
Lunds universitet  VT-12 

Institutionen för kommunikation och medier  MKVA21:1/ 4 Uppsats 

Handledare: Michael Rübsamen  Student: Dan Ishaq & Jens Boström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitetskapande genom datorvarumärken 

Kvalitativa djupintervjuer med ekonomi – och 

ingenjörsstudenter vid Lunds universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Abstract 

Uppsatsen är utformad för att undersöka hur datorvarumärken fungerar som 

identitetsskapare hos studenter. Uppsatstiteln är: Identitetskapande genom 

datorvarumärken – kvalitativa djupintervjuer med ekonomi – och 

ingenjörsstudenter vid Lunds Universitet.  Vi som uppsatsskrivare heter Dan 

Ishaq och Jens Boström och är verksamma på institutionen för kommunikation 

och medier vid Lunds universitet.  

     För att svara på frågeställningen i vår medie- och 

kommunikationsvetenskapliga uppsats har vi med hjälp av kvalitativ metod i form 

av djupintervjuer utfrågat en urvalsgrupp bestående av tre studenter från Lunds 

tekniska högskola och tre från Ekonomihögskolan. Med hjälp av en intervjuguide 

har vi med ett teorianvändande perspektiv utformat frågorna med hjälp av de 

valda teorierna. Teorierna som inkluderas i uppsatsen är kring 

varumärkesgemenskaper, varumärkets roll för individen samt jaget som 

symboliskt projekt. Slutsatserna som vi kan dra kring frågeställningen är att vi ser 

att det finns ett samband mellan varumärken och identitetskapandet. Likheterna 

mellan studenter från Ekonomihögskolan och de på Lunds Tekniska högskola är 

små. Den främsta skillnaden är att studenterna på Ekonomihögskolan i större grad 

är beredda på att överge sitt nuvarande varumärke för att övergå till Apple. Vi 

kunde även finna att tredjepersonseffekten var aktuell när det kommer till 

identitetskapande.  

 

Nyckelord: identitet, varumärke, tredjepersonseffekten, varumärkesgemenskap, 

jaget som symboliskt projekt 
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1 Inledning 
 

 

Varumärken och människor är som människor och luft. Utan luft kan inte 

människor överleva. Utan människor kan inte varumärken överleva. I dagens 

samhälle finns det varumärken överallt. Det räcker med att du vaknar så möts du 

av flertalet varumärken. Du stänger av alarmet på din nya iPhone, du går upp ur 

din IKEA- säng som du prydligt bäddar i ordning. På skrivbordet mitt emot dig 

står din nya laptop av märket HP.  

     Varumärken blir symboler för människans identitet. En konsekvens av 

samhällsutvecklingen är att individer inte längre föds in i specifika gemenskaper 

som de gjorde tidigare med till exempel kyrkan och bygemenskapen. Människor i 

Sverige är idag mer fria att förverkliga sig själva genom egna val. Detta innebär i 

praktiken att det blir viktigare för individer att på andra sätt visa att man skiljer sig 

från andra och hitta nya gemenskaper som ersätter de gamla formerna av 

gemenskap (Bengtsson & Östberg 2006:77).  

     Idag växer barn upp med många fler valmöjligheter. Du kan fortfarande inte 

välja dina föräldrar, men framtiden påverkar du mer eller mindre själv genom dina 

personliga val. Samhället byggs av idéer och människorna som står bakom dessa. 

Det innebär att nya produkter tillkommer och äldre försvinner, för att passa in på 

marknaden. Marknaden för datorer är konkurrenskraftig och bred. Det finns 

datorer i olika storlekar och prisklasser. Det finns två olika operativsystem, Apple 

å ena sidan och PC på andra sidan. Varför är det svårt att jämföra Apple med PC? 

Många faktorer ligger bakom detta, men en sak är säker. Marknadsföringen har 

lyckats, kunder är saliga i Apples produkter och nu vill vi ta reda på hur studenter 

använder datorföretag i sitt identitetskapande.  

     Identitet är ett begrepp som används inom ett flertal olika ämnesdiscipliner 

inom universitetsvärlden. Inom psykologi och sociologi är begreppet 

huvudsakligen relaterat till individens jag- uppfattning (Melin 1999:84). Vilket vi 

kommer resonera kring mer när vi i teoriavsnittet applicerar jaget som symboliskt 

projekt.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med forskningen förankras i att vi genom medie- och 

kommunikationsvetenskap och samhällsvetenskap undersöker hur studenters 

identiteter konstrueras och utvecklas med hjälp av varumärken. Som vi tidigare 

påvisat finns det många olika datorföretag. Vi inkluderar Apple och varumärken 

som faller in under benämningen PC i vår undersökning. Det är viktigt att tidigt i 

uppsatsen påpeka att företagen inte står för det mest betydande analysobjektet, 

utan det är studenterna och deras syn på varumärken.  För att göra det media – och 

kommunikationsvetenskapligt intressant innefattas teorier rörande symboliskt 

material, varumärkets roll för individen samt varumärkesgemenskaper. Vi 

diskuterar och analyserar utifrån ett individ – och samhällsperspektiv. Identitet 

och skapandet av det är ett ämne som är betydande för samhällsvetenskapen. 

Eftersom världen förändras är det viktigt att se hur människor förändras med den 

då de dagligen konsumerar och förlitar sig på varumärken.  

     Människors identiteter skiljer sig åt och vill vi undersöka varumärkets roll i 

detta. Varför vi valde datorvarumärken är för att vi har ett brinnande intresse av 

elektronik och är fascinerade av den frammarsch som framför allt Apple har varit 

med om. Datorer är även något människor använder dagligen, vilket gör 

datorvarumärkena relevanta och ytterst bidragande till identitetskapandet.  

     Vi genomför intervjuer för att bidra med kumulativitet på forskningsområdet. 

Intervjuer är en metod som bidrar till att forskaren insamlar ett unikt material 

genom de frågor som ställs och de svar som produceras utifrån detta. Vi vill 

utreda varför studenter väljer att knyta an en gemenskap kring vissa märken 

framför andra. Det är också viktigt att undersöka hur varumärkena används som 

symboliskt material för att kommunicera en bild av användaren och därmed forma 

sin identitet.  Givetvis använder vi oss av ett sekundärmaterial kring tidigare 

forskning som presenteras mer ingående i teoridelen. Genom att inkludera 

studenter vid två olika institutioner vid Lunds universitet får vi fram en 

differentierad bild över hur dessa studentgrupper anser att varumärken fungerar 

som identitetsskapare. Vi kommer undersöka skillnaden mellan dessa grupper och 
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hur de har resonerat vid valet av varumärken vid datorköp, samt hur det avspeglar 

sig i deras identitetsskapande.  

För att öka syftets relevans till uppsatsen har ett antal frågeställningar utarbetats. 

Vi har en övergripande frågeställning samt några underfrågor.  

     Frågeställningarna till uppsatsen lyder på följande vis: 

 

Hur kan datorvarumärken så som Apple och PC-datorer bidra till  

studenters identitetsskapande? 

 Vilken syn har studenter på datorvarumärken som identitetsbyggare? 

 Tillskriver studenterna något värde i att vara ägare av ett specifikt    

            varumärke? 

 Skiljer sig ekonomistudenter från ingenjörsstudenter när det    

            kommer till synen på datorvarumärken som identitetskapare? 

1.2 Tidigare forskning 

Jan Treffner skriver i sin bok Varumärket: vår viktigaste tillgång, om varumärkets 

innebörd för marknadsföring och ökad vinst och försäljning. Torsten Nilsson har i 

sin bok Ladda ditt varumärke: strategier och praktiska råd, beskrivit hur det 

gäller att maximera sitt varumärke och utnyttja det till fullo. Dessa verk har gett 

oss en djupare insikt kring hur varumärken skapas och utvecklas.  

     För att förstå huvuddragen kring identitet och identitetskapande har vi använt 

oss av Josetin Gripsrud som tydligt beskriver innebörden av begreppet i sin bok 

Mediekultur, mediesamhälle.  

