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En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne  i højere grad er 

begyndt at forholde sig kritisk til reklamerne og i mange tilfælde ligefrem 

forsøger at undgå dem.  Reklamebranchens mænd og kvinder er som følge af det 

blevet mere og mere desperate i deres forsøg på at nå den moderne (for)bruger 

og benytter sig bl.a. af brandaid og lovemarks for at få reklamerne til at virke 

mere troværdige. I forlængelse af dette er en anden tendens i forhold til den 

moderne forbruger ved at blive mere udtalt: Den moderne forbruger ønsker 

ikke længere bare at kritisere, han eller hun vil også være medskaber af 

reklamerne. Det kan bl.a. ses på Current-tv, hvor (for)brugerne laver deres egne 

reklamer. Imidlertid er det ikke lysten til at bryde med reklamens (for mange) 

uetiske salgspræmis og få indflydelse  på reklamediskursen, der alene er det der 

får den moderne (for)bruger til at lave reklamer på Current-tv. Derimod 

handler det et langt stykke hen ad vejen om igennem fællesskabet at opnå en 

”kreativ kapital”. 

 

På undersiden ”make an add” på Current-tv kan almindelige mennesker vælge et 

produkt fra en liste, lave en reklame for produktet og oploade det på sitet med det 

samme. Dette bliver flittigt udnyttet, og resultatet er - stik imod den tendens der ellers 

gælder for den moderne etisk bevidste og kritiske (for)bruger - flatterende og 

æstetiske reklamer for kommercielle produkter såsom mobiltelefoner og 

sodavandsmærker. Grundidéen bag reklameundersiden er, at brugerne skal hjælpe 

virksomhederne, der står bag produkterne, med at sælge dem, mens brugerne så til 

gengæld har mulighed for at få deres reklame på tv og vinde en sum penge, hvis de 

andre brugere synes deres reklame er den bedste. Chancen for dette er dog temmelig 

lille, hvorfor det selvsagt ikke kan være det primære mål til at ville lave reklamerne 

på siden.  

 



 

Et ambivalent forhold til reklamen 

I og med at Current-tv opfordrer almindelige (for)brugere til at agere reklamemænd 

udvisker Currents reklameside som virtuelt rum grænsen mellem eksperten og 

amatøren. Gennemgående kan man se, at skaberne af reklamefilmene som resultatet 

af dette kommer til at befinde sig i en dobbeltrolle: de står i en situation, hvor de skal 

lave reklamer til sig selv som tvivlende forbrugere.  

Det gør, at de på den ene side som skabere af dem er fascinerede af dem, mens de på 

den anden side, som forbrugere, har et anstrengt forhold til dem netop pga. den 

implicitte salgspræmis, der ikke kan undgå at blive uetisk i kampen om at sælge 

produkter.

 
En reklame for sodavanden Mountain Dew med en af skaberne som skuespiller. 

 

Salgspræmissen sætter samtidig også nogle kreative begrænsninger for skaberne af 

reklamerne på Current. Det skyldes at Current ikke er et forum, hvor (for)brugerne 

har mulighed for at anti-brande produkter eller blot kan vælge at lave reklame for et 

produkt, som ikke står på listen. Det betyder, at selvom man som (for)bruger kan 

komme med sit eget bidrag i debatten ved at lave sine egne reklamer og stemme på de 



reklamer andre brugere har lavet, alligevel ikke har mulighed for at ændre 

salgsdiskursen som sådan på Current. Dvs. at man ikke kan udleve rollen som den 

kritiske forbruger til fulde i sin produktion af reklamen ved fx at lave  

ad-bashing. Det der her kan undre er, hvorfor den moderne (for)bruger så i det hele 

taget gider lave reklamer for produkter som det fx forekommer på Current.  

 

Produktionen af reklamen: en måde at skille sig ud på. 

For den moderne forbruger er det et helt andet budskab end produktet og det at ændre 

salgsdiskursen, der er interessant; nemlig de bevæggrunde denne har haft med at lave 

reklamen og selve indholdet af aktiviteten med at skabe den. Den skabende aktivitet 

handler her om at blive selvrealiseret.  

