schoulten och 

McAlexanders studie om Harley Davidson-subkulturen. 
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Om vi då för enkelhetens skull ritar upp denna modell grafiskt, skulle den se ut på följande sätt: 

 

 

 

 

Det finns alltså hos Muniz & McGuinn två intressanta aktörer, märket och konsumenterna. Det är 

dock värt att notera att det finns kritik mot detta sätt att se på märkesgemenskaper inom 

marknadsföringsforsningen. 

Det skall dock noteras att Schouten och McAlexander tillsammans med Harold F. Koenig har 

skrivit en senare, mer uppdaterad artikel om märkesgemenskaper, Building Brand Community, 

publicerad i Journal of Marketing vol. 66, 2002. Där lyfter de fram kritik mot den modell jag skissat 

upp ovan och menar att vi snarare bör rita upp fenomenet märkesgemenskapers intressanta 

relationer på följande sätt: 

 

 

 

 

 

(Schouten m.fl. 2002:39) Det skall dock påpekas att denna modell mer är på 

marknadsföringsaspekter av märkesgemenskaper än de aspekter som är intressanta när det gäller 

märkesgemenskaper som ett kulturellt fenomen (Schouten m.fl. 2002). Eftersom det är det senare 

som vi är intresserade av i denna uppsats menar jag att vi inte kommer behöva parametern 

fokalkonsument i modellen. En modell som jag förslår är istället denna: 
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Här menar jag att vi fångar alla intressanta parametrar i begreppet märkesgemenskap. Dvs. 

relationen mellan konsumenter, mellan konsumenter och märket, mellan konsumenter och 

produkter samt mellan märket och produkter. 

Om vi då sammanfattar; en märkesgemenskap är en gemenskap som har en massproducerad vara 

och märke som center och sammanbindande kit, inte en geografisk ort. En märkesgemenskap delar 

(1) en kunskap om att gemenskapen existerar, (2) delade ritualer och traditioner som (nota bene) 

innehåller en upplevd eller faktisk delad historia som upprättar en känsla av oss i relation till dem 

genom ritualernas externa funktioner samt (3) en känsla av delat moraliskt ansvar både mot gruppen 

som kollektiv samt gruppens medlemmar på ett individuellt plan. Dessa tre aspekter ryms inom de 

olika relationerna som beskrivs i modell fig. 3 som kommer att användas som analysverktyg för vår 

studie av märkesgemenskaper. 

Empiriska exempel 

Om vi då går vidare och diskuterar ett par empiriska exempel på marknadsgemenskaper som 

förekommer i vårt material och för in dessa i vår modell för att hjälpa vår analys. 

Harley Davidson 

Jag har tidigare skrivit kort om Schouten & McAlexanders tämligen banbrytande studie om 

sub(konsumtions)kulturen kring Harley Davidson (HD) samt H.O.G (Harley Davidson Owner-

Groups). Här tänkte jag föra vidare den diskussionen som ett verktyg i min senare, 

religionsvetenskapliga analys och diskussion kring konsumism och ritual samt konsumism och 

Geertz religionsdefinitioner. 

I Schouten & McAlexanders artikel Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New 

Bikers diskuteras religiösa drag i Harley Davidson-kulturen. Det finns ett par grundläggande 

funktioner som håller samman subkulturen kring Harley Davidson, detta varandes (1) att en grupp 

människor har internaliserat kulturens värderingar och kategorier med deras egna värderingar. 

Konsument 

Produkt Märke 

Konsument 
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Dessa värderingar innefattar i princip alla delar av en HD-åkares liv, både vad det gäller sociala, 

politiska och spirituella dimensioner. Den symbol som dessa värderingar samlas kring och förs fram 

igenom är den kommersiella produkten Harley Davidson-motorcykel. Kring denna bildas en hel 

ideologi av värderingar, baserad på konsumtionshandlingar. Detta exemplifieras tydligt i HD-åkares 

officiella motto: ‖Live to ride, ride to live‖ (Schouten & McAlexander. 1995:50). Dock framför 

Schouten & McAlexander att det finns en varierande grad av hur mycket man så att säga lever upp 

till detta motto. Från de kärnmedlemmarna vars hela liv är byggt kring HD-kulturen till de mer 

‖vardagliga‖ (casual) medlemmarna som snarare ser HD-kulturen som en del, om än stor, i deras 

liv. 

Harley Davidson-motorcykeln som symbol är alltså det kit som håller kulturen samman, och pga. 

dess betydelse för subkulturens medlemmar växer det kring den, enligt Schouten & McAlexander, 

fram en betydande fauna (av vad författarna, något svepande kallar) ritualer och tabun. 

Exempelvis är det kutym för HD-åkare att be om två extra handdukar när de checkar in på hotell, 

som de sedan använder för att göra rent motorcykeln varje morgon. Det är också högst olämpligt att 

röra vid en annan åkares motorcykel utan att be om lov. I den subkulturen inom HD-subkulturen 

som kallas ‖outlaws‖ leder detta ofta till våldsamma repressalier. 

Även själva motorcykelåkandet kan ses som en rituell handling. Enligt Schouten & McAlexanders 

studie upplevdes själva åkandet som en transcendental upplevelse. Det beskrevs bl.a. av en åkare 

som att han, när han istället för att pendla med sin bil tog HD-motorcykeln, renande det honom från 

alla aspekter av arbetsdagen och förberedde honom för hemkomsten utan bördorna från dagens 

förvärv. Även HD-kulturen i vidare bemärkelse ses av kärnmedlemmarna som ett heligt (eng. 

sacred) domän. (Schouten & McAlexander. 1995:50ff) 

Saab 

I Muniz & O’Guinns artikel Brand Community finns kortare undersökningar kring 

märkesgemenskaperna som omger Saab, Ford Bronco samt Apple/Macintosh. 

Muniz & O’Guinn har bla. besökt en uppsjö av hemsidor dedikerade till Saab för att söka efter de 

markörer som de definierat som viktiga i märkesgemenskaper (se 6.1.1 Märkesgemenskaper för en 

diskussion om dessa). 
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Den första aspekten de undersöker är om det i märkesgemenskapen finns en känsla av ‖we-ness‖, 

att det finns en gemensam känsla av att det de facto existerar en gruppgemenskap. Man fann bl.a 

många hemsidor med formuleringar såsom ‖made by a Saaber for other Saaber’s… to enjoy‖ 

(Muniz & O’Guinn. 2001:419) och många referenser till ‖the Saab spirit‖ (ibid.). Dessa 

gemenskaper existerade på det inneboende icke-geografiska Internet, vilket gör att det 

sammanhållande kitet i grupperna är produkten Saab. Ofta firade man även gemenskapens 

inneboende icke-geografiska karaktär, t.ex. är upplevs det som en stor framgång när man till lokala 

Saab-klubbar får kontakt med andra Saab-klubbar eller Saab-entusiaster från fjärran geografiska 

områden. (Muniz & O’Guinn 2001:419f) 

Det finns även inom Saab-gemenskapen företeelser som liknar den inre organisationen hos Harley 

Davidson-gemenskapen.  

