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Denna uppsats ämnar titta närmare på den diskurs som karaktäriserar retoriken från Apple 

Incorporation i de sammanhang där företaget introducerar nya modeller av iPhones. Sju olika 

officiella iPhone-presentationer av Apple, från den första iPhone någonsin 2007 till den senaste 

lanseringen av iPhone X 2017, har analyserats i termer av vilken typ av språk, argument och 

retoriska verktyg som används för att appellera till sina potentiella kunder. Kvalitativ metod i 

form av videoobservationer kombinerat med diskursanalys användes för att definiera den 

diskursiva kontext som kännetecknar Apple och deras representanter. Studien drar slutsatsen 

att Apples talespersoner tenderar att prata om iPhone som en revolutionerande produkt, 

ojämförlig med andra smarttelefoner och att iPhone förändrade världen till det bättre i avseende 

på hur vi interagerar med varandra. Apples talespersoner tycks också lovprisa iPhone på grund 

av dess design, enkelhet men hänför också iPhone som en produkt som har nått en gudomlig 

nivå genom att dyrkas på global nivå. Enligt konsumentbeteende som teoretiskt ramverk skulle 

denna diskurs kunna påverka konsumenter i form av att en uppmuntran av materialism lätt 

tilltalar människor med lågt självförtroende som trånar efter nya, dyra produkter för att 

överkomma känslor av att inte tillhöra gemenskapen. Denna studie föreslår också att Apple 

tenderar att tala om iPhone som övermänsklig och kraftfull i egenskap av dess materialistiska 

beskaffenheter, vilket potentiellt enligt tidigare forskning kan inverka på människors 

konsumentbeteende i form av att i större utsträckning uppgradera till nya modeller. Genom att 

iPhone uppmärksammas som en slags helig produkt i sig själv och inte genom den 

bakomliggande produktionen och arbetskraften riskerar det i teorin att trigga ett impulsivt eller 

tvångsmässigt konsumentbeteende, då reflektion före inköpen minskar bland konsumenterna. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Inför en fullsatt församling i Steve Jobs Theatre i Kalifornien presenterade Apple den 12 

september 2017 den då nyaste, fräschaste och mest toppmoderna iPhone X. Den modell som 

presenterades lanserades tio år efter att Apples grundare Steve Jobs presenterade världens första 

iPhone 2007 (Wiklund, 2017). Den nya iPhone X skulle enligt Apple (2018) utmärka sig med 

bland annat en heltäckande skärm, ett ”Face ID” där telefonen låses upp genom att känna igen 

ägarens ansikte, trådlös laddning och vad Apple (u.å.) själva kallade ”övermänsklig 

intelligens”. Priset på releasen för Apples nya telefon sattes till 1 000 dollar, vid tillfället 

ungefär 8 400 svenska kronor (McGoogan, 2017).  

 

Den nya releasen av iPhone X fick Apple-frälsta konsumenter att ställa sig på kö, både online 

och i butik, för att så snabbt som möjligt uppgradera sig och införskaffa den nya modellen. 

iPhone X släpptes officiellt för försäljning 3 november 2017, men redan när telefonen blev 

tillgänglig för förhandsbokning såldes samtliga lagerexemplar i Storbritannien slut på tio 

minuter (Hern, 2017). Detta var Apples andra iPhone-release inom loppet av samma dag. Precis 

innan man lanserade nyheten om iPhone X hade man just presenterat det som då introducerats 

som iPhones senaste modeller – iPhone 8 och iPhone 8+ (McGoogan, 2017).  

 

I slutet på samma år som iPhone 8 och iPhone X lanserades toppade Apple enligt New York 

Times (Sommer & Russell, 2017) listan över världens högst värderade varumärke, med ett 

uppskattat marknadsvärde på över 900 miljarder dollar. Hur blev Apple och deras produkter 

som exempelvis iPhone så omåttligt populära? Enligt Apple själva ligger en del av förklaringen 

i dess unika design, men framför allt i den enkelhet som Apple menar att de erbjuder i sina 

produkter. Steve Jobs har själv uttryckt telefonens designmässiga särställning på följande sätt: 

”[Design is] not just what it looks like and feels like. Design is how it works” (Walker, 2003). 

 

En annan förklaring kan tänkas vara att Apple på ett framgångsrikt vis marknadsför och säljer 

sina produkter genom att applicera rätt argument till rätt målgrupp. Utifrån denna 

argumentation aktiverar man med andra ord ett slags konsumentbeteende hos kunderna. 

Konsumentbeteende ska här förstås som ett socialt fenomen som enligt sociologerna Deborah 

J. Macinnis och Valerie S. Folkes (2010: 903) förklaras som en förståelse för hur mänskligt 

beteende relaterar till konsumtion av produkter eller tjänster. Människors konsumentbeteende 
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är ett väletablerat ämnesområde inom sociologisk disciplin, men även inom fält som exempelvis 

ekonomi och marknadsforskning. Ekonomen Parfait U. Gasana (2008) föreslår en mer 

strukturell förklaring till företag som exempelvis Apples marknadsmässiga raketfart. Enligt 

Gasana (ibid: 53) beror framgången på människors ökade konsumentbehov och hur företag, 

som exempelvis Apple, på kognitiv nivå med övertygande och pressande marknadsföring 

lyckas övertyga människor om att konsumera sådant som de nödvändigtvis egentligen inte 

behöver. Företagen vädjar till den status det innebär att äga den senaste och framför allt dyraste 

produkten från ett omåttligt populärt företag. Detta menar de amerikanska sociologerna 

Jacqueline K. Eastman, Ronald E. Goldsmith och Leisa Reinecke Flynn (1999: 41) bottnar i en 

underliggande press på att konsumera och äga, känna status och fylla ett materiellt behov utifrån 

ett sug av att öka sitt sociala anseende.    

 

Idag har företagen med Internets och teknikens möjligheter enorma förutsättningar för att 

annonsera åt både stora massor och särskilt utvalda målgrupper. Reklamen och annonseringens 

intåg i exempelvis sociala medier exponerar oss dagligen för nya erbjudanden, jämförelser av 

produkter och uppmaningar om att konsumera (Enkvist-Gauffin, 2006). Att förstå människors 

konsumentbeteende är med andra ord av hög sociologisk relevans eftersom att det handlar om 

att förstå ett beteende som är potentiellt påverkbart och föränderligt av en utomstående aktör. 

Det inkluderar en relation mellan säljaren och oss som potentiella kunder. Hur påverkas vi av 

och hur hanterar vi den retorik som säljare, öppet eller subtilt, utsätter oss för? Hur påverkas 

våra konsumentvanor och vårt konsumentbeteende av företagens sätt att marknadsföra sina 

produkter på? Det är denna typ av frågor som denna uppsats ämnar undersöka. Det är frågor 

som i förlängningen kan uppstå när väl diskursen i aktuell marknadsföringskontext identifierats. 

Som utgångspunkt för studien kommer fokus därför riktas mot, tidigare nämnda, Apples 

presentationer av olika modeller av iPhones och hur de vädjar till sina potentiella konsumenter 

att köpa just deras produkt.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera Apples diskurs och retorik i 

marknadsföringssammanhang gällande produkten iPhone. 
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1.3 Studiens frågeställning 

Studien utgår från och ämnar att besvara nedanstående frågeställning: 

 

➢ Hur appellerar Apple retoriskt till sina potentiella konsumenter i framställningen av 

produkten iPhone? 

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel tittas det närmare på en del av den forskning som tidigare bedrivits kring 

konsumentbeteende, materialism och marknadsföring - samtliga potentiellt aktuella 

ingredienser i en större analys om hur ett behov av att konsumera uppstår. Kapitlet 

uppmärksammar hur dessa ämnen tidigare har belysts utifrån bland annat sociologiska, 

ekonomiska och mediala perspektiv och lägger stort fokus på förutsättningarna Internet har fört 

med sig för marknadsföring och hur det påverkat människors konsumentbeteende. 

 

2.1 Ett etablerat fält inom sociologin 

Olika former av yttre och inre påverkningar på människors konsumentbeteende, som 

exempelvis vad som på ett psykologiskt plan triggar konsumtion eller vilka externa aktörer som 

påverkar människors benägenhet att konsumera, är inte en ny företeelse inom sociologisk 

forskning. Sociologen Bo Wärneryd (1965) är en av dem som specialiserat sig på att 

sociologiskt undersöka konsumentbeteende. Han tar i sin avhandling avstamp i teorier om 

media och kommunikationskanaler, alltså redan i mitten på 1900-talet, och hur deras budskap 

togs emot på varierande vis av individen beroende på social omgivning. Wärneryd menar att 

studier om innovationer, och i förlängningen konsumentbeteende, med fördel bör lägga vikt på 

kommunikation, samspel och inflytande individer emellan snarare än att titta på den ensidiga 

relationen mellan media och individ - enligt Wärneryd ett nytt sätt att undersöka relationen 

mellan masskommunikation och individer (ibid: 13). Sedan Wärneryds avhandling 1965 har 

det dock som bekant skett en stor teknisk utveckling gällande media, kommunikation och 

informationsspridning som kan ha förändrat den relation mellan media och individ som 

Wärneryd pratar om, vilket vi kommer återvända till framöver i avsnittet. 