     Identitet beskriver även Drake, Karin & Smedler i Ungdomar och identitet. 

Eftersom uppsatsen kommer behandla ungdomar anser vi att denna forskning 

kommer hjälpa oss att stärka våra belägg och resonemang.  
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2 Metod 
 

 

Det finns olika kvalitativa metoder att applicera i en uppsats. I denna del redogör 

vi för de metodologiska val som uppsatsen innehåller. Primärmaterialet till 

uppsatsen består av kvalitativa enskilda djupintervjuer med studenter. Den 

kvalitativa metoden innebär att vi har en chans att komma närmare våra 

respondenter. Vi kan reflektera kring och tolka deras svar för att förstå dem bättre. 

Det som är utmärkande för den kvalitativa metoden är att tolkning står i centrum. 

Vi som forskare måste tolka det som respondenterna delar med sig av i deras svar.   

 

2.1 Tolkning som kunskapssyn 

För att angripa frågeställningarna applicerar vi det hermeneutiska synsättet. 

Hermeneutik präglas av att forskaren försöker uppnå en förståelse av det han 

studerar genom att göra tolkningar av det material som samlas in (Teorell & 

Svensson, 2007:25). Forskaren bemödar sig med andra ord att försöka reda ut 

innebörden av vad som skall tolkas. Den centrala aspekten ligger i att förstå vad 

en text säger och hur man kan förhålla sig till den valda frågan (Esaiasson et al, 

2007:249). Vi skall även tolka det insamlade materialet kring intervjuerna. Vår 

ambition är att ständigt vara öppna för nya infallsvinklar och synsätt, som kan 

leda till en utökad förståelse kring ämnet.  

 

2.2 Kvalitativa djupintervjuer 
 

De intervjuer som vi genomför i uppsatsen är det huvudsakliga empiriska 

materialet som ligger till grund för att besvara frågeställningen. Vi adderar även 

sekundärmaterial i form av teorier för att utforma intervjuerna och analysera 

resultatet. Alla respondenter blir erbjudna full anonymitet för att säkerställa att de 

inte sluter sig då de svarar på frågorna. Eftersom vi undersöker hur människor 

uppfattar och ser på varumärken som identitetskapare använder vi intervjuer för 

att samla in det empiriska analysmaterialet. Intervjuer är direkt knutna till 

människors uppfattningar, värderingar och handlingar, vilket är exakt det vi vill 

komma åt med vår frågeställning (Østby et al 2008: 99).  
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Kommer vi väl förberedda till intervjuerna understödjer det hela 

intervjusituationen, då är det även lättare att få fram det vi söker svar på. Söker 

man efter det man vill anträffa svar på, ökar den så kallade validiteten i uppsatsen 

(Østby et al 2008).  

     I boken Metodbok för medievetenskap skriver författarna att det finns tre olika 

strukturer för intervjuer. De nämner den ostrukturerade, semistrukturerade och till 

sist den strukturerade intervjun (Ibid:102). Den strukturerade metoden för 

intervjuer är den vi använder oss av i uppsatsen. Vid intervjuerna ställer vi 

särskilda frågor, ett utbyte av reflektioner och tankar sker vid intervjusituationen 

som påverkas av vår närvaro. Genom att på förhand ha utformat ett antal frågor i 

en intervjuguide hjälper det oss som intervjuare att ha koll på att vi applicerar 

samma intervjuteknik vid varje intervjutillfälle.  

     Frågorna till intervjuerna är utformade för att besvara frågeställningen genom 

de valda teorierna. Vi har utifrån teorierna applicerat vissa begrepp i frågorna som 

bidrar till att frågorna får en högre substans för undersökningen. Eftersom vi är 

teorianvändande i uppsatsen har de utvalda teorierna en stor inverkan på vilka 

frågor vi ställer. Intervjuguiden är konstruerad som sådan att vi börjar med frågor 

kring respondentens datoranvändning för att sedan komma in på frågor rörande 

varumärkets roll, för att till sist avsluta med frågor kring identitet. Genom att 

applicera samma metod vid varje intervju ökar vi reliabiliteten i uppsatsen 

eftersom alla intervjufrågor ställs i samma ordning och på samma vis till alla 

intervjupersoner (Ibid:40). Det i sin tur ökar tillförlitligheten på att de material vi 

insamlar då insamlingen sker på liknande villkor och under snarlika 

omständigheter. För att nå fram till hög reliabilitet i forskningen spelas 

intervjuerna in med assistans av en mikrofon. Den metoden hjälper oss som 

forskare när vi analyserar det insamlade materialet (Ibid.). I och med 

transkriberingen har vi analysmaterialet insamlat, vilket gör analysdelen lättare att 

utföra, men även mödan för en examinator, som kan kräva explicita referenser och 

tillträde till intervjuerna. Vi kan då även utgå från de exakta orden som 

respondenterna nämnde i intervjun. Eftersom intervjuerna är inspelade blir det lätt 

för oss som uppsatsskrivare att transkribera de respondenterna har delgivit oss vid 

intervjuerna. När transkriberingen är gjord underlättas analysdelen eftersom vi har 

all empiri samlad som vi sedan kan koppla ihop med teorierna och komma fram 

till slutsatser. 
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2.3 Urvalet till intervjuerna 
 

Urvalsprocessen kring intervjuerna inkluderar frågor kring vem eller vilka som 

skall representeras som analysobjekt för undersökningen (Ekström & Larsson, 

2010:56). Urvalet till undersökningen består av studenter på Lunds universitet. Vi 

anser att studenter är väl medvetna om identitetsskapande eftersom de fortfarande 

utvecklas och funderar på framtiden.   

     Genom ett strategiskt urval väljer vi ut personer till intervjuerna. Ett strategiskt 

urval ämnar få med personer som kan ge oss relevanta sak- och bakgrundsfakta 

inför analys och diskussionsdelen (Ekström & Larsson, 2010:52). Vi inkluderar 

studenter som är verksamma på Ekonomihögskolan samt studenter verksamma 

vid Lunds Tekniska Högskola. Genom att inkludera studenter från olika delar av 

universitetet hoppas vi få fram en bild kring hur olika studenter ser på identitet. 

Ekonomi - och ingenjörsutbildningarna skiljer sig åt. Därför vill vi undersöka om 

studenterna även skiljer sig åt när det kommer till hur de ser på varumärken som 

identitetskapare.  

     För att göra det enklare för läsaren att förstå vilka respondenterna är väljer vi 

att presentera dem. Respondenterna benämns som EC1, 2 och 3 vilka är 

studenterna från Ekonomihögskolan, samt LTH1, 2 och 3 för de som är studenter 

vid Lunds Tekniska Högskola. EC1 är en kille på 25 år. Han studerar 

nationalekonomi och har studerat i 4 år. Han är boende i Lund och tränar på 

fritiden. EC2 är en kille på 21 år. Han studerar nationalekonomi och organisation. 

EC2 har studerat i nästan 3 år, vilket innebär att han snart är klar med sin 

kandidatexamen. EC2 föredrar att träna och vara med kompisar på fritiden. EC3 

är en kille på 24 år. Han studerar nationalekonomi med inriktning på finansiell 

ekonomi. EC3 ska slutföra sin kandidatexamen genom att skriva sin 

kandidatuppsats i sommar. På fritiden tränar och festar EC3, han umgås även 

gärna med vänner och familj. LTH1 är en kille som är 23 år gammal. Han studerar 

till Brandingenjör. Han kommer ursprungligen från Säffle. På fritiden föredrar han 

att träna och surfa på internet. LTH2 är en kille på 23 år som studerar kemiteknik. 

Han har studerat i tre år och har två år kvar innan han har sin ingenjörsexamen. 