3.1.2 Analys, märkesgemenskaper som religiösa gemenskaper 

Eftersom vi i denna uppsats ser på religion som ett kulturellt fenomen, och på konsumtion som 

kulturellt fenomen, är det tämligen logiskt att analysera hur grupper och gemenskaper fungerar, 

eftersom det är i dessa kultur som vi förstår det uppstår. Enligt Geertz religionsdefinition, som vi 

behandlat tämligen ingående i uppsatsens teoriavsnitt, säger som bekant att kultur är en historiskt 

överförd föreställningsvärld och meningssystem och att denna föreställningsvärld och 

meningssystem finns i kulturellt betydelsefulla symboler som kommuniceras, utvecklas och bevaras 

av människor i gemenskaper. Dessutom skapar religion enligt Geertz gemensamma sociala 

sinnesstämningar och motivationer hos människor. 

Vi kan med enkelhet finna dessa typer av gemenskaper beskrivna ovan, framförallt i Muniz och 

O'Guinns diskussioner kring märkesgemenskapers delade ethos, förstått som en uppsättning delade 

värden; alltså på något sätt en social föreställningsvärld och meningssystem. Vad som håller 

samman dessa gemenskaper är, som vi också påpekat, en konsumtionssymbol; alltså en SAAB-bil, 

Harley Davidson-motorcykel etc. Detta blir framförallt tydligt i fallet med SAAB-gemenskaperna, 

som genom att organisera sig på Internet och hylla sin egen icke-geografiska karaktär på så sätt 

tydligt visa att det sammanhållande kittet i gemenskapen är symbolen SAAB-bilen.  Dessa 

symboler laddas med en mängd betydelser hos de gemenskaper vi studerat. Framförallt är detta 

tydligt i fallet med Harley Davidson-motorcykeln som av många betraktas som en väldigt 

betydelsefull. Det är kring motorcykeln som den gemenskap vi beskrivits kretsar och det är kring 

den som gemenskapens ethos byggs upp. Den får alltså en rad olika betydelser och dess vikt kan 
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t.ex. ses i hur åkarna ber om två extra handdukar på hotell för att tvätta motorcykeln med. 

Man kan också se att konsumtionsgemenskaperna har en faktiskt eller upplevd delad historia, vilket 

torde tyda på att de kan ses som ett kulturellt fenomen i Geertz föreståelse av det, dvs. att det är en 

föreställningsvärld och meningssystem (vad Muniz och O'Guinn kallar ethos) som förmedlas och 

skapas av människor (som ingår i konsumtionsgemenskaperna) samt att de bärs i symbolsystem (ex. 

Harley Davidson-motorcykel eller Saab-bil). Detta kan vi framförallt se i att 

konsumtionsgemenskapernas ritualers främsta syfte (enligt Muniz och O'Guinn) är att bevara och 

vidmakthålla gemenskapens delade historia, kultur och medvetande. Dvs. precis det som utgör en 

kulturell gemenskap enligt Geertz. 

Om vi då skall gå vidare med att applicera Turners ritualteorier på detta empiriska material så kan vi 

inleda med en diskussion kring hans begrepp communitas som är en slags temporär egalitär 

gemenskap. Vi kan se att de konsumtionsgemenskaper som vi studerat kan ses utifrån ett 

Turneristiskt perspektiv, eftersom det sammanknytande i dessa gemenskaper är de symboler som är 

viktiga kan man på så sätt säga att man i dessa gemenskaper blir befriade från sin vardagliga sociala 

roll. Det som stratifierar gruppen är snarare hur väl man uppfyller gemenskapens värden. Alltså kan 

vi säga att dessa gemenskapers kärngrupper kan ses, iallafall i viss mån, fungera som Turners 

communitas-gemenskaper. 

Då kommer vi med lätthet vidare till det andra centrala teoretiska begreppet från Turner vi 

diskuterat i uppsatsens teori; nämligen liminalitet. Finns det i dessa grupper något liminalt stadie? 

Om vi återigen tar exemplet Harley Davidson finns det utan tvekan åkare som definierar själva 

åkandet på sin motorcykel som ett liminalt stadie; mellan arbete och fritid. Det beskrivs som sagt i 

Schouten & McAlexanders studie hur Harley Davidson-åkandet renar en åkare från alla olika 

aspekter av arbetsdagen och låter honom ta itu med hemkomsten. Om vi då analyserar detta som en 

ritual kan vi säga att det första stadiet är åkaren på arbetsplatsen, med alla de sociala kodexar som 

råder där. När han så kliver in i det liminala stadiet, symboliserat av Harley Davidson-motorcykeln 

hamnar han i ett liminalt stadie där han förbereder sig för hemkomsten, som samma människa men 

förändrad från en slags social situation till en annan. 

3.1.3 Kulturella konsumtionssymboler 

I vår diskussion kring vår geertzianska religionsdefinition lades stor tonvikt vid symbolers 
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kulturella funktioner. Geertz menar att religion är en kulturform, som är uppbyggd av symbolsystem 

i vilka meningssystem bor. Med Asads kritik har vi dock visat att vi inte kan skilja på den praktiska 

verkligheten i gruppers sociala liv och deras symbolsystem. Jag tänker därför här diskutera hur 

konsumtion kan tänkas skapa (religiösa?) kulturella symboler. 

Men innan vi ger oss in på det borde vi klargöra vad vi menar med kulturella symboler. Om vi 

återvänder till Geertz menar han att en symbol är något som fungerar som förmedlare (vehicle) av 

mening. Alltså, tecknet symboliserar något annat än just precis det som det är. För Geertz tycks 

dock aldrig frågan om en symbols kulturella vikt uppstå, kanske därför att hans teori framförallt är 

framtagen för att studera religioner antropologiskt, och religiösa symboler tenderar antagligen att 

alltid ha en kulturell betydelse. 

För oss blir det dock intressant att fråga oss om alla symboler vi stöter på har en kulturell betydelse. 

Vi skulle här, menar jag, kunna lyfta in delar av vår mytteori från Lincoln och Arvidsson. I Lincolns 

Authority diskuteras nämligen inte bara myt, utan snarare auktoritet som fenomen. För att en 

symbol skall vara intressant att studera skulle vi alltså kunna säga att den bör ha auktoritet, den skall 

ha som syfte att påverka människors handlande och skall dessutom de facto göra detta. 