 

Gasana (2008: 53) har också forskat om människors konsumentbeteende och menar att 

konsumentbeteendet tog fart och utvecklades mot slutet av 1900-talet, och karaktäriserades av 

ett mönster kallat New Consumerism. Med detta begrepp talar Gasana om hur den amerikanska 
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medelklassen i efterkrigstiden, påverkade av hur annonsering fick genomslagskraft genom 

massmedia, började höja sin standard och inledde en social kapplöpning där framgång mättes 

genom konsumtion som ämnade symbolisera starkt välmående. Det kunde exempelvis handla 

om att barn flyttades till dyra och privata skolor eller att man utökade sin garderob för att 

förmedla ett intryck av att vara framgångsrik i sin karriär (ibid). Enligt Gasana (ibid: 52) innebär 

alltså konsumtion mer än att varor konsumeras och utnyttjas av köparen på grund av den 

praktiska nyttan eller nöjet som följer. Konsumtion är enligt Gasanas resonemang även ett 

exempel på en social process, som inkluderar en interaktion och relationer genom samtliga 

samhällsklasser, där vi ständigt söker en högre levnadsstandard och därigenom högre status 

(ibid: 52, 54).  

 

Företags- och marknadsforskarna Aadel A. Darrat, Mahmoud A. Darrat och Douglas Amyx 

(2016: 103) pratar om vad de kallar “konsumentbeteendets mörka sida”. Med detta begrepp 

åsyftar de tvångsmässig konsumtion, som enligt Darrat et. al. (ibid) handlar om ett beteende 

som uppstår som ett svar på en okontrollerbar begäran av den känslomässiga belöningen av 

ägande. Denna belöning i sig riskerar ur detta perspektiv att resultera i ett skadligt beteende för 

individen eller personer i individens närhet. Nämnda forskare menar att tvångsmässig 

konsumtion är ett resultat av en flykt från stress, krav och press och drivs av ett behov av att 

känna sammanhang och tillhörighet (ibid). Darrat et. al. (ibid: 104) sätter även tvångsmässig 

konsumtion i relation till impulsiv konsumtion, och menar att de inte bör förväxlas med 

varandra. Impulsiv konsumtion bör enligt Darrat et. al. förstås som fenomenet att göra 

oplanerade inköp utan vidarereflektion, medan tvångsmässig konsumtion snarare handlar om 

extrem okontrollerbar begäran att konsumera. Även om de menar att impulsiv konsumtion 

mycket väl i förlängningen riskerar att eskalera i ett tvångsmässigt beteende, är det viktigt att 

hålla dessa två typer av konsumentbeteende åtskilda. Inte minst med anledning av att de två 

olika beteendena representerar två olika typer av mänskliga egenskaper, där impulsiva 

konsumenter tenderar att ha högre självkontroll än de som lider av tvångsmässig konsumtion 

(ibid). I förlängningen kan med andra ord människors grad av självkontroll enligt Darrat et. al. 

(ibid) påverka vilken typ av konsumentbeteende man riskerar att präglas av.  

 

I en sociologisk studie undersökte Rajesh K. Chandy, Gerard J. Tellis, Deborah J. MacInnis 

och Pattana Thaivanich (2001) hur konsumentbeteende kan skilja sig åt beroende på om 

produkten som marknadsförs har befunnit sig på marknaden under en längre tid eller är relativt 

färsk i sitt slag. De kom fram till att nylanserade produkter som kunden inte ännu vet särskilt 
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mycket om tenderar att inte nå fram till kunden genom annonsering eller slogans, men att 

kundens motivation att exponeras för produktinformationen ändå är relativt hög och snarare nås 

genom expertutlåtanden och rationella argument. Bland de produkter som dock befunnit sig 

längre på marknaden och som kunderna har hunnit etablera en kunskap om menade dock 

Chandy et. al. (ibid: 411) att konsumenters var mer benägna att svara på annonsering och retorik 

som vädjar till kundens känslor eller har en positiv inramning. Med detta ville de visa att 

annonsering och marknadsföring spelar en roll för konsumentbeteende i egenskap av hur länge 

produkten har befunnit sig på marknaden (ibid).  

 

2.2 Konsumentbeteendets mörka sida banar väg för materialistiska värderingar och the 

upgrade effect 

Begreppet “konsumentbeteendets mörka sida” används även av konsumentforskaren George P. 

Moschis (2017). Utöver tvångsmässig konsumtion menar Moschis att även begreppet 

materialism bör falla som en underkategori till nämnda begrepp. Enligt Moschis handlar 

materialism om det, antingen psykologiska eller sociala, värdet av materiella tillgångar som 

uppmuntras med hjälp av bland annat massmedia eller familjens livsstil. Moschis (ibid: 1384-

1386) menar också att psykologisk forskning hävdar att särskilda känslomässiga tillstånd, 

exempelvis stress eller osäkerhet, kan trigga materialistiska värderingar hos människor om man 

exponeras för sammanhang med sådana förutsättningar. Denna bild delas av Georgiana Luna 

Batinga, Marcelo de Rezende Pinto och Sara Pimenta Resende (2017: 562), forskare inom 

företagsförvaltning. De pratar om materialism som ett tillstånd där ägande av materiella ting 

intar en central ställning i livet och är avgörande för dessa människors välmående. Precis som 

Moschis (2017) hävdar de att materialism inte sällan utgör en av flera konsekvenser av psykisk 

ohälsa, där en negativ självbild eller självupptagenhet utgör egenskaper som tenderar att 

resultera i ett överdrivet statussökande genom konsumtion och ägande av statushöjande föremål 

(Luna Batinga et. al., 2017: 562). 

 

I den upplevda statushöjande materialismen kan vi också se tendenserna att inte bara konsumera 

dyra varor, utan även behovet av att “byta upp sig” till en nyare version av den produkt man 

redan innehar. Det menar Silvia Bellezza, Joshua M. Ackerman och Francesca Gino (2017), 

som dock även inkluderar andra faktorer än status som anledning till denna typ av 

konsumentbeteende. Belezza et. al. menar att ett beteende där man inhandlar en ny och 

förbättrad version av en produkt, trots att den man redan har fungerar utmärkt, behöver 

rättfärdigas av konsumenten, både på sociala, psykologiska och ekonomiska plan. De använder 
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begreppet the upgrade effect för att förklara just detta rättfärdigande. The upgrade effect menar 

Belezza et. al. är ett resultat av att konsumenter, medvetet eller omedvetet, tycks bli mer 

oförsiktiga med sin produkt när de får veta att det finns en ny version på marknaden (ibid). Idag 

erbjuds möjligheter att förnya och uppgradera sina produkter på löpande band, vilket vi sett 

med iPhone som exempel, men Belezza et. al. menar att det inte vore försvarbart att konsumera 

en ny produkt endast av den anledningen. Att den äldre varan dock blivit förbrukad, exempelvis 

ha gått sönder eller blivit stulen, anses dock vara legitima anledningar till att köpa den nya 

versionen av samma produkt. Detta tack vare att kunden slipper anklagelser om slösaktighet 

och undviker att känna någon slags “skuld” för sitt nya inköp. Det minskar också den smärta 

som det enligt Belezza et. al. innebär för ens “mentala konto”, som håller koll på kostnader i 

förhållande till fördelar, när det finns ett rättfärdigt skäl för en uppgradering (ibid: 768-770). 

The upgrade effect innebär med andra ord en begäran att uppgradera sig när möjligheten finns, 

men att det krävs att man lyckas övertyga både sig själv och omgivningen om att det är ett 

rationellt beslut - även om det innebär att den tidigare produkten plötsligt började hanteras mer 

oaktsamt för att skapa just den rationaliteten.  

 

2.3 Nya tekniker och nya möjligheter för marknadsföring 

Så länge det har funnits möjligheter för företag och privatpersoner att göra reklam och 

marknadsföra produkter har också marknadsföring skett i olika skepnader, beroende på vilka 

kommunikationskanaler som varit tillgängligt i samhället. Allt från traditionsenlig reklam i den 

fysiska brevlådan och annonsering via tidningar, radio och TV till de möjligheterna som 

Internet idag ger oss i form av global spridning och globala målgrupper och att nå ut till så 

många fler människor och effektivisera marknadsföringen (Enkvist-Gauffin, 2006: 11-21). 