En selvrealiseringsproces, hvor skaberne forankrer reklamen i en lokal kontekst med 

individuelle behov og holdninger som gør, at reklamen giver mening for den enkelte 

producent. Skaberen af reklamen bliver med andre ord budskabet. På den måde kan 

man tale om, at der i den proces forekommer en individualisering af reklamen. Et 

modtræk i forhold til, når et reklamebureau laver en reklame, hvilket ofte er en 

standardiseringsproces. Den brugergenerede reklame kommer derfor til at fremstå 

som unik idet selvrealiseringsprojektet til dels handler om at skille sig ud fra 

mængden. Dvs. at (for)brugeren i skabelsen af reklamen omdanner sig selv til et 

varemærke, der skiller sig ud fra andre varemærker, dvs. de andre (for)brugere. 

 

Sel(v)skabelighed for at opnå kreativ kapital 

Current som ramme og som selskabeligt medie gør, at reklamen kan blive set af andre 

brugere og på den måde kan skaberen af den opnå en form for anerkendelse. Det er 

vigtigt i forhold til, hvad den moderne (for)bruger får ud af selv at skabe reklamer. 

Når reklamen bliver uploadet på Current og bliver eksponeret for andre brugere bliver 

den et statement for producenten selv om, at han eller hun er kreativ. På den måde får 

reklamen for den moderne forbruger en merværdi som ligger i, at den er et kreativt 

skaberværk. Noget der i sidste ende betyder at skaberen af reklamen opnår en kreativ 

kapital ved at lave og uploade reklamer på Current. 

 

Et langt stykke hen af vejen består det kreative i at tænke ud af boksen, at være først 

med alting. Den kreative kapital består på sin vis ligesom andre kapitalformer i, at 

ikke alle besidder den - det er det, der gør den til en statusmarkør. Samtidigt er den 



forbundet med det at være social - netop fordi man kun kan skille sig ud, hvis der er et 

fællesskab at skille sig ud fra. Den kreative kapital er samtidigt noget man hele tiden 

skal gøre sig fortjent til og bygger derfor på en konstant ”se-hvad-jeg-har-lavet” 

mentalitet. Hvis du ikke konstant skaber reklamer og deler dem med andre, udvikler 

du dig ikke som kreativt menneske, du realiserer ikke dig selv. 

Det betyder, at der trods opstanden omkring den passivt kritiske forbruger og det 

gamle reklameparadigmes død alligevel er nogen der kommer reklamebranchen til 

undsætning – den type moderne forbruger, der søger mod at opnå en kreativ kapital.  

I denne sammenhæng tilbyder Current-tv en vigtig ramme. Det skyldes at Current er 

et rum, der legitimiserer den kreative praksis, så den fremstår som noget seriøst og 

som en del af et projekt mod at blive til noget. Dette materialiserer sig bl.a. ved de 

mere stringente rammer på Current for, hvordan reklamerne skal laves. På trods af at 

disse på sin vis begrænser skaberne af reklamerne kreativt, så er det paradoksalt nok 

samtidig dem, der i høj grad er med til at give dem den vigtige ontologiske sikkerhed, 

der i sidste ende gør, at de igennem fællesskabet kan opnå en kreativ kapital.  

Det betyder alt i alt, at Current tv´s reklameside tilbyder en ramme – en fælleshed – 

som den moderne (for)bruger kan skabe sig unikt indenfor og dermed opnå en kreativ 

kapital. 

 

 

 



 
Til venstre: Stine Josefine Hedemann Hansen, 23 år, studerer kommunikation på 6. 

semester Aau, aktiv i Aau-tv og en del af pr.-gruppen i Ungdommens Røde Kors i 

Aalborg.  

 

Til højre: Louise Nørgaard Glud, 26 år, studerer kommunikation på 6. semester, 

næstformand i Aau-tv og en del af pr-gruppen i Ungdommens Røde Kors i Aalborg. 

 

Projektet: På 5. Semester InDiMedia skrev Stine og Louise projektet ”Sel(v)skab_ 

brugergenereret indhold” om Current tv´s reklameunderside. I forbindelse med det 

blev fire informanter fra USA interviewet om deres forhold til produktion af reklamer 

på Current tv´s reklameunderside. 