Detta ligger även tämligen väl i linje med konsumtionsvetenskapliga teorier om 

konsumtionssymboler som kulturella symboler. I den inflytelserika konsumtionsvetenskapliga 

forskaren Douglas B. Holts bok How Brands became Icons diskuteras hur märken fungerar som 

kulturella symboler. Holt har en diskussion om vad som utgör en kulturell symbol. Hans kriterier är 

(1) de adresserar viktiga motsatser i samhället. Med detta menar Holt att symbolerna försöker lösa 

problem som finns i en grupps/nations självförståelse. (2) Symbolerna använder sig av ‖myter‖ för 

att adressera dessa problem. Dvs. märkena skapar kring sig själv myter som syftar till att lösa de 

motsättningar som nämndes i första kriteriet. (3) Dessa myter har formen av identitesmyter som 

hjälper konsumenterna av märket att skapa sin egen identitet. Detta upplevs och delas via rituella 

handlingar. (4) Identitesmyterna befinner sig i en populistisk värld, enligt Holt en värld som 

befinner sig bortom det vardagliga livet, bortom kommers och elitkontroll. (5) Märken fungerar 

som ‖kulturella aktivister‖, de fungerar som en kulturens förtrupp och driver den kulturella 

utvecklingen framåt. (Holt. 2004:6ff) Jag menar att detta utan tvekan är kompatibelt med både 

Geertz religionsdefinition baserat på symbolsystem samt Lincoln och Arvidssons mytteori och dess 

auktoritetsteori. 

Empiriska exempel 
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Om vi då skall fortsätta med ett par empiriska exempel på hur konsumtionssymboler, i detta fall 

framförallt kommersiella märken, fungerar som kulturella symboler och myter. I Holt kallas detta 

för cultural branding, alltså att ett märke (brand) kring sig skapar en egen form av kultur i relation 

till den omgivande kulturen. 

Coca-Cola 

Ett mycket populärt exempel att studera när det gäller detta är märket Coca-Cola. Om vi gör en 

syntes av våra olika teoretiska ramverk så kan vi säga att det som kommer vara intressant att studera 

är (1) vilken auktoritet har de mytskapelser som Coca-Cola kan sägas ha skapat? (2) Hur ser denna 

auktoritet ut? (3) Hur fungerar symbolen Coca-Cola som bärare av denna myt? 

Om vi också skalla använda oss av Asads kritik mot Geertz kan vi säga att vi bör studera symbolen 

Coca-Cola och det samhälle i vilket symbolen fungerar synkront, vilket alltså kommer att vara vår 

ansats. 

Enligt Holt har Coca-Cola framförallt under två historiska perioder fungerat som en 

sammanknytande kulturell symbol. Coca-Cola som kulturellt betydelsefull symbol skapades enligt 

Holt framförallt under andra världskriget. Man kapitaliserade då på den myt om Amerika som 

förkämpen för demokrati i världen ‖[d]owning a coke, consumers could imbibe in collective 

feelings of national solidarity emanating from America's ethos as dramatized in World War II‖. 

(Holt. 2004:22) Det finns en formligen uppsjö med reklam som Coca-Cola producerade under den 

här tiden som påvisar hur Coca-Cola odlade denna myt om sig själv. Mycket går ut på att Coca-Cola 

fungerar som en social isbrytare, t.ex. annonsen där två grovhuggna män, en amerikansk soldat och 

en isländsk förmodad fiskare och islänningens familj står med var sin Coca-Cola med texten ‖Have 

a Coca-Cola = Come, be blessed and be happy‖ (Adbranch. 2010.) där Coca-Cola jämförs med den 

isländska gästfriheten som går ut på att gäster skall vara ‖blessed and happy‖. En annan annons på 

samma tema är: ‖Have a Coca-Cola = Welcome, Friends - … or how to get along in Alaska‖ eller 

‖Have a 'Coke' = Good winds have blown you here - … a way to say 'We are friends' to the 

Chinese‖. (ibid.) 

Coca-Cola hade även som officiell policy att leverera sin produkt till alla de geografiska platser där 

amerikanska soldater var stationerade till ett lågt pris för alla soldater och Coca-Cola såg på sig 

själva som ‖en symbol för vänskap‖ (egen översättning). (The Coca-Cola Company. u.å.) 
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Denna period gjorde enligt Holt att Coca-Cola på ett intimt sätt hos många konsumenter kom att 

förknippas med den nationella myt om USA som byggdes upp under andra världskriget och som 

sedan utmynnade i en myt om den lyckliga förortsmedelklassen, där Coca-Cola ingick som en 

naturlig symbol för deras värden. (Holt. 2004:22f) 

Problem uppstår dock i slutet på 60-talet, i ett USA präglat av protester mot Vietnamkriget och en 

ungdomskultur som tar avstånd från just denna medelklassmyt som Coca-Cola representerar. Då 

kulturella problem förändrar karaktär tvingas symboler att förändras. Coca-Cola gör detta genom en 

reklamfilm som får enormt genomslag i framförallt USA, ‖I'd Like to Buy the World a Coke‖ även 

kallad ‖Hilltop‖. I reklamfilmen står ett stort antal ungdomar av olika etniciteter och sjunger (med 

mer än lite flörtande åt kyrkokörshållet) en folksångsaktig melodi om hur Coca-Cola kan hjälpa till 

att skapa världsfred om vi bara börjar dricka Coca-Cola tillsammans samtidigt som de står med var 

sinn Coca-Cola i handen, man spinner alltså även vidare på coca-cola som en symbol för vänskap 

som användes under andra världskriget. 

Man lånar alltså in estetik, motiv och problematik från både en kyrklig kultur, som man kan tänka 

sig står nära de medelklassideal som man representerar, men även hippie-(mot)kulturens krav på 

vänskap och förståelse mellan folk. Reklamfilmen och låten hade så stort genomslag att man gjorde 

om låten utan Coca-Cola referenser och den placerade sig direkt högt upp på den amerikanska 

billboard-listan. (Holt. 2004:22ff) 

När den amerikanska kulturen mot slutet av 70-talet förändrades återigen förändras och 

vietnamkrigsmotståndet blir mindre kännbart förändrar återigen Coca-Cola sin myt; de centrala 

problem som adresseras i Coca-Colas marknadsföring är de etniska konflikter som uppstår i en 

period av ekonomisk nedgång; Coca-Colas kärnkonsumenter, den vita förortsmedelklassen är 

otroligt rädd för de ‖getton‖ som uppstår i innerstäderna när framförallt afroamerikaner har förlorat 

sina jobb i på bomullsfälten i södern och okvalificerade industrijobb flyttas från städerna. Den som 

får representera denna fara är den afroamerikanska fotbollsspelaren ‖Mean Joe Green‖, och en vit 

pojke får representera den vita medelklassen. I reklamen ser vi hur Mean Joe Green går i en mörk 

korridor ut från en fotbollsmatch och den lilla pojken frågar om han behöver någon hjälp, något 

som bryskt avböjs. Inte förrän pojken erbjuder Mr. Green sin Coca-Cola uppnås en reaktion. I 

samma stund som Green tar Coca-Colaflaskan börjar en discoslinga spelas, och Green häver i sig 

Coca-Cola på rekordtid (återigen inte helt utan religiösa övertoner). Efter att han druckit upp 

spricker Green upp i ett varmt leende och kastar över sin matchtröja till pojken samtidigt som texten 
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‖Have a Coke and smile. Coke adds life.‖ visas på skärmen. 