Enkvist-Gauffin (ibid: 2-4) lyfter i sin avhandling fram att konsumtionen ökar i vårt nutida 

samhällsklimat, och att en av flera anledningar till detta spåras till intensifierade 

marknadsföringskampanjer. Detta har enligt Enkvist-Gauffin (ibid) sin förklaring i effekterna 

av Internet och globaliseringen, där även mindre företag numera har getts möjligheten att agera 

på en världsomfattande marknad och nå potentiella kunder över hela världen. Nätmarknaden 

tar sig i uttryck i form av bland annat virtuella butiker som förenklar shoppingen för kunden 

som inte behöver förflytta sig till en fysisk affär. Enkvist-Gauffin (ibid) menar att detta fenomen 

är ett resultat av ett ständigt utvecklande informationssamhälle, som dock även har bidragit till 

att människor “tvingas” konsumera nya teknikprodukter kontinuerligt. Informationssamhället 

driver enligt Enkvist-Gauffin tekniken framåt och det innebär att de produkter som vi använder, 



11 
 

till exempel telefoner, mjukvaror etc., inte går att utnyttja fullt ut när det ständigt finns nya, 

förbättrade versioner av samma produkt på marknaden (ibid). 

 

Att media, och däri just informationsflöde och nätmarknad, idag genomsyrar våra vardagliga 

liv är numera uppenbart, menar medieforskaren Oliver Löfgren (2007). Han argumenterar för 

att medieexponering som exempelvis TV och radio gått från att vara någonting som finns i 

bakgrunden eller någonting vi kan plocka fram vid behov, till att bli en integrerad del i vårt 

vardagliga liv som finns där vare sig vi verkar vilja det eller inte. Enligt Löfgren (ibid: 10-12) 

har människor idag utvecklat en slags simultanförmåga och hanterar flera olika medieföremål 

i vardagssituationer, vilket han menar bland annat skett som en ett resultat av den flexibilitet 

som exempelvis en mobiltelefon idag erbjuder. Han menar att företag som agerar på marknaden 

har lärt sig att utnyttja människors upptränade förmåga att integrera media som en del av 

vardagen, och därför uppmuntrar denna typ av beteende där deras produkt kan användas 

samtidigt som kunden utför en annan aktivitet. Det har enligt Löfgren (ibid: 10-13) gjort 

medielandskapet och vår relation till medieexponering till någonting ständigt närvarande och 

skapat en kulturell epok där tekniken tas för givet. Utifrån denna tes blir teknik och media 

någonting självklart som inte kräver specifik uppmärksamhet, utan en del av vilka vi är och de 

liv vi lever. 

 

2.4 Sammanfattning av kunskapsläget 

I detta kapitel har vi tittat på en del av den tidigare forskningen som har bedrivits kring bland 

annat konsumentvanor och konsumentbehov. Sammanfattningsvis är många forskare överens 

om att den moderna tekniken revolutionerat sättet att annonsera på och att det även påverkat 

konsumenterna. Begreppen “konsumentbeteendets mörka sida” och “the upgrade effect” är här 

centrala och inbegriper en tvångsmässig, förnyande konsumtion som en konsekvens av ett 

materialistiskt statussökande som enligt forskare föreslås vara konstruerat av den sociala 

omgivningen. Ny teknik och kontinuerlig modernisering av samhället har gjort att annonsörer 

kan nå människor på global nivå och vara tillgänglig för potentiella konsumenter på en ny nivå 

än tidigare, vilket bland annat gjort media ständigt närvarande i människors vardagliga liv.  

Forskningen som presenteras i detta kapitel menar att människor har olika förutsättningar att 

påverkas av annonserande exponering, både i meningen av psykologiska och sociala 

omständigheter samt produktens tid på marknaden. 
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3. iPhones bakgrund och Apples status på marknaden 

3.1 Från iPhone 1st generation till iPhone X 

Precis som nämndes kort i problemformuleringen var Apple vid slutet av 2017 världens mest 

förmögna företag (Sommer & Russell, 2017). Apple som företag grundades 1976 av Steve Jobs, 

Steve Wozniak och Ron Wayne, där den förstnämnda i synnerhet blivit ansiktet utåt för Apples 

produkter och inte minst deras iPhone fram till dess att han dog i oktober 2011 (Griggs, 2011; 

Williams, 2015). Jobs gick bort i följderna av en tids kamp mot cancer, och hade två månader 

tidigare avgått som verkställande direktör för Apple. Han efterträddes av Apples nya frontfigur 

Tim Cook (Apple, 2011; Griggs, 2011). 

 

När den första modellen av iPhone, “iPhone 1st generation”, släpptes 2007 ansågs den 

banbrytande och revolutionerande i telefonbranschen, och Jobs menade att man hade 

“återuppfunnit telefonen på nytt” (Elsom, 2017). Sedan dess har iPhone vid upprepade tillfällen 

utvecklats i form av uppgraderade och förnyade modeller. En av de största förändringarna 

skedde 2010 när Jobs och Apple presenterade iPhone 4, en rekordtunn iPhone med bland annat 

ny design och för första gången en framkamera (ibid). Trots att stor kritik följde denna version 

med anledning av antennproblem blev den omåttligt populär bland kunderna, och var år 2016 

fortfarande den modell som under längst period varit Apples främsta företagsprodukt (Nilson, 

2016). Tre dagar efter dess release meddelade Apple att man sålt 1,7 miljoner exemplar, vilket 

fick Jobs att annonsera ut att det var den mest framgångsrika lanseringen någonsin i Apples 

historia (Apple, 2010). Enligt Lifewire (Costello, 2018), en webbsida driven av teknologer 

specialiserade på bland annat iPhones, såldes totalt 108 miljoner exemplar av iPhone 4 fram till 

att dess uppföljare iPhone 4S släpptes 2011. I mars 2017, det vill säga ett drygt halvår innan 

iPhone 8 och iPhone X fanns tillgängliga på marknaden, uppskattades Apple ha sålt över 1,16 

miljarder iPhone-exemplar världen över (ibid). Enligt USA Today (Graham, 2017) utklassade 

man bland annat en av toppkonkurrenterna Samsung i försäljningssiffror när iPhone år 2017 

tilldelas titeln som den mest populära teknikprodukten på marknaden. Antalet iPhone sålda 

under 2017 uppges uppgå till över 220 miljoner, vilket gjorde att de med god marginal höll 

avståndet till den näst mest sålda teknikprodukten samma år - Samsung Galaxy S8 och Note 8 

på totalt 33 miljoner sålda exemplar (ibid). 

 

3.2 Varför Apple?  

Apples starka ställning på marknaden är svår att förneka. Som vi såg i ovanstående avsnitt har 
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iPhones sålt i enormt stora mängder världen över och, med ett fåtal undantag, tycks produkten 

har sålt mer och mer för varje år och modell som gått vilket också placerat Apple som ohotad 

etta bland världens mest förmögna företag. Vi kan med andra ord, utan att överdriva, konstatera 

Apples framgång med produkten iPhone och att produkten baserat på dess försäljningsstatistik 

har ett stort antal följare i ett globalt perspektiv. Samtidigt kan vi också konstatera att det är en 

produkt som genomgående under de senaste tio åren i snitt släppt över en ny modell varje år. 

Det tycks därför föreligga att försäljningssiffrorna har ökat i takt med att produkten förnyats 

och uppgraderats (Costello, 2018). Apples kunder tycks också visa ett beteende av att vilja 

förnya sina iPhone-produkter när möjligheten finns. Ett exempel på det var när iPhone X för 

första gången släpptes för försäljning 2017 och 400 människor hade campat utanför Westfield 

Century City Mall och Apple Store i Los Angeles (Baig, Blumenthal & Weise, 2017).  