Efter gymnasiet åkte LTH2 till Australien och Oslo. LTH3 är en 23 år gammal 

kille som studerar till Brandingenjör. Han är aktiv inom sin sektion och gillar att 

umgås med vänner på fritiden. Han älskar även att träna och sporta på fritiden. 
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Efter gymnasiet åkte LTH3 till Australien för att roa sig och koppla av efter 

studenten. Anledningen till att urvalet endast består av manliga studenter är att vi 

endast baserade urvalet på respondenternas organisatoriska tillhörighet, alltså 

vilken institution de studerar vid. Utifrån det intervjuade vi de sex personer som 

hade möjlighet att sitta ner och medverka i en djupintervju. Vi har i bejakande att 

det skulle kunnat bli ett annat resultat om vi inkluderat kvinnor och det har vi 

resonerat kring i delen förslag på vidare forskning på sidan 25.  

 

2.4 Diskussion kring metoden samt metodkritik 

Till undersökningen går det även att inkludera gruppintervjuer, där vi då skulle 

intervjuat flera studenter vid samma tillfälle. Gruppintervjuer kan innebära att de 

som intervjuats lätt sluter sig i sina svar, eller håller med den person som kommer 

till tals först. Fungerar gruppintervjuer som teorin säger kommer vi som 

uppsatsskrivare få in ett större empiriskt material än om vi använder oss av 

djupintervjuer med enskilda intervjupersoner. Efter en övervägning kom vi fram 

till att intervjuer med tre studenter på Ekonomihögskolan och tre på Lunds 

Tekniska Högskola vid separata tillfällen är mest givande för studien. Vi ser till 

att varje intervju blir likadan i form av rätt ställda frågor på ett utarbetat vis.  

     Textanalys föll bort som kvalitativ metod då vi undersöker hur studenter och 

inte företagen i sig tycker och tänker kring identitet. Observationer är inte 

nödvändiga att göra eftersom vi inte vill se hur studenter använder företagens 

produkter.  
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3 Teori 
 

 

Vi har valt att inkludera teorier kring Varumärkesgemenskaper, Jaget som 

symboliskt projekt, varumärkets roll för individen samt tredjepersonseffekten. De 

olika teorierna som uppsatsen bygger på är hämtade från vetenskaper om 

sociologi, marknadsföring, och medie- och kommunikationsvetenskap. Teorierna 

hjälper oss som forskare att mer ingående kunna föra konkreta resonemang i 

analysdelen och på det viset komma fram till ett kärnfullt resultat. Teorierna vi 

använder oss av är alla relevanta då dessa handlar om hur individer bygger upp sin 

identitet med hjälp av symboliska material. I den här uppsatsen består det 

symboliska materialet av datorvarumärken.  

 

3.1 Det teoretiska perspektivet samt tidigare 

forskning 
 

De teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån är på ett individ – och 

samhällsperspektiv. Alltså har inga detaljerade beskrivningar utformats kring 

företagen bakom datorvarumärkena. De olika teorierna är hämtade efter att ha 

studerat den tidigare litteraturen kring identitetskapande genom varumärken.  

Tidigare forskning kring identitet och varumärken har främst varit inriktat mot 

det företagsekonomiska hållet. I dessa företagsekonomiska studier har företagen 

presenterats och varit i fokus. Inom dessa studier handlar det mycket om hur 

varumärken marknadsför sig till konsumenterna. I vår uppsats ligger fokuset helt 

på studenterna. Det är deras svar som vi analyserar och presenterar slutsatser 

kring, inte hur datoföretagen arbetar med marknadsföring och 

varumärkesexponering. I den tidigare forskningen presenteras teorier kring 

varumärkesskapande, varumärkets personlighet och produktplacering som vi har 

valt att prioritera bort eftersom vi anser att dessa är för företagsekonomiska för 

vår media – och kommunikationsvetenskapliga uppsats.  

 

3.2 Varumärkesgemenskaper 
Enligt Bengtsson & Östberg (2006) innebär en gemenskap kring ett varumärke att 

individen inte konsumerar enbart för det materiella utan även för den sociala 
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dimensionen, de ”sluter upp kring ett märke för att på så sätt ingå i en 

gemenskap.” (Bengtsson & Östberg 2006:79). Märkesgemenskaper, eller ”brand 

community” som begrepsförfattarna Muniz och O’Guinn (2001) kallar det 

definieras enligt följande; ”specialized, non-geographically bound community 

based on a structured set of social relationships among admirers of a brand.” 

(Muniz & O’Guinn 2001:412ff).  

     Detta är en teori vilken Bengtsson & Östberg redogör de centrala delarna för i 

boken Märken och människor och det här teoriavsnittet baseras på deras tolkning 

av Muniz & O´Guinns originalverk.  

     Grundtanken bakom en märkesgemenskap, vilket den utvecklade 

kommunikationsteknologin har gjort möjlig, är att gemenskaper inte längre 

behöver vara geografiskt bundna (Bengtsson & Östberg 2006:80). Bengtsson & 

Östberg tar i sin bok Märken och människor upp forskningsresultat som visar att 

det finns utmärkande drag hos varumärken vilket innebär en större tendens till att 

en gemenskap kring märket i fråga bildas. Dessa drag är bland annat; stark image, 

hög kännedom bland konsumenterna, lång och händelserik historia, kraftig 

konkurrens från dominerande aktörer och slutligen märken som konsumeras i 

offentliga sammanhang (Bengtsson & Östberg 2006:81).  

     Märkesgemenskap bygger, liksom definitionen av gemenskap, på tre grunder 

där den första är gemensamt medvetande (Ibid:81). Detta innebär i praktiken att 

medlemmarna i gemenskapen känner en samhörighet till varandra och upplever en 

”vi-känsla” vilket vanligtvis tar sitt uttryck i förhållandet till konkurrerande 

varumärken(Ibid:82f).  Inom en märkesgemenskap kan de även göra skillnad på 

de olika medlemmarna och individen måste, för att anses vara en riktig medlem, 

bruka märket av korrekt anledning (Ibid:83). Bengtsson & Östberg använder sig 

av en metafor för att illustrera vad som utgör en riktig medlem; individen skall ha 

en relation till varumärket som påminner om ett äktenskap medan en individ som 

inte är att betrakta som riktig medlem har en relation som mer påminner om en 

kort kärleksaffär, tillfällig och passionerad (Ibid:83). En viktig del i att känna ett 

gemensamt medvetande är även att medlemmarna definierar sig i förhållande till 

vad de inte är. De hämtar styrka och samhörighet genom att frekvent ta avstånd 

från konkurrerande märken (Ibid:84).  

     Den andra grunden i märkesgemenskapen rör delade ritualer och traditioner. 

Detta kan till exempel innebära en hälsningsritual där man hälsar på andra som 
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använder samma märke (Ibid:86). En viktig del i den andra grundpelaren är att 

medlemmar delar med sig av sina historier kring märket. ”Genom att dela 

historierna känner medlemmarna att de hör samman och är speciella i relation till 

användare av andra märken eller andra märkesanvändare som är mindre lojala” 

(Ibid:87). Slutligen kommer vi till den tredje delen i marknadsgemenskapen, 

nämligen moraliskt ansvar mot de andra medlemmarna. Ansvaret visar sig på 

olika sätt, bland annat genom att de befintliga medlemmarna har ett visst ansvar 

att ta hand om nya medlemmar och även se till att de gamla medlemmarna inte 

lämnar gemenskapen(Ibid:88). Mycket av dagens kommunikation sker på internet 

och detta gäller även för medlemmarna i en märkesgemenskap. Det finns en rad 

olika forum där de kommunicerar, hjälper varandra och utbyter tips kring märken. 

Viljan att sprida information kring sitt märke och hjälpa andra på sin fritid visar 

på det moraliska ansvaret medlemmarna känner (Ibid:89). 