Enligt Holt är detta en myt om Coca-Cola som försöker att lösa de konflikter som finns i det 

amerikanska samhället, Coca-Cola kan magiskt dels hela dig efter en hård fotbollsmatch men också 

samtidigt lösa problem som finns i samhället. (ibid.) Ytterligare ett exempel på när Coca-Cola 

använder sig av aktuella samhällsfenomen i sin reklam är när man under jättespektaklet Super-Bowl 

2010 använde sig av det populärkulturella fenomenet The Simpsons för att presentera sin reklam. I 

reklamen ser vi hur Montgomery Burns, kärnkraftsmogulen och kapitalisten (The Simpsons. U.Åa), 

blir av med alla sina världsliga tillgångar till följd av finanskrisen. Efter detta följer en ensam 

promenad genom ett grått Springfield till ledsam jazzig musik. När han går förbi parken där resten 

av stadens innevånare roar sig i solen når allting botten, tills Burns blir bjuden på en Coca-Cola och 

musiken på en gång får en gladare ton och Burns blir en i stadens gemenskap. (Coca-Cola 

Company. 2010) 

Corona 

Ett annat märke som analyseras som en kulturell symbol av Holt är den mexikanska ölen Corona. 

Den myt Corona kapitaliserade på när de slog igenom på den breda amerikanska marknaden var den 

under 80-talet framväxande myten om collegestudenters vilda och frisläppta festande under deras 

sommarlov, som ofta tog plats på stränder i Mexiko. Vad som karaktäriserade denna myten var en 

allmän dekadens och frisläppthet från de sociala tvång som studenterna annars upplevde, inbillat 

eller verkligt bestod de av dygnetruntfestande med stort alkoholintag, wet t-shirt-tävlingar och 

sexuella eskapader. I Mexiko var vid denna tid Corona den billigaste ölen som fanns att få tag på 

och den upplevdes också som genuint mexikansk med en billig framtoning. Ett beteende som växte 

fram kring Corona var vanan att lägga lime i halsen på flaskan, en vink till en annan typisk 

mexikansk dryckesvana, nämligen tequiladrickande. När studenterna återvände till sina campus 

florerade berättelser från dessa sommarlovseskapader och Corona fanns ofta med som en del av 

dessa.(Holt. 2004:16ff) 

Problemet Corona får dock att den blir för populär och förlorar sin prägel som ‖underground‖ och 

autentiskt mexikansk öl. Vad man gör då är att man anknyter till en annan myt om mexikanska 

stränder, inte som en undanflykt från sociala restriktioner på universitetscampus i USA, utan som en 

undanflykt från vardagsstress. Corona reklamerna är ofta utformade så att du som tittare ser filmen 

utifrån ett förstapersonsperspektiv där du tar platsen som Corona-drickaren. De ackompanjeras av 

ett lugnt havsbrus. Ofta har de budskapet av att när man njuter en Corona nås man inte av vardagen, 
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som symboliseras av personsökare och mobiltelefoner. Reklamerna utspelar sig också på en fiktiva 

corona-ön som skapas i en av de första reklamerna där man ser ett vulkanutbrott som ger upphov till 

en ny, isolerad ö, i rekordfart. 

Snapple och Mountain Dew 

Ytterligare ett intressant exempel på en kulturell konsumtionssymbol och dess myter är det lilla 

dryckesföretaget som egentligen gjorde allting fel, nämligen Snapple. Snapple var ett New York-

baserat företag drivet av tre stycke entreprenörer som hade ett företag tillsammans. De fann sin myt 

i att göra allting fel. I 90-talets USA, när The Simpsons, Beavis & Butthead och Wayne's World var 

populära på TV och bio och Nirvana hade sin musikaliska populära höjdpunkt slog Snapple här an 

en sträng i populärkulturen genom sin amatörmässiga framtoning. De delade samma cynism som 

sina konsumenter mot storföretag som exempelvis Coca-Cola etc. (Holt. 2004:29ff) 

Exempel på detta är när de anlitar celebriteter till sina reklamer, som de själva tycker om (och har 

råd med), exempelvis skandalomsusade tennisspelaren Ivan Lendl, som förutom att ha ett tveksamt 

rykte även bryter tämligen grovt och istället för Snapple uttalar märkets namn som Schnaaple, 

vilket de lämnar kvar i den slutgilltiga versionen av reklamen. Man lanserar även en rad udda 

drycker, som exempelvis en udda melondryck, därför att en av deras konsumenter (Ralph Orofino) 

gillar melon. Hans ansikte får sedan även pryda förpackningen. (ibid.) 

Detta är bara några av de exemplen på Snapples egensinniga marknadsföring. Vi kan även nämna 

att de värvade två av 90-talets mest uppmärksammade radioprofiler under 90-talet, nämligen Rush 

Limbaugh och Howard Stern. Limbaugh som var rösten för den ultrakonservativa, moralistiska 

högern och Howard Stern som hade ett slags slampigt promiskuöst nihilistisk framtoning och 

försökte att i möjligaste mån förlöjliga allting som det etablerade samhället ansåg viktigt. På yttersta 

höger- och i någon mån vänsterkanten hade alltså Snapple både beundrare och marknadsförare. Vad 

som på något sätt sammanförde dem var att de delade ett misstroende mot någon slags uppfattning 

om det ‖etablerade samhället‖. (ibid.) 

Ett annat företag som under 90-talet i någon mån byggde sin myt på samma fenomen var 

läskeföretaget Mountain Dew. Innan dess hade man spunnit sin märkesidentitet kring en amerikansk 

hillbilly-myt om den ociviliserade, rurala, södern i USA. Exempelvis är namnet Mountan Dew taget 

från en sydlig folksång som besjunger njutningen i att dricka hembränt... Man hade också som 

symbol en riktig amerikansk lantis och Mountain Dew jämfördes inte sällan med hembränt, 
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exempelvis anspelar man på att det var explosivt (något som också märks i själva produkten, som är 

fullproppad med koffein och socker för att ge en kick) och i reklamerna dricker man ofta Mountain 

Dew från samma slags buteljer som hembränt vanligtvis förknippas med. (Holt. 2004:40ff) 

Detta är i viss mån Mountain Dews marknadsföringsidé fram till och med 1987, när Pepsi Co. (som 

då äger Mountain Dew) bestämmer sig för att den är utdaterad och i tre år söker efter en ny identitet 

åt Mountain Dew, tills man trillar in på vad Holt kallar slackermyten. De använder sig av samma 

kulturella fenomen som Snapple. I och med framförallt två reklamfilmer förändrar de sin 

företagsmyt, i reklamerna Do the Dew och Done that. Båda använder sig av den kulturella 

referensram som finns inom slacker-kulturen, exempelvis extremsporter och en slags blaséattityd 

till livet. I Done that ser vi hur två personer, en som hoppar från en hög klippa och en som surfar på 

ett vattenfall (till ett smutsigt rock-soundtrack). Sedan ser vi texten Did that, Been there, Tried that. 