 

Flera medier har även rapporterat om Apples kunders lojalitet till dess produkter, däribland 

iPhone. Exempelvis meddelade The Guardian (Arthur, 2015) efter lanseringen av iPhone 6 att 

man på Apple, till skillnad mot sina konkurrenter som bland annat Samsung och HTC, inte bara 

lockar över kunder från konkurrenter utan även framgångsrikt övertygar redan lojala kunder 

om att köpa deras nya modeller. Det senare visade sig enligt The Guardian (ibid) då 

uppskattningsvis 32 % av amerikanska iPhone-användare uppgraderade till en ny modell 

mellan 2014-2015. En ökning jämfört med året innan då 22 % av samma kundkrets valde att 

investera i en nyare iPhone-modell. I media har Apple också anklagats för att medvetet göra 

mjukvaran i sina äldre iPhones långsammare när en ny modell lanserats, efter att en studie vid 

Harvard University granskat googlingar av söktermerna ”iPhone slow” jämfört med en av 

konkurrenterna Samsung (Zolfagharifard, 2014). Resultaten ska ha visat att fler kunder tycks 

ha haft problem med långsamma iPhones i samband med att nya modeller släpps. Apple har 

dock aldrig kommenterat sambandet, och det är fortfarande enbart en teori snarare än någonting 

som empiriskt kan bekräftas (Mullainathan, 2014). Det utgör dock ett argument, tillsammans 

med iPhone-användares uppgraderingsstatistik, den stora hysterin när nya modeller lanseras 

och att Apple som företag ständigt producerar nya modeller och nya argument om fördelarna 

med att uppgradera till nästa modell, varför det är relevant och motiverat att analysera på vilket 

sätt de vädjar till sina kunder att köpa deras senaste produkt på marknaden. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel diskuteras de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera studiens 

material. En redogörelse av teorin marxism inleder kapitlet och kommer i denna studie att 

fungera som övergripande teori i analysen. Diskuteras gör även begreppen varan och 

varufetischism Ambitionen är att koppla dessa teorier och begrepp till en diskussion om hur 

Apple via sociala medier marknadsför iPhone X och hur de vädjar till potentiella konsumenter 

att köpa just deras produkter. 

 

4.1 Marxism  

Karl Marx är ett namn som inte enbart figurerar inom klassisk sociologisk teori, utan även 

framställs som en förgrundsgestalt i bland annat ekonomisk och filosofisk teori (Ritzer & 

Stepnisky, 2014: 41-42). Enligt Ritzer och Stepnisky (ibid) har marxistisk samhällsteori varit 

utsatt för mångfaldig tolkning utifrån exempelvis politisk ståndpunkt, men också för att Marx 

själv aldrig avslutade sin teori och rätade ut de frågetecken han ifrågasattes för att ha lämnat. 

De menar att Marx därför måste “frigöras från marxismen” för att kunna applicera hans 

samhällsteori i de kontexter den avses användas i (ibid).  

 

I korthet beskrivs Marx samhällsanalys, förmedlad i hans verk Kapitalet (1974), som en teori 

kring det kapitalistiska samhällets uppkomst och vad som skulle leda till dess slutgiltiga 

förgörelse. Utifrån marxistisk teori ses kapitalismen som ett ekonomiskt och politiskt system 

där en arbetarklass, som utgör majoriteten av befolkningen, med sitt arbete håller igång en 

produktion av varor som skapar vinst åt kapitalister som i sig utgör en väldigt liten del av 

samhällets population.  

 

4.1.1 Varan och varans värde 

Ett centralt begrepp inom marxistisk teori är varan. Marx (1974: 31) menar att varubegreppet 

är fundamentalt i analysen av de samhällen där kapitalismen bestämmer villkoren för 

produktionen. Enligt Marx (ibid) definieras varan av ett objektivt och fysiskt föremål, den har 

med andra ord en materiell inriktning, som syftar till att tillfredsställa någon typ av mänskligt 

behov. Ett exempel på en vara utifrån denna beskrivning skulle kunna vara produkten iPhone, 

och det är på nyss beskrivna sätt som varan iPhone här menas att förstås. Det behov Marx pratar 

om behöver i sin tur inte vara ett fysiskt eller biologiskt behov som behöver uppfyllas för att 
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överleva utan kan mycket väl vara ett subjektivt skapat behov, varav ett sådant exempel skulle 

kunna vara behovet av att äga ett föremål av ändamålet att uppnå status.  

 

Marx (1974: 31-33) menar att varan kan studeras utifrån två faktorer, som hänvisar till varans 

kvalitet och kvantitet, nämligen det han kallar bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärdet åsyftar 

den användbarhet varan innehar, och aktualiseras allt som oftast när varan produceras för 

omedelbar förbrukning av tillverkaren utifrån personliga behov. I kontrast till bruksvärdet står 

alltså bytesvärdet, som enligt Marx är den process varan går igenom i kapitalismen. Bytesvärdet 

innebär varans syfte att säljas på marknaden snarare än att användas av tillverkaren direkt efter 

produktionen. Den stora skillnaden och konflikten mellan de olika värdeformerna av varan är 

med andra ord att bruksvärdet handlar om att fylla ett mänskligt behov och att varan tillverkas 

av den anledningen, medan bytesvärdet alltså snarare syftar på att varan ska rendera i en 

ekonomisk profit genom att säljas till någon annan än tillverkaren själv (Marx, 1974: 36-41).  

 

4.1.2 Varufetischism  

I Marx analys av varans roll i det kapitalistiska samhället såg vi hur Marx skiljer på varans 

bruksvärde och dess bytesvärde. Marx menar som sagt att bytesvärdet inte representerar varans 

användbarhet, dess bruksvärde, och att vi därför uppfattar marknaden där varan existerar som 

någonting objektivt och autonomt oberoende av vår mänskliga användning av varan. I det 

kapitalistiska samhället är denna uppfattning fullt utvecklad, och Marx (1974: 62-63) menar att 

denna särställning hos varan ger den en slags mystisk och hemlighetsfull karaktär så fort den 

blivit producerad för marknaden. Människans förhållande till detta fenomen kallade Marx för 

“varans fetischkaraktär” (ibid: 63), och jämför människans relation till varan med en religiös 

dyrkan till någonting heligt. I det här sammanhanget menar Marx med andra ord att varan, 

skapad i produktionen, får en slags övermänsklig status och då den behandlas som någonting 

med sitt eget liv och därmed har potential att dominera människan snarare än att människan 

dominerar varan samt i sig själv ha tillfredsställande egenskaper för människan (ibid: 72-73, 

81).  

 

Sociologen Tad Skotnicki (2017) är en av dem som forskat om just Marx teori om varans 

fetischkaraktär. Hans tolkning av vad Marx säger om varufetischismen är att det inbegriper en 

oförmåga bland konsumenter att förstå de sociala relationer som ligger bakom producerandet 

av varan, och att man därför enbart upplever varan så som den karaktäriseras på den 

kapitalistiska marknaden (ibid: 621-622). Enligt Skotnickis (ibid) tolkning av Marx beror det 
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inte på okunskap, utan snarare på grund av att konsumenten befinner sig i ett socialt 

sammanhang som kännetecknas av privat produktion av varor med syfte att bytas på 

marknaden. Varufetischism innebär med andra ord ur detta perspektiv att varan får sin, enligt 

Marx, övermänskliga status inte genom att arbetet och produktionen bakom varan erkänns utan 

enbart i form av den status varan har i sig själv på marknaden. Skotnicki (ibid: 621-623) menar 

att teorin om varufetischism därför utgör ett lämpligt verktyg för att analysera konsumenters 

upplevelser av varor och i förlängningen deras konsumentbeteende, och det är i det perspektiv 

som begreppet här också ämnar att användas. 

 

4.1.3 Marxismens aktualitet idag och analytisk relevans för konsumentbeteende 

Ritzer och Stepnisky (2014: 42) uppmärksammar den kritik som riktats mot marxismen som 

anklagar teorin för att ha förlorat sin aktualitet och sitt värde i och med att kapitalismen kommit 

att dominera världsekonomin på kommunismens bekostnad, exempelvis genom Sovjetunionens 

fall och att Kina övergivit planekonomin. Mats Lindberg (2013), statsvetare vid Örebro 

universitet, menar dock att det är faktorer som dessa som har gjort Marx och Kapitalet aktuella 

igen. Enligt Lindberg (ibid: 8) återupprepar sig de omständigheter som kännetecknade 

samhället när Marx sammanställde sitt arbete i vår moderna värld idag. Han argumenterar för 

att den rekordstora industrialisering som han menar sker på global nivå, och som i sig följs av 

urbanisering och modernisering, har övergått till en ny kapitalistisk era. Här utgör Apple 

Incorporation ett exempel på en industri som spridit sig världen över i form av annonsering, 

produktion och distribution. Av den anledningen menar Lindberg (ibid: 8, 32-33) att en 

nyläsning av Marx teorier om kapitalismens struktur samt dess sociala relationer och vinstmotiv 

är motiverad och att Kapitalet har getts en vad han kallar “paradoxal aktualitet”.  