 

3.3 Varumärkets roll för individen 
Varumärket handlar för den enskilda individen, sällan om att kunna skilja på två 

likvärdiga produkter utan märket skall snarare ses som ”en meningsproducerande 

symbol vars funktion är att kommunicera mening och värden” (Bengtsson & 

Östberg 2006:7). Individer definierar sin självbild idag primärt genom konsumtion 

och Bengtsson & Östberg vill förhålla sig till konsumtion som en värdeskapande 

process (Bengtsson & Östberg 2006:8). Forskning har länge visat att 

konsumtionen är en process fylld av symbolisk innebörd där märkens symboliska 

egenskaper, snarare än produktens materiella egenskaper, bygger dess värde för 

konsumenten (Ibid:10f). Som exempel på den symboliska innebörd ett varumärke 

kan tillskrivas använder sig Bengtsson & Östberg av märkeskläder. Märkeskläder 

används för att visa grupptillhörighet mot andra; en fotbollshulligan klär sig 

kanske i kläder med Stone Islands logotyp och detta kan då vara betydelsefullt för 

dennes självuppfattning och även för hur andra skall uppfatta individen i fråga 

(Ibid:23f). I Bengtsson & Östbergs bok Märken och människor (2006) kan vi läsa 

att Russell Belk har i artikeln ”’Possessions and the Extended Self” redogjort för 

en teori vilken visar hur stor roll konsumtionen spelar för identitetskonstruktionen 

hos individen. Grundtanken hos Belk är att föremålen runt omkring oss är en stor 

del av vår identitet och våra ägodelar spelar en kritisk roll i självbildsbyggandet 

(Bengtsson & Östberg 2006:26).  I och med den visuella och symboliska funktion 
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varumärken har är dessa viktiga när det kommer till individens självuppfattning 

och hur vi upplever omvärlden (Holmberg & Wiman 2002:7).  Detta skall ses i en 

samtida kontext där identiteter oavbrutet skapas och omskapas. I dagens moderna 

samhälle är inte en identitet begränsad till en viss plats och lika absolut som den 

tidigare var. Ett exempel som används i Holmberg & Wimans bok En varumärkt 

värld som belyser detta väl är Madonna som ständigt uppvisar nya personligheter 

och visar därmed att detta är något man själv formar (Ibid:29).  När vi väljer att 

konsumera ett specifikt varumärke är det för att vi anser att varumärket i fråga 

stämmer överens med den bild vi har av oss själva och att vi kan med hjälp av 

varumärket kommunicera ut detta till omgivningen. Vi skapar och omarbetar 

därmed vår identitet med hjälp av varumärket (Ibid:30). Att välja varumärken som 

stämmer överens med vår egen självbild är även ett sätt att hantera den stora 

mängd symboler i form av varumärken som vi dagligen stöter på i alla möjliga 

sammanhang. Dessa ger oss en tillfällig identitet i dagens mångfacetterade 

samhälle och den personliga identiteten blir därmed ”ett expressivt projekt som 

måste utvecklas och förnyas i takt med förändringarna i omvärlden” (Ibid:33). 

Symboler och varumärken är till dess natur föränderliga och utbytbara innebär 

detta att identiteten man skapar med dem även den är föränderlig och utbytbar, 

och konsumtionen bidrar till en större möjlighet att skapa olika identiteter (Ibid.) 

 

3.4 Jaget som symboliskt projekt 
Thompson har i sin bok Medierna och moderniteten utvecklat en teori kring jaget 

som i grund och botten handlar om att det är ett ”symboliskt projekt som individen 

aktivt konstruerar” (Thompson 2001:260). Konstruktionen sker främst med 

utgångspunkt i det symboliska material vilket individen disponerar över. Detta 

material arbetas sedan in i en beskrivning av vem individen är, kort sagt i dennes 

självidentitet (Ibid:261). Tillgången till det symboliska material som identiteten 

bygger på är, enligt Thompson, ojämn och därmed inte lika tillgängliga för alla 

individer. Olika människor har även olika utgångspunkter i det symboliska 

materialet när de konstruerar sitt jag. Denna utgångspunkt är till viss del beroende 

av de materiella förhållandena i deras liv då en människas värderingar ständigt 

anpassas och skapas efter individens omgivning (Ibid:261). 

Kommunikationsmedierna har spelat en stor och kritisk roll. Tidigare var det vid 

så kallad interaktion ansikte mot ansikte, ett begrepp Thompson (2001:108) 
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använder sig av, där individerna utvecklade sitt jag och anskaffade symboliskt 

material, vilket automatiskt innebar att jagbildningsprocessen begränsades och 

blev mer platsbunden (Ibid:261). När kommunikationsmedierna sedan 

utvecklades blev jagbildningen allt mer beroende av nya sätt att kommunicera på. 

Den kunskapen man erhöll av interaktion ansikte mot ansikte kompletterades och 

ersattes allt mer av kunskap och symboliskt material som kom från allt större 

områden (Ibid:262). I och med den ökade mängd kunskap och symboliskt material 

får individer större valmöjlighet vid konstruktionen av jagbildandet (Ibid:262). 

Detta eftersom både materialet från nya former av kommunikationsmedier och det 

som individen tillskriver sig vid interaktion som sker lokalt införlivas i 

jagbildningsprocessen (Ibid:263). Individerna ställs därmed inför fler möjligheter 

att forma jaget. Den här jagbildningen blir också ett allt viktigare inslag i det 

sociala livet då den kraftiga ökningen av tillgången på symboliskt material skapar 

inte bara nya förutsättningar för jaget utan det ställer även högre krav på 

jagbildningen (Ibid:263). Kort sagt är konstruktionen av jaget, individens 

identitet, högst beroende av det symboliska material som anskaffas både genom 

att interagera med andra ansikte mot ansikte och genom olika 

kommunikationskanaler i samhället. Tolkningen av det symboliska materialet 

görs utifrån individens livserfarenheter, det modifieras allt eftersom vi skapar 

jaget. Jaget är nämligen inte något fixerat utan det här perspektivet bygger främst 

på hermeneutikens tradition (Ibid: 260f). 

 

3.5 Tredjepersonseffekten 
Vid insamlandet av det empiriska materialet upptäckte vi att många svar tyder på 

att det i samband med varumärken och tolkande av deras symboliska innebörd hos 

individen uppstår en så kallad tredjepersonseffekt. Denna effekt innebär kort att 

”man tror att andra människor påverkas mer än man själv av mediers innehåll” 

(Johansson 2002:177). Den här effekten är enligt studier som Johansson 

presenterar utbredd hos alla delar av befolkningen, men framför allt hos den 

högutbildade delen (Ibid:187) och som tidigare nämnts samlar vi in vårt empiriska 

material från studenter vid ett universitet. Förutom att tolka empirin med teorierna 

som bakgrund reflekterar vi även kring vad tredjepersoneffekten har för innebörd 

för identitetsskapandet hos individen.  
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4 Analys 
 

 

Analysen består av underrubriker som är direktkopplade till intervjuguiden. Under 

varje rubrik diskuterar och presenterar vi de svar som respondenterna delgivit oss 

under intervjuerna. Analysdelen är delvis en empiridel, där vi presenterar 

resultaten från intervjuerna, men även en analysdel där vi konkret och kärnfullt 

analyserar svaren.  

4.1 Datoranvändande 

Under denna rubrik presenteras resultaten från intervjuguiden rörande 

datoranvändande. Frågorna som ställdes under denna rubrik i intervjuguiden är till 

för att se ett djupare samband med respondenten och dess datoranvändande. Här 

är syftet att få fram svar kring vilken roll datorn spelar för respondenterna.  

Den förstå frågan vi ställde till respondenterna var om de har en laptop. Här 

svarade fem av sex att de har en laptop. EC2 svarade att han inte har en laptop 

utan arbetar med en surfplatta från Apple istället men att han har en stationär PC 

hemma också. Alla respondenter förutom en var ägare av en laptop.  Det spelar 

ingen roll att en av respondenterna inte har en laptop eftersom vi undersöker hur 

studenter bygger sina identiteter utifrån datorvarumärken. Respondenten som inte 

ägde en laptop ägde istället en stationär dator.  