Och hur de är uttråkade av dessa adrenalinfyllda aktiviteter. Vad som räddar dem ur deras tristess är 

en Mountain Dew-maskin som skjuter utt Mountain Dews i händerna på dem, och de säger ‖Did it.‖ 

‖Done it.‖ ‖Loved it.‖. Ytterligare exempel på samma tema är när en ung man i en reklam skjuter 

iväg en skidåkare från en klippa utan någon uppenbar landningsplats. Efter att han gjort en 

sommersalt i luften och utvecklat en fallskärm ser vi samma unga män som säger ‖Blasé.‖ Pasé.‖ 

‖Okay.‖ ‖Cliché.‖ och blir på samma sätt räddade av Mountain Dew. (Holt. 2004:50ff) 

3.1.4 Analys, kulturella konsumtionssymboler och reklam som myter 

Genom vår strukturalistiska ansats kan vi på ett sätt säga att vi redan gjort en inledande analys av 

reklamer ur ett religionsvetenskapligt håll. Vi har anbringat ett nytt perspektiv på vilket man kan se 

på reklamer, inte som narrativ utan som mytem.  

Om vi då skall drista oss att göra en strukturalistisk mytanalys av det empiriska material vi 

presenterat kan vi inleda med Coca-Colas reklamer under andra världskriget. Här kan vi finna 

intressanta motsatspar att studera där den amerikanska soldaten ofta fungerar som motsatspar med 

lokalbefolkning (bilaga 1 och 2) eller allierade soldater (bilaga 3). Coca-Cola fungerar här då som 

ett mellanled mellan dessa motsatspar vilket också kan spåras i Coca-Colas ambition att vara en 

symbol för vänskap. 

Intressant att notera är dock att den amerikanska soldaten aldrig sätts i motsatspar till fientliga 

soldater, vilket skulle kunna innebära att Coca-Cola också försöker skapa en analog myt kring den 

konflikt som finns i världen; istället för den svårlösliga konflikten mellan amerikansk soldat/fientlig 
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soldat presenterar Coca-Cola analogen amerikansk soldat/vänligt inställd civilist eller soldat. Alltså 

kan vi säga att Coca-Colas reklamer studerat ur ett strukturalistiskt mytperspektiv både kan sägas 

presentera Coca-Cola under andra världskriget som en slags övernaturlig vänskapsskapare samt 

presentera analoga, mer lätthanterliga myter. 

Om vi då också skall göra en kortare exposé över de andra reklamer vi studerat, då i filmformat, för 

att finna intressanta motsatspar kan vi inleda med Hilltop-reklamen. Där blir det något lurigare att 

identifiera motsatspar, eftersom vad vi presenteras med snarare är en idealbild över hur världen 

skulle se ut om alla bara kunde ta och köpa varandra var sin Coca-Cola. Istället får vi då identifiera 

vad som presenteras och ställa det i motsatspar med vad som utelämnas. Exempelvis; 

Harmoni / Disharmoni 

Vänskap / Fiendeskap 

Fred / Krig 

Här kan vi dock identifiera ett problem med vår strukturalistiska analys inlånad från Lévi-Strass, för 

Coca-Cola presenteras varken som en lösning på dessa motsatspar, inte heller är det motsatspar 

analoga med andra motsatspar som är lättare att lösa (exempelvis krig / fred). Däremot kan vi se att 

det finns ett motsatspar som överlag uppfattas som positivt (harmoni, vänskap, fred) och det är 

dessa värden som Coca-Cola i reklamen representerar, vilket alltså är en något annat angreppssätt 

än Coca-Cola hade under andra världskriget. Dock kan man säga att genom att Coca-Cola i 

reklamerna kan eliminera de negativa motsatsparen (disharmoni, fiendskap och krig) på ett sätt ändå 

symboliserar en slags lösning på motsatsparen. 

I fallet med reklamfilmen med Mean Joe Green kan vi spåra samma typ av myt, där det 

övergripande motsatsparet är konflikt / fredlighet och där Coca-cola står för fredlighet. Däremot 

finns det även andra intressanta motsatspar i reklamen exempelvis; 

Vit / Färgad 

Barn / Vuxen 

Skadad / Frisk 
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Dessa motsatspar kan Coca-Cola lösa i en handvändning helt enkelt genom att ges och drickas ur. I 

den senaste reklamfilmen vi presenterat; Hard Times kan vi också identifiera intressanta motsatspar; 

Rik / Fattig 

Mörkt / Ljust 

Ledsamt / Glatt 

Ensamhet / Gemenskap 

Också här kan Coca-Cola genom att ges och drickas ur lösa dessa. 

Om vi då även skall försöka göra en strukturalistisk analys av Coronas ansatser att skapa sig själva 

som ett kulturellt fenomen så kan vi framförallt identifiera att de gjort detta på två olika sätt. För det 

första så presenterar de ett motsatspar som ser ut som; 

Socialt tvång i amerikanska college / Frihet och dekadens på Mexikanska stränder 

Här blir Corona alltså också, som Coca-Colas hilltop-reklam, främst identifierat med det positiva 

värdet frihet på mexikanska stränder och löser på så sätt motsatsparet genom att placera sig i endera 

facket. Däremot förändrar som bekant Corona sin myt till att snarare måla upp motsatsparet 

Stress i vardagen / Lugn på mexikanska stränder under ledighet 

Återigen är det ledigheten och mexikanska stränder som återkommer, dock inte som symboler för 

dekadens, frisläppthet och festande utan som undanflykt från vardagslivets stress och tvång, här 

representerade medelst personsökare och mobiltelefoner. 

I anslutning till Corona skulle det också vara intressant att återvända till Victor Turners ritualteori. 