 

Apples produktion och ekonomiska profit på sina produkter kan med fördel tolkas som ett 

resultat av ett kapitalistiskt ekonomiskt system. De är ett exempel på just en global 

industrialisering där varan, i det här fallet produkten iPhone, står i fokus. En vara som i 

avseende kring dess höga försäljningssiffror kan argumenteras för att ha den “övermänskliga 

status” som Marx menade när han talade om varans fetischkaraktär, inte minst utifrån Apples 

(u.å.) egna beskrivning om exempelvis iPhone X som någonting med “övermänsklig 

intelligens”. Inte minst är Apples produkter och de ständigt förnyade modellerna av iPhones 

också ett exempel på moderniseringen av samhället, som Lindberg talar om ovan, då varje ny 

modell tycks erbjuda någon form av tekniskt nyhetsvärde. Det kapitalistiska systemet, varan 

och varufetischismen gör med andra ord i detta sammanhang marxismen som relevant teori för 
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att analysera hur konsumentbeteende baserat på materialism, status, och behov av förnyelse och 

uppgradering skapas och påverkas utifrån aktuellt företags egen marknadsföring. 

 

5. Metod 

5.1 Kvalitativ metod som forskningsansats 

Den valda ansatsen för denna uppsats är den som kallas kvalitativ metod och som kännetecknas 

av att forskaren inte intresserar sig för mätbara resultat, utan snarare aspekter som tolkningar 

av exempelvis känslor, tankar och språk (Ahrne & Svensson, 2015: 11). Dessa egenskaper gör 

metoden relevant och rimlig för uppsatsens ändamål, nämligen att analysera ett urval av Apples 

iPhone-presentationer som videofilmats och gjorts tillgängliga för allmänheten. Detta med 

anledning av att metoden erbjuder verktyg för att bland annat analysera teknikens eller 

materialets betydelse liksom interaktion och kroppsspråk (Eidevald: 115-116). Eftersom jag 

med aktuell studie inte ämnat att producera mätbara resultat eller generaliserbar data, utan 

snarare syftar att betona kontexten i Apples presentationer i form av språk och retorik, är även 

detta faktorer till varför jag valt en kvalitativ metod som forskningsansats (Bryman, 2011: 363-

364, 371-372).   

 

5.2 Diskursbegreppet och diskursanalys som metod  

En diskurs kännetecknas enligt Mats Börjesson (2003: 16-19) av det språkliga samtalet i en 

särskild kommunikation eller debatt eller genom hur en diskussion förs i en viss kontext präglad 

av exempelvis sociala, kulturella och samhälleliga omständigheter. Han menar att diskursen 

utgör en social konstruktion av vad som i ett särskilt sammanhang är tillåtet att tala och inte tala 

om, vad som presenteras som “sanning” eller “rationellt” samt betydelsen av vem som talar och 

inte talar (ibid: 21). Ett exempel på ett sådant sammanhang där en särskild diskurs eventuellt 

äger rum skulle alltså kunna vara den verbala och visuella kommunikation som förmedlas av 

Apple-representanter i marknadsföringsämnade ändamål. Detta eftersom man har skäl att för 

sin publik prata om sin produkt som gör att folk faktiskt vill konsumera den.  

 

Av ovanstående anledningar kommer jag i denna uppsats att närma mig mitt material med och 

använda mig av diskursanalys, som således innebär att samtalets innehåll, dess sammanhang 

och det som konstrueras som ett resultat problematiseras utifrån frågor som vad, hur och när 

någonting kommuniceras (Börjesson, 2003: 21). Metoden har använts för att kartlägga Apple-

representanters retorik och placera in dem i ett sammanhang präglat av konsumentbeteende. I 
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min analys har jag därför i datasamlingen uppmärksammat vilka retoriska detaljer som 

utmärker Apples presentationer och vilken typ av argument de använder för att konstruera 

uppfattningen om iPhone-produkterna och dess olika modeller. 

 

5.3 Diskussion av metodens tillförlitlighet  

I kvantitativa metodsammanhang används ofta begreppen replikerbarhet och 

generaliseringsmöjligheter när man talar om metodens tillförlitlighet (Bryman, 2011: 351). 

Dessa möjligheter till att återupprepa forskningen med liknande resultat eller prata om 

resultaten utifrån större skala är begränsade när en kvalitativ metod används (ibid). I fråga om 

den kvalitativa metodens tillförlitlighet och trovärdighet när det kommer till videoobservationer 

finns dock fördelen att analysmaterialet har haft förutsättningar att studeras upprepade gånger 

(Eidevald, 2015: 115). Det insamlade materialet finns även tillgängligt offentligt för 

allmänheten. Empirin kan med andra ord granskas av vem som helst som är intresserad av att 

undersöka materialet och testa uppsatsens analys. Även om det enligt Bryman (2011: 268) finns 

en risk för subjektivitet i bruket av kvalitativ metod vill jag argumentera för att materialets 

tillgänglighet erbjuder en försäkringsgaranti för den läsare som vill ta del av empirin. Det bidrar 

även till att jag som författare till uppsatsen kan påstå att jag hanterat materialet i god tro och 

inte medvetet försökt vinkla materialet utifrån personliga värderingar (ibid: 355). 

 

Det är också rimligt att diskutera diskursanalysens tillförlitlighet som metod. Enligt Göran 

Bergström och Kristina Boréus (2005: 305) är metoden, som motiverats tidigare i kapitlet, 

lämplig för att studera sociala fenomen karaktäriserade av språket, precis som materialet för 

denna uppsats utgör. Det bör dock uppmärksammas att det inte är en metod som gör anspråk 

på att förklara om eller hur ett fenomen påverkar ett annat, och att både läsaren och forskaren 

är medvetna om denna begränsning (ibid: 326-328). Diskursanalys kan därmed enligt 

Bergström och Boréus (ibid: 357-358) kritiseras för att vara svag när den används som enskild 

metod för att undersöka samhällsfenomen som går utöver enbart analys av språk i en specifik 

kontext. Den faktorn tillsammans med att det ofta är en väldigt tidskrävande metod gör att val 

av diskurs och undersökningsobjekt måste begränsas för att metoden ska bli fruktbar (ibid), 

vilket utvecklas i avsnittet om urvalsprocess och avgränsningar. Att använda mig av 

diskursanalys utgör alltså ytterligare en anledning till varför fokus riktas på språket i ett 

specifikt sammanhang, nämligen Apples presentationer av iPhones.  
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5.4 Urvalsprocess och avgränsningar 

De Apple-event, så kallade Keynotes, och iPhone-presentationer som utgör analysmaterialet för 

denna uppsats är enligt följande: 

 

• Introduktion av iPhone 1 2007 

• Introduktion av iPhone 3G 2008 

• Introduktion av iPhone 4 2010 

• Introduktion av iPhone 5 2012 

• Introduktion av iPhone 6 och iPhone 6+ 2014 

• Introduktion av iPhone 7 och iPhone 7+ 2016 

• Introduktion av iPhone 8, iPhone 8+ och iPhone X 2017 

 

Urvalet består med andra ord av ett spann från den första iPhone-modellen som någonsin 

släpptes till de i skrivande stund senaste presenterade modellerna: iPhone 8 och iPhone X. 

Däremellan har presentationer av då nya modeller valts att ta med i materialet. Denna 

avgränsning motiveras utifrån en diskussion om ett så kallat bekvämlighetsurval och ett 

målinriktat urval. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011: 194-196) att forskaren 

använder det material som vid tillfället finns tillgängligt. Bekvämlighetsurvalet motiveras här 

utifrån en tvåfaldig aspekt. För det första handlar det om tillgången till videoinspelningarna av 

ovanstående event. Samtliga inspelningar som observerats har lokaliserats på den omfattande 

videowebbsidan Youtube. Apples officiella Youtube-kanal har inga egna klipp publicerade 

tidigare än 2013, vilket gjort att presentationerna av iPhone 1st Generation (2007), iPhone 4 

(2010) och iPhone 5 (2012) har observerats från kanaler skapade av privatpersoner. Det finns 

ingen garanti för hur länge en video på Youtube är offentlig, i synnerhet inte när de är upplagda 

av privata konton. Samtidigt var det viktigt för mig att inkludera modeller tidigare än de vars 

presentationer finns att observera på Apples officiella Youtube-kanal, då i synnerhet den första 

modellen samt iPhone 4 som under sin tid utgjorde en unik produkt på marknaden (Nilson, 

2016). Även den senaste modellen, iPhone X, var för mig viktigt att den fanns med i materialet 

då den representerar den nyaste, mest moderna och dyraste iPhone-produkten till dags dato. 