     Den andra frågan vi ställde under rubriken datoranvändning i intervjuguiden 

lyder: berätta om en vanlig dag med din laptop? Genom den här frågan fick vi en 

kort insyn i respondenternas liv genom deras datoranvändning. LTH1 beskriver att 

han inte använder sin laptop så frekvent. ”Jag använder den mest till att kolla på 

serier” (LTH1).  

     LTH2 nämner att han inte vill ta med sig datorn till skolan, ”den är för stor och 

klumpig”. När LTH2 kommer hem från en dag i skolan sätter han igång datorn 

direkt och kollar mail och dylikt.  

     En vanlig dag för LTH3 är att komma hem från skolan, sätta igång datorn för 

att se film, serier eller streama sport. Det går att finna ett samband mellan 
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studenterna på LTH. Ingen av de vi intervjuat tar med sig sin dator till skolan. De 

använder sin dator som avkoppling efter en lång dag i skolan. 

Nu över till ekonomernas svar. EC1 beskriver att han sitter i snitt en timme per 

dag. Denna timme delar han upp med 30 minuter framför sidor som Facebook, 

Youtube och dylikt, medan den sista halvtimmen går åt till att läsa mail och sköta 

skolarbetet.  EC2 nämner att han inte äger en laptop. Istället har han en surfplatta 

som ständigt är med honom i skolan varje dag: 

 

”Den är enkel att skriva med, men när det kommer till allt räknande använder jag ett 

traditionellt anteckningsblock eftersom det är svårt att skriva in formler på 

surfplattan” (EC2).  

Förutom skolarbetet använder EC2 sin surfplatta till att surfa på internetsidor 

som Aftonbladet, Facebook och även kolla sin mail. EC2 har även en 

stationärdator som används då respondenten är hemma och vill sitta längre 

framför datorn, ”Det är ergonomiskt och praktiskt att sitta vid den stationära när 

jag kommer hem från skolan”(EC2) 

     EC3 delar med sig av hela sin dag för oss, från morgon till kväll. På morgonen 

vaknar respondenten och sätter på sin dator. Därefter går han ut i köket och gör i 

ordning frukost. Efter frukosten sätter han sig vid datorn för att läsa mail och titta 

på DI.se. Efter det loggar respondenten in på Facebook där han i princip är online 

hela dagen, ”Det är roligt att vara uppkopplad och kunna tala med vänner och 

bekanta” (EC3).  

 

” […] Jag är väl medveten att när jag väl köper en dator kommer det bli något annat  

märke än Apple eftersom jag använder den nästan enbart hemma” (EC1).  

 

Det här citatet handlar om att EC1 gärna skulle vilja ha en laptop på premisserna 

att ett visst varumärke visar vilket typ av människa han är, men eftersom det 

huvudsakliga användandet sker i hemmet behöver det nödvändigtvis inte bli just 

det varumärket han vill visa upp. Då gemenskap enligt Bengtsson & Östberg 

främst bildas kring märken som konsumeras offentligt och då symboliken i 

varumärken bland annat används för att visa upp jaget för andra krävs det att 

datoranvändandet sker utanför det privata rummet. I stort sett alla de vi har 

intervjuat använder främst sin laptop i hemmet vilket innebär att fokus när det 
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kommer till att välja varumärke inte handlar om den egna identiteten och vilken 

bild de vill visa upp för andra. Det var en beskrivning av respondenternas 

datoranvändning. Frågan som ställdes härnäst var vilket märke respondenterna 

äger. Resultatet blev att två personer från LTH använder datorvarumärke som 

faller in under benämningen PC och en äger en laptop med varumärket Apple. 

Ekonomstudenterna var enbart ägare av PC och en av dem ägde även en surfplatta 

från Apple.  

 

4.2 Varumärkets roll 
 

När vi intervjuar LTH1 är han mycket inne på att det inte är varumärket som 

spelar någon roll för honom utan det är priset på hårdvaran och prestandan han 

vill komma åt. Han vill betala så lite som möjligt för en så bra dator som möjligt. 

 

”Håller mig inte till ett märke utan det är prestanda i förhållande till pris som 

avgör.”(LTH1) 

 

LTH1 har för tillfället en laptop av märket Acer. Det är inte bara LTH1 som är 

inne på att det är själva priset på prestandan som avgör vilket varumärke han 

använder utan det är återkommande hos i stort sett alla PC-användare vi 

intervjuat. LTH3 däremot som är den enda som använder sig av varumärket Apple 

när det kommer till laptop säger  

 

”Njä, jag ser ingen anledning till att byta märke nu eftersom jag är nöjd med det […] 

jag tycker helt enkelt att Mac är bättre därför ser jag ingen anledning att byta” 

(LTH3) 

 

LTH3 pratar aldrig om priset när det kommer till datorköp och han är inte heller 

intresserad av att gå över till ett annat varumärke. När det kommer till själva 

varumärkets roll hävdar Bengtsson & Östberg att det har en symbolisk funktion 

som är värdeskapande för konsumenten. Vid en första anblick av svaren från de 

som har en PC vid LTH verkar detta inte stämma in för dem, men tänker man ett 

steg längre finns det även ett värde i att välja varumärke efter pris och prestanda 

och det är kanske just detta de flesta PC- varumärken vill symbolisera, att de är 

det prisvärda alternativet. Att de sedan inte lyckas fullt ut med att behålla den här 
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symboliken för just deras varumärke kan bero på att det finns många som 

konkurrerar om att vara det mest prisvärda alternativet. Speciellt inom en marknad 

som är hårt pressad av konkurrans, låga priser och marginaler. När det kommer till 

LTH3s användande av datorvarumärke får man söka efter en annan symbolisk 

innebörd i varumärket han använder. Han talar som tidigare nämnt aldrig om 

priset och att det är billigt och därför symboliserar inte Apple att det är ett prisvärt 

alternativ för honom heller. LTH3 återkommer hela tiden till att han är nöjd med 

produkten han använder och han finner den bättre helt enkelt och användarvänlig. 

Detta är även något EC2, som också använder varumärket Apple, är inne på. 

Användarvänlighet och smarta lösningar. EC2 säger i intervjun att:  

 

”[…]det handlar om användarvänlighet. Det ska vara enkelt framförallt.”  

 

Det är alltså tydligt att LTH3 och EC2 symboliserar varumärket Apple med 

användarvänlighet och bra produkter vilket är något som är viktigt för dem när det 

kommer till val av varumärke. Det är vid den här aspekten dessa två lägger värde 

och väljer att konsumera ett varumärke vars symbolik de kopplar ihop med det här 

värdet. När det kommer till varumärkesgemenskap som Bengtsson & Östberg 

talar om upplever vi när vi ser på intervjusvaren att det finns en starkare tendens 

till varumärkesgemenskap hos varumärket Apple än hos de individuella PC-

märkena, men värt att notera är att det finns en viss gemenskap hos PC-

användarna i helhet. Detta kan bero på att de flesta som använder en PC använder 

sig av samma operativsystem oberoende av varumärket och där av visar upp en 

lojalitet mot varumärket på operativsystemet. Det är trots allt operativsystemet 

som upplevs som själva datorn och därmed där användarna känner att deras 

lojalitet skall riktas. Den här gemenskapen tar sitt uttryck på olika sätt i 

intervjuerna. Bland annat anser de av respondenterna som använder Apple att 

Apples produkter är bättre än andra motsvariga varumärkens produkter medan 

svaren bland de som äger en PC var blandade på den här frågan. Där fanns både 

de som upplevde Apples produkter som sämre och som bättre. Det som tyder på 

att det finns en viss gemenskap hos båda grupperna är följande citat: 

 

”Jag går inte och skryter med om att jag är en PC-användare, eller det gör jag 

kanske. Alltså, i en diskussion skulle jag framhäva en PC (LTH1).”  
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LTH1 försvarar sitt val av märke ifall det skulle uppkomma en diskussion och det 

gör även LTH3 när han i intervjun säger följande:  

 

”Jag hade ju framhävt min apple med det argumentet att jag helt enkelt tycker de är 

bättre än PC.” (LTH3) 

 

Det som skiljer sig åt är däremot att LTH3 som använder varumärket Apple skulle 

framhäva just det varumärket medan LTH1 som använder en Acer inte väljer att 

stå bakom just varumärket Acer utan PC-varumärken rent generellt. Här är vi 

återigen inne på att det med största sannolikhet är gemenskapen till 

operativsystemet PC-användarna känner mest tillhörighet med, och inte själva 

märket på deras dator. Att de framhäver sitt val av varumärke i en diskussion 

indikerar också att de gärna sprider information om just sitt varumärke och stödjer 

det, alltså känner individerna en gemenskap kring det och visar detta genom ett 

moraliskt ansvar att stödja varumärket offentligt.  