Jag menar att Corona utan tvekan utmålar ritualen inmundigandet av drycken Corona som en, enligt 

Turner, rituell aktivitet. Det liminala stadiet är ju som bekant fritt från exempelvis socialt tvång (i 

form av collegestudier), vardaglighet (i form av stress etc.). Corona blir då den symbol som befriar 

drickaren ifrån dessa vardagliga trivialiteter. Därutöver kan vi se att Corona också skapar ett eget 

samhälle i form av en ö, som då fungerar som ett communitas i vilket liminalitet (eg. Corona-

drickande) sker. 
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Om vi lyfter in det vidare, offentliga perspektivet vi diskuterade i avsnittet om offentlig religion i 

vår strukturalistiska analys av Coca-Cola under andra världskriget så kan vi påstå att Coca-Cola på 

ett skickligt sätt använder sig av den offentliga religion som för tillfället presenteras av övriga delar 

av den amerikanska kulturen. Symbolen Coca-Cola är alltid densamma, men vilka värden och 

innebörden den får varierar i och med kulturen och den offentliga religionens svängningar i tid. 

Endast den grundläggande innebörden, dvs. Coca-Cola som en vänskapsskapare består alltid. På 

samma sätt kan vi se att symbolen Corona alltid anknyter sig själv till mexikanska stränder, som 

dock genom historien fått stå för två helt olika värden; vilt festande och lugn avslappning. 

Ett problem som påträffas med Lincoln och Arvidssons mytteori är att dess auktoritetsaspekt. Enligt 

Lincoln och Arvidsson bör som sagt en myt ha som avsikt att ha social auktoritet, och också de 

facto ha det. Det är för mig inget tvivel om att de empiriska exempel som presenterats ovan har för 

avsikt att ha social auktoritet och påverka människors beteende. De är ju faktiskt reklamer och vill 

få oss att konsumera vissa produkter. Deras faktiska sociala auktoritet har jag dock inte det 

empiriska materialet för att uttrycka mig om. Men om vi då lämnar det därhän för stunden, och 

istället diskuterar deras funktion som hegemon i Arvidssons mening, så menar jag att vi iallafall i ett 

av de empiriska exemplen kan studera reklam som hegemon, nämligen i Coca-Colas hilltop-reklam. 

Dess genomslagskraft exemplifieras i och med att den fick såpass stor kulturell spridning att den till 

och med placerade sig på den amerikanska billboard-listan. Man kan därför drista sig påstå att den 

hos stora delar av det amerikanska folket hade ett stort genomslag och kanske till och med att den 

uppfattades som paradigmatiskt sann. Därmed kan vi studera den som en hegemon. Då kommer vi 

till frågan; kan den ses på som refererande till något övernaturligt? Då får vi givetvis problemet 

med vad vi menar med övernaturligt. Enligt Arvidsson är det i den retoriska kraften vi bör leta; i vår 

strukturalistiska analys av reklamen alltså, vad är det som sägs lösa konflikten? Jo, Coca-Cola. Är 

då Coca-Cola övernaturligt? Coca-Cola vill iallafall på ett sätt framställa sig som övernaturligt, dels 

i och med det tydliga flörtandet till kyrkokörer och dels genom att säga sig ha kraften att skapa fred 

på jorden; vilket utan tvekan kan tyckas lite övernaturligt för en läskedryck. 

Om vi också därutöver plockar in Luckmans minimala transcendens i förhållande till Coca-Cola så 

kan vi säga att det är vi som har kraften att lösa världens problem, helt enkelt genom att köpa 

varandra coca-cola. Ergo; Coca-Cola menar jag på vissa sätt i hilltop-reklamen kan ses som en 

religiös myt och symbol, även om det måhända är en sällsynt företeelse att en konsumtionssymbol 

kan ses som religiös så förekommer det alltså. 
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Snapple och Mountain Dew gör på liknande sätt som Coca-Cola och Corona. De använder sig av 

temata som redan florerar i den bredare kulturen, även om de väljer ut mer specifika 

populärkulturella myter, som exempelvis slackermyten eller hillbilly-myten. Hur kan vi förklara och 

analysera detta? Ett förslag är att vi slår samman teorierna om minial transcendens, dvs. att det kan 

finnas en transcendens i självförståelsen och självförverkligande med teorier om offentlig religion. 

Vi skulle kunna tänka oss att vi här får flera stycken parallella offentliga, populärkulturella, 

‖religion‖. Konsumenter och producenter på dessa mytmarknader sammarbetar så i att skapa, 

omskapa och bevara olika miniala offentligt religiösa myter, som kan jämföras analogt med hur 

Geertz menar att en kulturs meningssytem skapas av sig själv och av de personer som ingår i det. 

Ett slags växelverkande mellan märken och konsumenter. När en marknadsstrategi inte fungerar 

längre skapar man sig en ny märkesmyt som slår an hos ett annat, redan existerande, kulturellt 

fenomen och utvecklar på så sätt även detta nya kulturella fenomen i en ständig kulturell dialektik 

mellan konsumenter och märken. 

3.1.5 Köpcentrum och stormarknader som rituellt rum 

Vad är viktigt för en ritual? Eftersom vi i denna uppsats använder oss av Victor Turners ritualteori 

kommer fokus givet bli påverkat av detta. Vad Victor Turner framförallt menar är centralt i en ritual 

är ett så kallat liminalt stadie, ett tillstånd där normala sociala och kulturella regler sätts ur spel för 

en transformation av ritens deltagare. Från detta perspektiv kan vi studera köpcentrum, vars 

funktion ju är att tillhandahålla en plats i vilken konsumism som ideologi kan utföras praktiskt. 

Carol M. Cusack och Justine Digance har, som vi redan nämnt, i antologin Victor Turner and 

Contemporary Cultural Performance publicerat artikeln ―’Shopping for a self’ - Pilgrimage, 

Identity-Formation, and Retail Therapy‖. Vad som enligt Cusack & Digance karaktäriserar 

köpcentrum är att de är skilda från omvärlden på ett antal olika sätt. Dels rumsligt, då de har fyra 

väggar och tak inom vilka flera olika butiker ryms, dels tidsmässigt. I köpcentravärlden finns bara 

två lägen; öppet eller stängt. Bristande solljus från morgonen eller kvällen utanför köpcentrat 

kompenseras med artificiellt ljus inomhus. Man försöker också hålla en stadig och behaglig 

temperatur med hjälp av luftkonditionering, så att de årstider som passerar utanför köpcentrat inte 

följer med besökarna in. (Cusack & Digance i Graham. 227ff) 

En annan, liknande, studie som dock kommer från en mer företagsekonomisk skola, är Maria 

Kniazeva och Russel W. Belks ‖Supermarkets as libraries of postmodern mythology‖, publicerad i 

Journal of Business Research (2010).  Skillnaden mellan Kniazeva och Belks studie och Carol M. 
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Cusack och Justine Digance är, förutom att den kommer mer från ett företagsekonomiskt håll, att 

den fokuserar på stormarknader snarare än köpcentra. 