Dessa faktorer utgör det målinriktade urvalet, som enligt Bryman (2011: 392) innebär att urvalet 

metodiskt väljs ut för att stämma överens med frågeställningarna.  
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Den andra aspekten av bekvämlighetsurvalet, som även är motiv för materialets avgränsning, 

har att göra med att sex av de sju eventpresentationer som valts ut också är de enda där jag 

lyckats finna transkriptioner på vad som sägs i föredragen. Transkriptionerna har underlättat 

analysarbetet, vilket var en stor anledning till att just dessa modellpresentationer valdes ut för 

analys. Presentationen av iPhone 3G 2008 är den videoobservation där en transkription av 

evenemanget saknas. Evenemanget där denna modell presenterades har därför enbart 

observerats på video, och citationer från lanseringen av iPhone 3G förekommer inte i 

analysdelen. De modeller vars presentationer inte uppmärksammas i denna uppsats är samtliga 

så kallade “follow up”-modeller av de telefoner som nämns i listan ovan, exempelvis iPhone 

4S, 5S, 6S, SE etc. Jag har valt bort dessa med anledning av att deras modermodell redan finns 

representerade i urvalet och att jag snarare sökte variation mellan modellernas olika 

generationer snarare än uppföljare inom samma generation. 

 

5.5 Tillvägagångssätt och bearbetning av material 

De sex presentationer av olika iPhone-modeller som ligger till grund för denna uppsats har 

observerats i sina respektive helheter i form av videoobservationer. Dessa observationer har 

inkluderat granskningar av språk, kroppsspråk och annan retorik. Utöver att observera 

videoinspelningarna av materialet har jag via The Singju Post, en webbsida som kostnadsfritt 

erbjuder transkriptioner av olika publika event, haft möjlighet att läsa och bearbeta materialet i 

text. Transkriptionerna har noga kontrollerats överensstämma med videoversionerna av de 

analyserade Apple-eventen och inga avvikelser har kunnat noteras. Därefter kodades 

eventtranskriptionerna i syfte av att få struktur på materialet som har givit underlag för analys. 

Detta motiverades utifrån Håkan Jönsons (2010: 56-57) argument om kodning som en av de 

första delarna i tolkandet av empirin, och innebär alltså att materialet ordnas i förtydligande 

syften. Kodningen försiggick av att betydelsefull information kategoriserades och sorterades 

utifrån olika teman. Jönson (ibid) menar att kodningen exempelvis kan utgå från det teoretiska 

ramverk som omfattar studien, vilket också är en rekommendation jag följt när denna studies 

material har kodats. Planerandet av kodningen och dess tematisering inleddes redan inför 

videoobservationerna och läsningen av transkriptionerna, men konstaterades först under tiden 

som materialet bearbetades.  

 

Även Börjesson (2003: 86-87) talar om betydelsen av kategorier för att göra sitt material 

begripligt, här i form av diskursanalytiska verktyg. Han menar att kategorier är nödvändiga för 

att den värld vi studerar ska bli begriplig, även om så sker utifrån en subjektiv vy. Detta kallas 
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enligt Börjesson (ibid: 86) för att kontextualisera materialet och i aktuell studie har så skett 

genom att placera det inom uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Med andra ord är Apples 

eventpresentationer här placerade i marxistisk kontext, vilket har motiverat de tematiseringar 

som i slutändan utgjorde resultatet av kodningen: varans gudomlighet, status, kundens behov 

och iPhones överlägsenhet gentemot andra smartphones.  

 

5.6 Etiska överväganden  

Det material jag använder mig av i denna studie är inte inspelningar jag har gjort själv utan är 

av Apple inspelade videopresentationer där en del av urvalet är publicerat av Apple själva. Jag 

har därför gjort bedömningen att de genom dessa handlingar indirekt gett sitt medgivande till 

att deras material granskas och analyseras av utomstående. Därför har jag inte vänt mig till 

Apple för varken godkännande eller information om att jag använder deras eventpresentationer 

som underlag för en uppsats.  

 

Ovanstående innebär dock naturligtvis inte att det inte finns etiska överväganden att ta hänsyn 

till i den här typen av studie. Eidevald (2015: 117-119) menar exempelvis att extremt noggranna 

registreringar av sådant som kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra subtila rörelsemönster etc. 

lätt kan tas ur sitt sammanhang och placeras i en beskrivning som vederbörande inte känner 

igen sig i. Citat är enligt Eidevald (ibid: 117) enkelt att använda sig av för att framställa en 

person som mer inkompetent eller ologisk än vad personen egentligen är, genom att redigera 

till exempel ordningsföljd eller sammanhang. Det är en princip jag i denna studie har sökt 

respektera och därför ämnat att presentera citat och språk utifrån den kontext som de befunnit 

sig i. Det är inte enbart av etiska skäl utan även för studiens trovärdighet och seriositets skull. 

 

6. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer ett urval av den empiri i form av Apples officiella introduktioner av 

olika iPhone-modeller som uppsatsen haft som grund att presenteras och analyseras. Begrepp 

inom marxistisk teori som varan och varufetischism kommer här att användas som ramverk för 

analysen. Även tidigare forskning kring framför allt konsumentbeteende kommer att användas 

för att analysera det resultat som framkommit ur empirin. Upplägget för analysen utgår från två 

teman, vilka är enligt följande: iPhone som smarttelefonens revolution och iPhone som den 

gudomliga varan. 
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6.1 iPhone som smarttelefonens revolution 

iPhone har ofta, i synnerhet av Apple själva, beskrivits som en produkt som revolutionerade 

inte bara tekniken och smarttelefonen, utan även dess design och hur vi överhuvudtaget 

använder vår telefon. Detta var någonting som tidigt noterades i det språk som Apple-

representanter använde om produkten när videopresentationerna analyserades. I synnerhet är 

det någonting som Jobs poängterar flera gånger särskilt när den första modellen av iPhone 

introducerades 2007: 

 

 We’re gonna make some history together today. [...] Every once in a while, a revolutionary 

product comes along that changes everything. [...] Today, today Apple is going to reinvent 

the phone, and here it is. (Jobs, 2007) 

 

Jobs går därefter över till att prata om de smarttelefoner som vid tidpunkten för detta föredrag 

redan fanns på marknaden, som exempelvis Motorola Q, BlackBerry och Nokia E62. Jobs 

kritiserar dessa produkter för att bestå av ett fysiskt tangentbord som en del av telefonen “that 

are there wheter you need them or not to be there” (Jobs, 2007). Därefter lyfter han fram hur 

Apple revolutionerat och återuppfunnit telefonen genom att introducera pekskärmen och 

“hemknappen”. Inom loppet av en dryg halvtimme i presentationen från 2007 nämner Jobs att 

man har “reinvented the phone” fem gånger och använder begreppen “revolution” eller 

“revolutionary” sju gånger, samtidigt som liknande begrepp som “breakthrough” också 

förekommer i sammanhanget. Nedan följer par exempel på hur Jobs artikulerar: 

 

Now, we’re gonna start… with a revolutionary user interface [...] we have been very lucky 

to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. [...] And each 

of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product - the Mac, 

the iPod and now the iPhone. So, a revolutionary user interface. (Jobs, 2007) 

 

Now, let’s take a look at a revolutionary phone. We wanna reinvent the phone. [...] So, we 

wanna let you use contacts like never before. [...] We have something that is going to 

revolutionize voice mail today.  (Jobs, 2007) 

 

[...] and this is a revolution of the first order, to really bring the Internet to your phone.  (Jobs, 

2007) 

 

Jobs stora betoning på iPhones “revolution” och hur Apple förändrat hela mobiltelefonens 

existens gör att vi med fördel kan placera in denna typ av retorik i ett marxistiskt sammanhang. 
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Här syftas på hur Apple ger intryck av att ha gett varan mobiltelefonen ett nytt bruksvärde, 

vilket i förlängningen utifrån marxistisk teori även skulle ge Apple ett uppgraderat bytesvärde 

när varan placeras på marknaden (Marx, 1974: 53-54). Det kan förstås på detta vis genom att 

tolka hur Jobs talar om iPhone 1st generation som en revolutionär produkt och att man har 

“återuppfunnit telefonen” som att vi har att göra med en helt ny produkt ojämförlig med tidigare 

smart- eller mobiltelefoner. Marx (1974: 37) menade att bruksvärdet består av varans praktiska 

brukbarhet utifrån varans materiella beskaffenheter, och inte kan mätas eller jämföras med 

andra produkter. Det liknar Apples framställande av iPhone som en unik produkt som inte går 

att jämföra med tidigare telefoner. Denna typ av argumentation präglar inte enbart Jobs 

presentation av världens första iPhone, utan var återkommande även i efterföljande evenemang. 