 

 “När man diskuterar Apple och PC är det som två gäng som lätt går i döden för sin 

sak. Det spelar ingen roll vilka argument en PC-användare drar till en Apple-

användare och vice versa, dessa människor är fullt medvetna.” (EC3) 

 

Citatet beskriver att respondenten känner till följderna av en 

varumärkesgemenskap när han trillar över en diskussion kring de olika 

produkterna. Just det här delade moraliska ansvaret användarna känner gentemot 

varumärket är något som definierar en gemenskap enligt Bengtsson & Östberg.  

Uttalandet visar att EC3 anser att andra individer ofta känner en stark lojalitet till 

varumärket de valt och står bakom det. Ser man på gemenskapen som bildas kring 

varumärken och metaforen Bengtsson & Östberg använder sig av är detta något 

som EC3 märker av. Hans uppfattning av andra användare är att de är väldigt 

lojala mot varumärket, en lojalitet som kan liknas vid ett äktenskap. Vidare visar 

citatet på att användarna tar avstånd från konkurrerande varumärken för att visa 

sin lojalitet till sitt varumärke och den här ”vi-känslan” uppstår vilket även det är 

en av aspekterna i varumärkesgemenskap enligt Bengtsson & Östberg. Det som 

talar för att just Apple skulle ha en starkare tendens till att bilda en gemenskap hos 

användarna är att Apple som varumärke uppfyller många av de kriterier som 
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Bengtsson & Östberg nämner som är viktiga vid bildandet av en gemenskap. De 

visar även resultatet från tidigare forskning i deras bok ‘Märken och människor’ 

(2006:81) som pekar på att just Apple är ett varumärke som har en tendens till att 

skapa en varumärkesgemenskap hos deras användare Det är ett varumärke som 

bland annat har en stark image och det finns en hög kännedom kring dem i dagens 

samhälle. Detta är en gemenskap som Apple har lyckats vårda bra i och med deras 

användarvänlighet och system för att synkronisera alla olika produkter med 

varandra. EC2 berättar för oss i följande citat om hur trogen han är till varumärket 

Apple, som en form av äktenskap:  

 

”Fördelen med apple i den frågan är ju att det är så himla bra att ha allt synkroniserat 

på ett ställe” säger EC2. Han säger även att ”jag har en ipad för tillfället och kommer 

väl köpa en Macbook […] Kanske att om man hade en laptop istället så skulle man 

kunna påstå att eventuellt så är PC mer prisvärt, absolut. Men det kommer ändå bli 

en MacBook för mig i sommar” (EC2) 

 

EC2 visar att han är låst till sitt varumärke och känner en äktenskapsliknande 

relation till det. Tekniken är något EC2 tycker om, möjligheten att synkronisera 

alla sina produkter och det innebär att han känner sig uppmanad att fortsätta 

använda produkter från ett och samma varumärke för att fortsätta kunna använda 

dem på det sätt han vill. Det är med andra ord en kritisk punkt när han väljer 

varumärke. Metaforen Bengtsson & Östberg använder sig av för att belysa 

varumärkesgemenskapen blir särskilt intressant i Apples fall, just med bakgrunden 

att det är ett varumärke som har stor sannolikhet för att skapa en gemenskap. 

Respondenterna som använder sig av varumärket Apple kan inte tänka sig byta 

varumärke vid nästa datorköp, deras kringprodukter var från Apple och de hade 

inte heller några planer på att byta ut dessa. Bengtsson & Östberg vill likna 

gemenskapen man känner hos ett varumärke vid ett äktenskap. En riktig medlem 

är gift med sitt varumärke medan en som inte är en riktig gemenskapsmedlem 

snarare har ett passionerat kärleksförhållande med varumärket. Svaren i 

intervjuerna indikerar att så är fallet hos våra Apple-användare, att de är sitt 

varumärke troget. De som använder PC kunde i vissa fall tänka sig att köpa en 

Apple-produkt, vilket snarare tyder på att de har ett kort, passionerat 

kärleksförhållande med sitt varumärke. Avslutningsvis kring varumärkets roll för 

individen presenterar vi ett uttalande som respondent EC1 tillkännagav vid 
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intervjun kring hur mycket ett varumärke kan anses lockande och attraktivt: 

 

”Om jag skulle vara i en butik, tror jag faktiskt att 90 procent av min tid skulle jag 

varit vid Apple men jag skulle köpt en annan” (EC1).  

 

EC1 berättar om att Apple är ett märke som är attraktivt och modernt. Det är 

ingen idé att kolla runt på andra datorer än dessa i en butik. Men när det kommer 

till det slutliga datorköpet prioriteras Apple bort för något annat. Varumärket 

spelar en stor roll när den används i offentliga sammanhang, där den ständigt 

visas upp. Som vi har kunnat utläsa från intervjusvaren använder EC1 sin dator i 

hemmet vilket bidrar till att märket blir mindre viktigt, det fungerar inte som 

någon symbol eller gemenskapsinkluderande vara. I det offentliga rummet 

används datorn för att delvis känna sig modern och trendig utläser vi från 

respondenterna. 

 

4.3 Identitet 
 

”Jag ska inte säga att jag bortser från märket helt eftersom jag själv är Apple- 

människa egentligen” (EC2).  

 

”[…] jag vill hellre förknippas med varumärket Apple än med PC. […] just det här 

med att jag gärna vill framstå som den här moderna sofistikerade mannen. ” (EC1) 

 

 

Det här är två citat från intervjuerna som visar att respondenterna lägger ett värde 

i ett särskilt varumärke, de kopplar samman märket med en symbolik som de 

gärna förknippas med. EC2 identifierar sig själv utifrån varumärket genom att 

påstå att han är en ”Apple-människa”. Han bygger alltså in varumärkets 

symboliska värde i sin egen identitet när han talar om sig själv. När det kommer 

till EC1 tolkar vi hans uttalande som att symboliken i varumärket Apple 

kommunicerar ut en bild av att individen som använder det är modern och 

sofistikerad och detta är något han anser är värt att sträva efter. EC1 skulle vilja 

bygga in dessa aspekter i sin egen identitet och sedan låta användandet av 

varumärket kommunicera ut vad för typ av människa han är till omgivningen. Vi 

märker att det symboliska materialet, precis som Thompson säger, inte är lika 

tillgängligt för alla när de skall välja varumärke vid inköpet av en laptop.  
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”Jag har en ASUS och en DELL, man får mycket dator för pengarna. En MAC hade 

kostat 13.000 medan min ASUS kostade 7.000 och då fick jag även mer dator för 

pengarna. ”(EC3) 

 

”[…] håller mig inte till ett märke utan det är prestanda i förhållande till pris som 

avgör.”(LTH1) 

 