I studien undersöker man vad konsumenter associerar till vissa märken som befinner sig i 

amerikanska stormarknader. Man utgår alltså ifrån en liknande hypotes som tidigare i uppsatsen, att 

även de som tar del av en myt är medskapande i myten på olika sätt. Det första exemplet är 

SnackMasters Turkey Jerky (rökt kött), på deras förpackning kan man läsa vad de vill förmedla till 

deras konsumenter; 

Thank you! We appreciate your purchase of SnackMasters® ―The Original California‖ 

Natural Gourmet Turkey Jerky. ☆ It's our sincere promise and commitment to provide you, 

our sacred customer with the fines wholesome, high quality Natural Gourmet Turkey Jerky 

products possible. Our SnackMasters processing facilities are located in the heart of 

Northern California's San Joaquin Valley. Our secret family recipe, supported by our time 

tested ―Old fashioned‖ processing technique, emphasizing very strict quality control 

standards guarantees you, our valued customer, an authentic natural gourmetmeat snack that 

not only tastes great but is also nutritionally good for you. Our Natural Gourmet Turkey 

Jerky is sliced from 100% natural turkey breast meat that is 98% fat free. We have exercised 

everyprecaution humanly possible to insure your confident snacking pleasure and 

satisfaction. (Kniazeva & Belks. 2010:749) 

De konsumenter som fick ta del av denna text hade en rad olika associationer; en identifierade 

märket med sin son, en med en tjock man med cigarr och en annan med en cowboy i cowboyhatt. 

(Kniazeva & Belks. 2010:749f) Alltså måste vi här lägga mer fokus på perspektivet att konsumenter 

är medskapande i myter än exempelvis Douglas Holt gör som framförallt lägger fokus på de 

budskap som märket sänder ut. 

3.1.6 Analys, köpcentrum och stormarknader som rituellt rum 

Men om vi för förlustens skull tar och analyserar detta med ett strukturalistiskt mytperspektiv skulle 

vi kunna spåra ett par intressanta motsatspar; 

Heliga konsumenter (som köper SnackMasters Turkey Jerky) / oheliga konsumenter (som inte gör 

detsamma) 

Fettfri / Fettrik 
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Autentiskt/naturligt / artificiellt 

Intressant att notera här är att Turkey Jerky inte, likt Coca-Cola, fungerar som ett mellanled som 

löser konflikterna, utan snarare placerar sig de kategorierna med positiva konnotationer till sig. Vad 

som dock också uppmärksammas är, som sagt, att en myt författas av framförallt två parter; de som 

producerar och tillgängliggör myter och de som tar del av dem och anpassar de till sina egna projekt 

och önskningar. Som Kniazeva & Belks skriver;‖While corporations craft the packaging stories by 

reflecting on societal trends, consumers utilize packaging rhetoric to fit their own individual 

objectives and desires‖ (Kniazeva & Belks. 2010:753). D.v.s. konsumenter skapar så att säga 

‖micro-myter‖ av de myter som presenteras för dem i deras shopping på stormarknader. 

I analysen av köpcentra som rituellt rum kan det vara väl värt att återigen återkomma till Victor 

Turners begrepp communitas. Enligt vårt resultat kan vi hävda att köpcentra rent generellt försöker 

skapa ett rituellt rum, frånskilt vardagens tid, sociala stratifiering etc. för att istället skapa ett rum 

för konsumtion och liminalitet (eller, som det också kan uttryckas, det plastiska självet). Alltså kan 

vi säga att platsen där vi praktiskt utövar konsumism, på stormarknader och i köpcentra, kan ses 

som ett försök att skapa ett rituellt rum utifrån Turners definition, med liminala aspekter och 

uppbyggt som ett communitas. 
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4. Avslutande reflektion 

Då har vi nått slutet på denna uppsats och det är dags att sammanfatta vad vi lärt oss. Om vi 

återigen återgår till vårt syfte och våra frågeställningar för att röna klarhet i vad denna uppsats 

egentligen var bra för så såg de ut på följande sätt; 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier 

om ritual och myt. Vi begränsade oss tämligen snabbt till Victor Turners ritualteori samt Bruce 

Lincoln och Stefan Arvidssons mytteori och våra frågeställningar blev således; 

1. Hur kan vi med Clifford Geertz teoretiska perspektiv se på religion som ett kulturellt fenomen? 

2. Hur kan vi med Clifford Geertz teoretiska perspektiv se på konsumtion som ett kulturellt 

fenomen? 

3. Hur kan en religionsvetenskaplig tradition om religion som kulturellt fenomen appliceras på 

konsumtion? 

 3a. Hur kan vi applicera Victor Turners ritualteori på konsumtion? 

 3b. Hur kan vi applicera Bruce Lincolns mytteorier på konsumtion? 

 3c. Hur kan vi applicera Claud Lévi-Strauss strukturalistiska mytteori på konsumtion? 

Har vi då besvarat våra frågeställningar? Om vi inleder med de två inledande, övergripande 

frågeställningarna, så har vi i vår undersökning genomgående undersökt konsumism och religion 

som två kulturella fenomen med hjälp av Clifford Geertz teoretiska perspektiv och framförallt hans 

religionsdefinition. Vi har kunnat se att det finns ett värde i korsbefruktning av 

religionsvetenskapliga teorier och andra kulturella fenomen, som här konsumism. Vi har funnit att 

det finns ett antal intressanta angreppspunkter i konsumismen som kulturellt fenomen ur ett 

Geertzianskt perspektiv; nämligen konsumtionsgemenskaper (för att svara mot Geertz 

kulturbegrepp), konsumtionssymboler och myter (för att svara mot Geertz symboluniversa) samt det 

rituella rummet. Vi har även utgått från Geertz perspektiv när vi har valt våra övriga huvudteorier, 

nämligen Bruce Lincoln, Claud Lévi-Strass och Victor Turners myt- och ritualteorier. Alltså, de sätt 

på vilket konsumtion kan ses som kulturellt fenomen har vi benämnt som konsumism och studerat 

utifrån ett par olika perspektiv, med grund i Sidney  Levys tankar om konsumtion som kulturellt 
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betydelsefullt. Hur vi ser på religion som kulturellt betydelsefullt ryms ju i Geertz 

religionsdefinition, eftersom det är vårt grundläggande perspektiv att se på religion som ett 

kulturellt fenomen har vi svaret på den frågan i själva religionsdefinitionen som vi behandlade i 

teoriavsnittet. 

När det gäller uppsatsens själva huvudfråga, dvs. fråga tre med underfrågor har vi i vår analys av 

det empiriska materialet diskuterat de teorietiska perspektiv och verktyg som vi föresatt oss. Genom 

vår analys av reklamfilmer har vi visat att det går att förstå reklamfilmer och kulturella 

konsumtionssymboler (märken) med hjälp av våra utvalda religionsvetenskapliga teorier. För att 

inte diskussionen endast skall bli en upprepning av vår analys (som återfinns under resultat och 

analyskapitlet) kan vi här diskutera ett par andra fenomen som kan ha väckt läsarens intresse under 

uppsatsens gång. Vad jag framförallt fann intressant i analysen av Coca-Colas reklamfilmer när vi 

studerar dem som myter är att det inte, som man kanske skulle kunna tro, är konsumtionen av Coca-

Cola som står i centrum för reklamerna. Det är aldrig någon i exemplen som köper Coca-Cola till 

sig själv, utan den betydelsefulla händelsen är alltid att man ger en Coca-Cola till någon annan. 