Dels återkopplar man ofta till “revolutionen” 2007, men man pratar också om nya modellers 

uppgraderingar som storslagna förändringar: 

 

In 2007, iPhone reinvented what we think of as a phone. It’s hard to remember what it was 

like before iPhone. [...] It was a revolution. [...] For 2010, we’re going to take the biggest 

leap since the original iPhone. (Jobs, 2010) 

 

År 2012 var första året Apple presenterade en ny generation av iPhone efter Jobs bortgång, och 

den nya Vd:n Tim Cook och ledningsmedlemmen Phil Schiller tog över den största delen av 

presentationerna som handlade om iPhone. Det betydde emellertid inte att retoriken 

förändrades, och man fortsatte i hög grad i samma spår som ovan om iPhone 5: 

 

The App Store has been an absolute revolution. It’s phenomenal. [...] Now, today we’re 

taking it to the next level making a huge leap. (Cook, 2012) 

 

I don’t think the level of invention has ever been matched by another product we’ve done. 

[...] it’s a completely different experience than you’ve ever had before. (Schiller, 2012). 

 

Även när iPhone 6 och iPhone 7 lanserades 2014 respektive 2016 pratade Cook om att “the 

iPhone 6 and the iPhone 6 Plus [...] are without the best iPhones we’ve ever done” (2014) och 

i samband med presentationen av iPhone 7 talade man återigen om iPhone som någonting som 

förändrat världen: 

 

iPhone is the industry gold standard, the phone by which all other smartphones are compared. 

The iPhone has transformed the way we do things every day and the process has become 
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truly a cultural phenomenon, touching so many lives from people all around the world. 

(Cook, 2016) 

 

Genom att beskriva iPhone inte bara i sitt teknologiska värde utan även att varan förändrade 

vårt sätt att leva stärker Apple bilden av iPhone som en vara med ett bruksvärde som inbegriper 

nyskapade behov som Cook insinuerar inte fanns innan iPhone kom till världen, åtminstone 

inte så som de ges uttryck för idag. Det var dock i samband med lanseringen av iPhone 8 och i 

synnerhet iPhone X 2017 som man på allvar skruvade upp revolutionsretoriken på en nivå den 

kanske inte varit på sedan Jobs presenterade den första modellen: 

 

Apple has always believed that technology infused with humanity can improve people’s lives 

and change the world. No other device in our lifetimes have had the impact on the world that 

the iPhone has. Nothing else has become so essential or put so much power into so many 

people’s hands than iPhone. It’s truly amazing how much iPhone impacts the world each and 

every day. (Cook, 2017) 

 

 The first iPhone revolutionized the decade of technology and changed the world in the 

process. Now 10 years later, it is only fitting that we are here in this place, on this day, to 

reveal a product that will set the path for technology for the next decade. [...] This is iPhone 

10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. (Cook, 2017) 

 

I detta avsnitt har det framgått att Apples representanter pratar om varan iPhone som en 

revolutionerande produkt som förändrade inte bara telefonen men också hur vi använder den 

för att tillfredsställa våra behov. Jag har dragit en liknelse till Marx teori om varans värde, där 

jag argumenterar för att Apple ger intryck av att skapa nya behov, och därigenom bruksvärden 

som skiljer sig från andra telefoner och andra produkter. 

 

6.1.1 iPhone som smarttelefonens revolution och dess betydelse för konsumentbeteendet 

I kapitel 2.2 stötte vi på begreppet the upgrade effect myntat av Belezza et. al. (2017), och som 

åsyftade ett begär av att “byta upp sig”. Det krävs dock enligt Belezza et. al. (ibid) att ett sådant 

beslut är rationellt förankrat för att rättfärdiga det både för sig själv och för andra, som att ens 

tidigare produkt exempelvis gått sönder. Att Apple erbjuder nya produkter och att deras 

representanter pratar om iPhone i revolutionistiska termer och hur man har förändrat världen är 

därför nödvändigtvis inte tillräckligt för att nå ut till sina potentiella kunder. Enligt teorin om 

the upgrade effect skulle det även krävas att kunden låter sig påverkas till den nivån att man 
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undermedvetet blir mer oförsiktig med sin gamla produkt innan man köper en ny (ibid: 768-

770). Det i sig har vi lärt oss via tidigare forskning kring konsumentbeteende kan ha sitt 

ursprung i en materialistisk flykt från dålig självkänsla eller bekräftelsebehov (Luna Batinga et. 

al., 2017: 562). Det krävs med andra ord att Apple lyckas övertyga kunden om att den nya 

produkten är bättre än den gamla och på ett rationellt sätt motiverar varför man bör köpa den 

nya modellen, vilket exemplifieras med att man i flera presentationer när man introducerar en 

ny modell påstår att det är den bästa telefonen man någonsin producerat: 

 

So let’s take a look at the brand new iPhone 5. Is it an absolute jewel? It is the most beautiful 

product we have ever made, bar none. [...] It’s [...] unlike anything we or anyone in our 

industry has made before. (Schiller, 2012) 

 

These are the new iPhones - the iPhone 6 and the iPhone 6 Plus. They are without a doubt 

the best iPhones we’ve ever done, and I hope you’ll all agree that they are the best phones 

you have ever seen. (Cook, 2014) 

 

I Schillers och Cooks citat ovan riktar man in sig på åtminstone en faktor, nämligen att 

produkten man talar om är bättre än den tidigare. Det som dock är oklart är huruvida det är 

rationellt förankrat i ett faktiskt mänskligt behov som gör att man måste köpa den. Man pratar 

här snarare om tekniska framsteg och om uppgraderingar av iPhones som ett värde i sig självt, 

snarare än att den tidigare produkten inte längre skulle vara aktuell längre och därmed på ett 

rationellt sätt motivera en uppgradering. Fokus ligger på den nya produktens nyhetsvärde, inte 

den äldre modellens obrukbarhet:  

 

 And across from the top of the bottom, the team has worked hard to make them the best we 

 know how from their ion-strengthened glass all the way down to new thinner backlights.

 They are packed with incredible innovations […] And yes they are bigger. They are a lot 

 bigger. […] So stunning displays, larger, more pixels but thinner than ever before and they

 are incredible at imaging all your content. The contrast is higher, the blacks are darker, the

 angle of view is broader, your photos look gorgeous and there is more to see on each of them. 

 (Schiller, 2014) 

  

Now, of course, the world’s most advanced mobile operating system deserves the most 

advanced smartphone. And here it is. It’s the best iPhone that we have ever created. This is 

iPhone 7. It has a gorgeous new design and I’d like to have Jony tell you more about it. (Cook, 

2016) 
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Att Apple fokuserar på den nya produkten i sin retorik innebär dock inte att man inte mellan 

raderna säger att den tidigare produkten passerat ett bäst före-datum och att man av den 

anledningen bör uppgradera sin iPhone till den senaste modellen. Genom att hylla och lyfta 

fram den nya produktens olika egenskaper, som vi ser hur Cook och Schiller gör i ovanstående 

citat, skulle den äldre produkten kunna framstå som förbrukad, inte av anledning att den inte 

skulle gå att använda längre eller tillfredsställa kundens behov, utan för att den i ljuset av den 

nya modellen inte kan mäta sig med de attribut Apple tillskriver en nylanserad utgåva. På så 

sätt går det att argumentera för att Apple skapar de rationella motiv till förnyelse som Belezza 

et. al. (2017) talar om. Inte genom att förnyelsen är nödvändig, utan snarare genom den nya 

modellens överlägsenhet och indirekt den äldre modellens underlägsenhet. 

 

Den tolkning som dock presenteras i föregående avsnitt, där jag argumenterar för att retoriken 

kring iPhone framstår som en vara med ett unikt bruksvärde, föreslår emellertid en rationell 

uppgradering ur ett annat perspektiv. Genom att trycka på att iPhone är en vara som förändrat 

villkoren vi lever på gör Apple också skäl för att argumentera för att den “nya” världen 

innehåller behov som den “gamla” inte kan tillfredsställa. Inte minst finns det en möjlighet att 

utläsa detta budskap i citatet från Cook (2016) i avsnitt 6.1 där han menar att ”iPhone has 

transformed the way we do things every day [...]”. Genom den typen av retorik handlar inte the 

upgrade effect om att byta upp sig på grund av ett materialistiskt behov baserat på status eller 

ägande, utan snarare på grund av att man dels hamnar utanför i den “gamla” världen där ens 

äldre telefoner blir värdelösa eller obrukbara. Den typen av resonemang tycks delas av Enkvist-

Gauffins (2006) forskning, som tyder på att informationssamhället driver tekniken framåt och 

därför “tvingar” fram förnyad konsumtion bland kunderna. 