Vi var även inne på det här när vi analyserade vilken roll varumärket spelar för 

individen, men det kan även bli relevant när det kommer till vilken identitet 

individen tillskriver sig genom att använda ett visst varumärke. Många av 

respondenterna talar om att PC ger mer dator och prestanda för pengarna, men 

hade de haft möjligheten skulle de gärna köpa en Apple. Ekonomin spelar alltså 

definitivt en roll i tillgängligheten till symboliskt material. Även om vi här i 

västvärlden har relativt lika förutsättningar jämfört med de som bor i fattigare 

delar av världen skiljer sig det ekonomiska ändå från person till person. Vidare 

enligt Bengtsson & Östberg skall valet av varumärke vara något som stämmer 

överens med vår egen självbild. Vid en genomgång av respondenternas svar är det 

ingen av PC-användarna vid LTH som inte kan tänka sig att välja ett annat 

varumärke vid nästa datorköp. Innebär detta att de inte anser att varumärket de 

valt vid det senaste datorköpet stämmer överens med sin självbild eller helt enkelt 

att deras självbild inte är att de följer varumärken slaviskt utan att de är en person 

som väljer produkt efter krav och betalningsförmåga?  LTH1 säger följande: 

 

 ”[…] jag kan tänka mig byta. Jag är inte så märkesslav så att säga utan jag tar det 

som är bäst ur min synpunkt, men det skulle bli om jag nu mot förmodan skulle få 

för mig att köpa en speldator som är bärbar igen skulle det vara en Acer i sådant fall 

för de har bäst prestanda” (LTH1)  

 

 

Att ACER har bäst prestanda för tillfället är något som, på marknaden för PC, 

snabbt kan förändras. Det är alltså inte varumärket i sig som bygger deras 

självbild utan att de snarare är en ”smart konsument” som endast vill ha sina 

behov täckta. En av anledningarna till detta kan mycket väl vara att det finns en 

hel uppsjö av olika PC-tillverkare och därmed spelar det specifika varumärket 

mindre roll.  
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Russell Belk hävdar att det är själva konsumtionen som spelar roll för den 

personliga identiteten och det är våra ägodelar som spelar roll. Ser man 

studenternas val av dator ur den här synpunkten är de inte låsta till ett specifikt 

varumärke. Individerna som använder varumärket Apple är inte konsumenter som 

går efter prestanda i förhållande till pris och därför är en Apple-dator ett bra val då 

det visar för andra att de inte väljer varumärke efter pris, medan PC-användarna 

generellt går efter att få så mycket prestanda för priset vilket är den konsumtionen 

de ägnar sig åt och därmed den som bygger deras personliga identitet. Frågan är 

vilken identitet de olika märkena egentligen tillskrivs, eller vem det är som 

tillskriver en viss identitet till ett varumärke. Då ingen av de tillfrågade som 

använder varumärket Apple säger att det är en del av deras identitet, att de 

förknippar den med hur de är som person.  

     Främsta anledningen till att de tillfrågade använder sig av varumärket Apple är 

användarvänligheten, möjligheten att synkronisera sina enheter och att tekniken i 

dem är framstående jämfört med resten av marknaden. Det intressanta här ligger i 

vilket värde de tillfrågade tillskriver andra som använder Apples produkter. Det är 

nämligen en diskrepans i svaren som handlar om varför de anser sig vara ägare till 

en Apple och hur de ser på andra Apple-ägare.  

     Vi upplever en stark tredjepersonseffekt i det här fallet, det är med andra ord 

ingen av respondenterna som just själva anser sig vara den individen de starkt 

förknippar med varumärket Apple. Det är alla andra förutom just respondenterna 

själva som köper varumärket Apple på grund av dess symboliska värde.  

Verkligheten är socialt konstruerad och allt måste ses i sin kontext. Vilken 

innebörd det innebär att välja ett visst varumärke bestäms således också socialt. 

Thompson är inne på att utgångspunkten för det symboliska material man 

använder vid jagbildningen och identitetsbyggandet ser olika ut för människor i 

olika tidsepoker och det relevanta här är egentligen vilken utgångspunkt det är 

som bygger identiteten hos individen. Förknippas ett visst varumärke med ett 

särskilt identitetsdrag hos många i ett samhälle förutom hos just användaren själv 

tillskrivs användaren den identitet samhället skapat. Individens egen utgångspunkt 

spelar mindre roll, en individ som använder sig av varumärket Apple får alltså en 

särskild identitet tillskriven sig själv oavsett om denne anser sig själv uppfylla 

denna identitet eller inte.  Den identitet respondenterna tillskriver andra människor 

som äger en laptop från Apple var förvånansvärt sammanhållande.  
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”Apple – Ja, rent generellt är det väl, vad skall man säga, det känns som en mer… 

Beror lite på vad man pluggar. Det känns som att många som är samhällsvetare eller 

vad man säger, humanister, kanske är mer pro Mac än vad folk på LTH skulle vara. 

Folk på Juridicum eller Handels har alla Mac.  

Medan kanske en mer typisk pc-användare kan ju vara en ingenjör snarare. Jag vet 

väldigt många ingenjörer som är anti-Mac men jag vet inte varför dem är det.  

Jag vet inte, tror det har lite med statusgrej att göra, det känns som att Mac kanske 

har lite, vad säger man, dyrare produkter än vad PC har. Jag kan tänka mig att det är 

en anledning, att man ska upprätthålla en viss stil eller image så passar det bättre att 

ha mac än PC.” (LTH3) 

 

 Kort sagt var den personen trendig och modern, baserade sitt val på grund av 

självbilden. Han vill ha det senaste, är ytterst medveten kring valet av varumärke 

och varumärket Apple ansågs vara en statuspryl för att upprätthålla en viss stil 

eller image hos den trendige. En av respondenterna uttryckte sig såhär i intervjun: 

 

“Den trendige nollåttan har en Apple annars blir jag förvånad. Och den inbitne 

skåningen förvånar mig om han skulle ha en Apple eftersom han inte har 

trendigheten.” (EC1) 

 

Ett uttalande vi finner roande då en av oss är från Stockholm och använder sig av 

en PC och en är från Skåne sedan flera generationer och har flertalet produkter 

från Apple. Det kan vara så att de som köper en Apple-produkt gör det för att 

projicera självbilden av en trendig, modern person som har det senaste utan att de 

vill erkänna att det. Det är tabu eller otrendigt att säga att man är trendig, man 

använder symboler i form av Apple-produkter för att visa det istället. På så sätt 

blir självbilden ett symboliskt projekt som projiceras av varumärkets innebörd i 

samhället, precis som Thompson är inne på. En innebörd som i det här fallet tycks 

vara given för alla respondenter men som ingen skulle vilja erkänna när de 

kommer till deras eget bruk av varumärket.  
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5 Slutsats och diskussion 
 

 

I det sista kapitlet av uppsatsen presenterar vi slutsatserna som vi kan påvisa från 

den empiriska studien i form av intervjuer. Frågorna till uppsatsen presenteras och 

besvaras. När slutsatserna är presenterade och frågorna besvarande, avrundar vi 

uppsatsen med en del som vi benämner som förslag på vidare forskning. Här 

kommer förslag på hur vidare forskning kan bedrivas.  

     Efter sex utförda intervjuer har ett nytt empiriskt material insamlats. Vi har 

noggrant analyserat respondenternas svar. Kring den övergripande frågeställning 

om hur datorvarumärken som PC och Apple bidrar till studenters 

identitetsskapande har vi kommit fram till ett par olika slutsatser som presenteras 

nedan.  

     Vi anser efter att ha granskat och analyserat respondenternas svar att 

varumärken kring datorer spelar in i identitetskapandet, men att varumärket hade 

spelat ännu större roll än vad det redan gör ifall det tillhört en produkt som 

respondenterna använt sig av även utanför hemmet. Denna slutsats drar vi 

eftersom alla respondenter påpekar att de inte använder datorn i det offentliga, 

vilket bidrar till att symboliken kring varumärket inte kommuniceras ut till andra i 

samma omfattning. 

     Vi har även kommit fram till att studenter väljer varumärken utifrån en 

begränsad budget. Dagens studenter har inte mycket pengar som de kan spendera 

på olika varor. Därför blir prestanda ett begrepp som betyder mycket i beslutet 

kring val av datorvarumärke. Det kan vara så att varumärket kring datorer hade 

spelat en större roll i identitetskapandet om budgeten var högre. Om studenterna 

hade haft en högre budget skulle de flesta, utifrån svaren i intervjuerna, ha valt en 

Apple.  