Detta går som en röd tråd genom Coca-Colas marknadsföring, oavsett om det är under andra 

världskriget eller hippie-rörelsens Vietnamkrigsmotstånd, något som också symboliseras i deras 

motto att Coca-Cola skall symbolisera vänskap. Om vi analyserar Coca-Cola utifrån Geertz 

religionsdefinition skulle vi kunna säga att det representerar så att säga Coca-Colas humör eller 

mood, vilket skapar motivationen (motivations), att ge bort Coca-Cola. Om vi analyserar samma 

fenomen med Victor Turners ritualteori så ser vi att vi kan studera Coca-Colas myt analogt med 

Turners begrepp liminalitet, där givandet av Coca-Cola blir ett rituellt handlande där social 

stratifiering upphör. Handlaren Apu i The Simpsons kan genom att ge en Coca-Cola till 

kärnkraftsmagnaten Mr. Burns skapa ett communitas där sociala stratifieringar upphör och rik och 

fattig kan umgås utan sociala tvång och hinder. Även vita pojkar och svarta sportstjärnor kan genom 

att ge varandra Coca-Cola umgås utan sociala tvång och skillnader. Alltså kan vi säga att ritualerna 

som presenteras i Coca-Colas myter kan förstås utifrån Victor Turners ritualteori. Även i resultatet 

rörande märkesgemenskaper och köpcentra och stormarknaders rituella funktioner har vi funnit 

Victor Turners ritualteori behjälplig.  

Vi har redan diskuterat att vi får problem när vi försöker att applicera Bruce Lincoln och Stefan 

Arvidssons mytteorier på vårt material, eftersom den kräver två typer av auktoritet, nämligen 

eftersträvad och faktiskt auktoritet. Vi har endast kunnat visa på att det hos konsumtionsmyter finns 

ett eftersträvad auktoritet i de flesta fallen, och i ett fåtal fall en faktiskt auktoritet. 
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Lévi-Strass strukturalistiska teori och metod har vi framförallt använt som ett perspektiv för det 

angreppssätt vi har använt oss av när vi studerat de olika myter som identifierats i materialet. Vi har 

genom detta kunnat identifiera intressanta motsatspar som vi sedan kunnat applicera Victor Turner 

och Bruce Lincolns teorier på. 

För att bredda vår analys har vi även använt oss av kompletterande teorier i form av exempelvis 

offentlig religion, där vi har försökt förklara konsumtionsmyters funktion och sett 

konsumtionsmyter som uttryck för olika former av offentlig religion där vi sett en intressant 

dialektik mellan konsumtionsmyterna och konsumenterna samt den omgivande kulturen och 

samhället. 

Vidare forskning 

Om vi också å minner oss syftet och frågeställningarna kan vi se att vi där antydde ytterligare en 

frågeställning, nämligen, vad händer med de religionsvetenskapliga begreppen när vi genomför en 

sådan här studie? Även om vi givetvis inte kan ge något empiriskt svar på den frågan så är den ändå 

intressant att diskutera här, där vi får plats för lite friare kontemplation. Vad säger det då om de 

religionsvetenskapliga begrepp vi använt oss, om de utan någon större modifikation går att 

applicera på ett sådant oortodoxt material som vi ändå har gjort? Har vi förändrat begreppen på 

något sätt? Jag menar att vi inte har det, utan att vi har gjort en tämligen intressant korsbefruktning 

av olika kulturvetenskapliga fält. Om vi, som jag i uppsatsen gjort, analyserar religion som ett 

kulturellt fenomen menar jag att det endast är positivt om våra begrepp går att applicera på andra 

områden än de traditionellt religionsvetenskapliga. Om vi jämför; religionsvetenskapen har en lång 

tradition av att låna in andra kulturvetenskapliga teorier och begrepp i sin forskning, annars hade det 

varit en tämligen platt disciplin. Betänk en religionsvetenskap utan religionshistoria, 

religionssociologi, beteendevetenskap, litteraturhistoria, konsthistoria, bildtolkning, 

litteraturvetenskap, etymologi, lingvistik etc. Jag menar att styrkan i detta, att kunna korsbefrukta 

mellan kulturvetenskapliga discipliner, är tämligen viktigt. 

Frågan är dock om detta område bör överlåtas till marknadsförare eller religionsvetare, en fråga jag 

inte tänker svara på här. Jag menar dock att det finns en kompetens inom den religionsvetenskapliga 

sfären som kan belysa intressanta fenomen även inom andra kulturvetenskapliga områden. 

En idé jag fått genom uppsatsen är att kanske lägga större vikt vid Luckmans begrepp minimal 

transcendens, som jag tror att även det är ett teoretiskt perspektiv som skulle kunna belysa området 
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konsumism än mer. Därutöver finns det en uppsjö teoretiska perspektiv på både ritual och myt som 

jag tror skulle berika en framtida analys. Denna uppsats bör ses som ett försiktigt försök att skrapa 

på ytan, mer än något som i detalj försöker förklara ett fenomen, det är något som jag lämnar åt 

vidare forskning. Framförallt mytanalysen med ett strukturalistiskt synsätt på reklam och andra 

konsumtionsmyter är något som jag funnit väldigt intressant. Om tiden hade räckt till hade en egen 

empirisk studie över reklam och dess dialektik med den omgivande kulturen utifrån ett 

strukturalistiskt perspektiv varit oerhört intressant. Därutöver hade vi givetvis kunnat bredda vårt 

teoretiska perspektiv, i princip in i det oändliga, för att fånga än fler av områdets nyanser, funktioner 

etc. Vi skulle möjligen ha kunnat vidga antingen vårt ritual- eller mytteori i uppsatsen och på så sätt 

blivit med helhjärtat fokuserade på endera, men jag menar att vi då skulle missat intressanta 

angreppsvinklar och att båda perspektiven är intressanta att utforska vidare. 

Slutligen kan vi säga att det har varit en intressant resa, denna uppsats, iallafall för mig som 

uppsatsförfattare. Jag har fått sätta mig in i ett för mig obekant ämne, konsumism, på ett väldigt 

spännande religionsvetenskapligt sätt. Vi har fått svar på ett par inledande frågeställningar kring 

ämnet och förhoppningsvis öppnat upp för än mer religionsvetenskaplig forskning på samma 

temata, eller med liknande oortodoxa angreppssätt, något jag själv tycker är mycket spännande.  

Väl mött. 
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