Den första underfrågan i uppsatsen lyder: Vilken syn har studenter på 

datorvarumärken som identitetsbyggare?  

     Alla respondenter har en tydlig bild om hur olika användare av varumärken är 

som personer. Det står klart för oss att studenter ser på de olika datorvarumärkena 

som bidragande till en persons identitet. Vi har även kommit fram till att 

tredjepersonseffekten är ett stort inslag när det kommer till vilken identitet de 

förknippar med de olika varumärkena. Studenterna har, av samhället skapat, klara 
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bilder av vilken typ av människor som förknippas med de olika varumärkena men 

när det kommer till sig själv är anledningen till att de konsumerar varumärket av 

helt andra orsaker. Våra respondenter har alltså inte själva påverkats av hur bilden 

kring en Appleanvändare är. De väljer varumärket baserat på särskila personliga 

krav medan alla andra som väljer att köpa varumärket Apple gör det bland annat 

för att förknippas med en särskild identitet. 

     En annan slutsats vi kan dra är att studenterna gärna skapar en gemenskap 

kring sitt datorvarumärke och här är Apple i synnerhet framstående. De låser fast 

sina användare med användarvänlig teknik vilket innebär att människorna inte 

gärna vill lämna sitt varumärke som de känner starkt samhörighet till.  

En slutsats som vi kan dra efter intervjuerna är även att delarna i 

marknadsgemenskapen är gällande. Respondenterna visar, och upplever att andra 

visar, ett moraliskt ansvar gentemot sitt varumärke. En ”vi mot dom”-känsla 

uppstår hos de olika varumärkena. Det är viktigt att tillägga här att det moraliska 

ansvaret inte är lika starkt som det ansvar Bengtsson & Östberg talar om. När det 

kommer till varumärket Apple uppger respondenterna svar som visar att de har en 

närmast äktenskapsliknande relation till varumärket. De som har uppgett att de är 

PC respektive Apple användare värnar om det valda märket och sprider glädjande 

budskap kring användbarhet, prestanda och pris till sina vänner och bekanta. En 

intressant aspekt som visar sig hos de som använder olika varumärken i segmentet 

PC är dock att själva gemenskapen kring det specifika varumärket är relativt svag, 

det är snarare hos operativsystemet användarna känner en gemenskap. 

     Den andra underfrågan är formulerad på följande vis: Tillskriver studenterna 

något värde med att vara ägare av ett specifikt varumärke? De slutsatser vi 

kommit fram till kring denna fråga handlar bland annat om hur människor 

identifierar sig med varumärken och vilken symbolik varumärkena sände ut. 

Slutsatserna är nedskrivna och sammanfattas nedan.  

     Efter de sex intervjuerna har vi kommit fram till att studenterna tillskriver ett 

värde med att vara ägare av ett specifikt varumärke. För antingen försvarar 

respondenterna sitt eget varumärke, eller så kan de tänka sig byta datorvarumärke 

eftersom de vill identifiera sig med symboliken som det varumärket sänder ut. Att 

studenter tillskriver ett värde med att vara ägare av ett specifikt märke utmärker 

klart och tydligt hur betydelsefullt varumärket är i identitetskapandet. Som vi kan 
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bekräfta utifrån intervjuerna är alltså varumärket viktigt hos studenterna, även fast 

de i största drag använder det i hemmet 

     Den sista frågeställningen i uppsatsen handlar om de olika studenterna vi 

intervjuat. Frågan lyder: Skiljer sig ekonomstudenter sig från de tekniska 

studenterna när det kommer till identitetskapandet genom varumärken? 

     I stora drag skiljer sig inte studenterna sig åt i frågan kring identitetskapandet 

genom varumärken. Både studentgrupperna anser att det finns ett värde i det 

varumärke som individer äger. Den mest betydande slutsatsen som vi kan dra 

utifrån att ha jämfört ekonomer med ingenjörer är, att ekonomerna i större 

utsträckning än ingenjörerna är villiga att byta operativsystem till ett annat. Vi kan 

även bekräfta att ekonomerna använder datorerna i högre utsträckning än 

ingenjörerna, då de intervjuade ingenjörerna enbart använder datorn när de 

kommer hem efter skolan. Ekonomerna har inte lika mycket lärarledd 

undervisning, vilket bidrar till mer datoranvändning. 

5.1 Förslag på vidare forskning 

I uppsatsen har vi undersökt hur studenter ser på varumärken i deras 

identitetsskapande. Intervjuerna bestod enbart av manliga respondenter. Till 

kommande forskning är det intressant att inkludera kvinnor, eller bara analysera 

kvinnor om hur de använder varumärken vid identitetskapandet.  

Uppsatsen består till största del av intervjuer med sex olika respondenter. Vid 

kommande forskning kan det vara intressant att intervjua flera personer vid olika 

lärosäten för att se om t.ex. storstadsbor skiljer sig från personer i mindre orter. 

Det vore även intressant att intervjua andra, inte bara studenter för att se hur de 

ställer sig till varumärken och identitetskapandet.  



 

 26 

6 Referenser 
 

Drake, Karin & Smedler, Ann-Charlotte (2006) ”Identitet och kön” I: Ungdomar 

och identitet, Frisén, Ann & Hwang, Philip (red) Stockholm: Natur och Kultur, 

sid. 40-61 

 

Bengtsson,  Anders & Östberg, Jacob. (2006). Märken och människor – Om  

marknadssymboler som kulturella resurser. Malmö: Studentlitteratur. 

 

 Esaiasson, Peter - Mikael Gilljam - Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud. (2007). 

Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 3. 

Vällingby: Nordstedts Juridik.  

 

Gripsrud, Jostein. (2002). Mediekultur, mediesamhälle. (2. uppl.) (S. Andersson 

övers.) Göteborg: Daidalos. 

 

Holmberg, Ingalill & Wiman, Mats. (2002). En varumärkt värld. Liber AB 

 

Johansson, Bengt. (2002). Medborgarna och den medialiserade politiken. 

Göteborgs University: Göteborg. 

 

Melin, Frans. (1999). Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka 

varumärken. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Muniz, Albert M. Jr & Thomas C. O’Guinn. (2001). ”Brand Community” Journal   

of Consumer Research, 27: (412-432.). 

 

Nilson, Torsten. (2000). Ladda ditt varumräke: strategier och praktiska råd, 

Stockholm: Svenska förlag. 

 

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten. (2007). Att fråga och att svar 

samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 

 

Thompson, John. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos AB 



 

 27 

 

Treffner, Jan. (2011). Varumärket: vår viktigaste tillgång. Lund: studentlitteratur 

 

 

 

 



 

 28 

7 Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide  

 

Hur gammal är Du?  

 

Berätta lite kort om dig själv och ditt nuvarande liv 

 

Frågor rörande datoranvändning: 

 

Berätta om en vanlig dag med din laptop? 

 

Var använder Du den? 

 

Vad använder Du laptoppen till?  

 

Varför valde Du det märket som du har? 

 

Varumärkets roll 

 

Anser Du att Apples produkter är bättre eller sämre än konkurrenternas? 

- Om ja, varför då? 

 

Varför tror Du att folk väljer Apples datorer framför konkurrenters datorer, till 

exempel PC? 

 

Nämn tre saker som är speciella med Apples datorer och vice versa med PC 

 

Hur resonerar du kring att byta märke från det Du har idag, skulle Du kunna göra 

det? 

 

 

Identitet 

 

Hur upplever du Apple och PC användare? 

 

Tillskriver Du något värde med att vara ägare av en Apple/PC? 

 

Vad gör Dig till en Apple/PC användare? 

 

Hur stor påverkan har varumärket vid ett datorköp för Dig? 

 

Har ditt val av märke vid datorköpet påverkat hur du konsumerar andra 

produkter? 

 

Vad är ett varumärke och vem det egentligen är som skapar det?  

 