 

6.2 iPhone som den gudomliga varan 

När materialet kodades var ett tema som ofta återkom i Jobs, Cooks, Schillers och övriga Apple-

representanters argumentation och retorik att man lyfte upp iPhones unika särställning i 

egenskap av produktens identitet. Detta självberöm av deras produkt tog sig i uttryck genom att 

man bland annat talade om iPhone som en unik produkt i sitt slag och någonting som vi behöver 

i våra liv för att få utlopp för våra mänskliga och sociala behov. Detta stycke inleds med ett par 

exempel på hur denna typ av språk såg ut när den första iPhone lanserades 2007: 

 

We’re gonna use the best pointing device in the world. We’re gonna use a pointing device 

that we’re all born with - we’re born with ten of them. We’re gonna use our fingers [...] and 
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we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like 

magic. [...] It’s far more accurate than any touch display that’s ever been shipped. (Jobs, 

2007) 

 

Third thing I wanna talk about a little is design. We’ve designed something wonderful for 

your hand, just wonderful. [...] It’s gorgeous. [...] This is the size of it. It fits beautifully in 

the palm of your hand. (Jobs, 2007)   

 

Som de exempel ovan från Jobs 2007 visar handlade mycket av den retorik som användes i 

iPhones lanseringsfas i hög grad om dess tekniska fördelar jämfört med andra telefoner, som 

exempelvis pekskärm och tillgången till Internet, samt dess enligt Apple unika design. När Jobs 

tre år senare presenterade iPhone 4 fortsatte man att lyfta fram designen som någonting alldeles 

extra, men med än mer superlativ: 

 

 You’ve got to see this thing in person. It is one of the most beautiful designs you’ve ever 

seen. This is beyond a doubt the most precise thing, one of those beautiful things we’ve ever 

made. Glass on the front and rear, and stainless steel running around and the precision of 

which this is made is beyond any consumer product we’ve ever seen. [...] Just gorgeous! 

(Jobs, 2010) 

 

So we have an all new design: the thinnest smartphone ever. I don’t think there’s another 

consumer product like this. When you hold this in your hands, it’s unbelievable. So this is 

our all new design for the iPhone 4. (Jobs, 2010) 

 

Som inledningsvis nämndes i teorikapitlet använde Marx (1974: 63) begreppet varufetischism 

när han talade om varans, av människan upplevda, mystiska och närmast heliga karaktär på 

marknaden. Marx (ibid) jämförde det med en religiös idolisering, en liknelse som Jobs i det 

närmaste kan argumenteras för falla inom när han talar om iPhones touchfunktion som “magi” 

och talar om telefonen som “unbelievable” när han håller den i handen. Som citaten ovan visar 

tycks Jobs nästan tala om iPhone och iPhone 4 som någonting övernaturligt, en retorik som 

återkommer vid presentationer av senare modeller. Nedan följer ett par exempel från Cook och 

Schiller:  

 

We launched the first iPhone in 2007. And what an incredible breakthrough it was for the 

entire industry. I think Time Magazine put it the best, when they put iPhone on the cover of 

the magazine. They called it “The innovation of the year” and they wrote that it is “the phone 
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that has changed phones forever.” And boy, were they right. It simply went on to become the 

number one smartphone in the world. (Schiller, 2012) 

 

These are the best phones ever made - iPhone 6 and iPhone 6 Plus, packed with features from 

everything from those amazing displays to the superfast 64-bit A8 chip and on and on, they 

are the best we know how to make and I think the best anyone has ever seen. [...] They are 

not only the best phones in the world, they really are a great value as well. (Schiller, 2014) 

 

Ovanstående citat exemplifierar samtliga hur Schiller och Cook, i likhet med hur vi såg Jobs 

gjorde, lyfter upp iPhone-produkten som unik i sitt slag på marknaden. Med utgångspunkt i 

marxistisk teori går det att argumentera för att denna typ av retorik försöker skapa en identitet 

i varan iPhone som “den bästa telefonen i världen” som förbättrar våra liv. Citaten går därför 

med fördel att kategoriseras som att tilltala varans fetischkaraktär, den status den har på 

marknaden snarare än den arbetsproduktion som ligger bakom (Skotnicki, 2017: 621-623). 

Precis som när man talade om iPhone i revolutionistiska termer, skruvades även retoriken upp 

i aktuellt avseende i samband med att Apple presenterade iPhone X 2017: 

 

The first iPhone forever changed how we interact with technology by introducing multi-

touch. For the first time, you are actually touching the software instead of buttons; it’s 

magical. The App Store changed the way we work, play, learn, communicate, spawning new 

companies and new industries along the way. [...] We changed the way people communicate 

with features like iMessage and FaceTime that allowed us all to connect in more meaningful 

ways. (Cook, 2017) 

 

Här kan vi notera hur Cook återanvänder den retorik Jobs använde 2007, nämligen att tala om 

iPhone som “magical”. I citatet ovan föreslår Cook att iPhone och App Store som enskilda varor 

och produkter har förändrat inte bara teknologin, utan även människors sätt att leva och umgås. 

Poängen här är inte om Apple har lyckats med det eller inte, utan snarare att man använder 

varan, i egenskap av vara, som den bakomliggande och avgörande faktorn för detta. Här ger 

man alltså produkten den “övermänskliga status” Marx talade om och erkänner den som 

någonting som dominerar våra liv genom att argumentera för att den har konstruerat en livsstil 

och ny social värld, vilket var den egenskap som Marx (1974: 62-63, 72-73, 81) varnade för att 

varan får i det kapitalistiska samhälle där människan inte förmår att se de sociala relationer eller 

arbete som ligger bakom varan innan den produceras för marknaden.  
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6.2.1 iPhone som den gudomliga varan och dess betydelse för konsumentbeteendet 

Rimligen är det ingenting unikt för Apple som företag att lyfta fram sina produkter och försöka 

framställa dem som bättre än konkurrenternas. Det torde vara grundläggande i en framgångsrik 

marknadsföring, och det intressanta är snarare vad det får för effekt på konsumentbegäret. Vad 

vi dock kan tolka från den retorik som framgått i citaten i avsnitt 6.2 är att Apple lägger ned 

mycket fokus på att uppmärksamma materialiska värderingar. Dels utifrån att lovorda iPhones 

design och utseende men också att tala om den som någonting som vi mer eller mindre inte 

längre kan vara utan i vår kommunikation och våra sociala liv. Det insinuerar Cook när han 

2016 berättar hur iPhone har spridit sig stort över hela världen: 

 

And there is a reason why you see so many iPhones everywhere you look. We’ve now sold 

over a billion of them. This makes iPhone the best-selling product of its kind in the history 

of the world. (Cook, 2016) 

 

Att lyfta upp sin vara i materialistiska argumentationer, som jag här har placerat i ett 

varufetischistiskt sammanhang, gör att man enligt Moschis (2017) idéer om materialism vädjar 

till ”konsumentbeteendets mörka sida”. Genom att Apple beskriver iPhone som en omåttligt 

populär teknologi man inte kan vara utan talar man om iPhone som en livsstil. Enligt Moschis 

(ibid: 1384-1386) tycks den typen av resonemang vända sig mot psykologiskt osäkra eller 

stressade människor, som Moschis menar är mer utsatta för känslomässig materialistisk 

påtryckning än andra konsumenter.   

 

Betraktas dessutom varan som övermänsklig och dominerande, alltså med en fetischkaraktär, 

föreligger det en risk att utveckla det Darrat et. al. (2016: 103-104) beskrev som tvångsmässig 

eller impulsiv konsumtion. När varan dominerar människan istället för tvärtom blir rimligtvis 

reflektionen kring inköpen mindre och självkontrollen lägre bland konsumenterna. Schiller 

insinuerade exempelvis själv när iPhone 5 lanserades att kunden inte behöver tänka länge innan 

man införskaffar sig produkten:  

 

Well, I don’t know about you but for me I think there’s just two questions left. How much 

do I have to spend to get one? I want one. […] And the second question, when can I get my 

hands on one? You know, a lot of customers are going to be asking that. (Schiller, 2012) 
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Så som vi har sett den materialistiska retoriken från Apple användas framstår alltså iPhone 

fundamentalt som en väg till tillfredsställelse av människans behov, vilket är en av grunderna i 

varufetischismen enligt Marx (1974: 62). Det aktualiserar Luna Batingas et. al. (2017: 562) 

diskussion om materialism och konsumtion, där de förklarar materialism som en 

tillfredsställelse uppnådd tack vare ägandet av själva produkten. Luna Batinga et. al. (ibid) 

menar också att bristen på ägande på samma sätt kan riskera att orsaka otillfredsställelse och 

nedstämdhet. Samtidigt är det också enligt skribenterna inte nödvändigtvis själva ägandet som 

utgör tillfredsställelsen, utan andra personers reaktioner och erkännande av ägandet som ger 

status och respekt (ibid). Att Apple då pratar om iPhone som en vara man vill ha så snabbt som 

möjligt, inkluderar en livsstil man delar med miljontals människor och dessutom har en unik 

och enligt Apple fantastisk design kan därför tolkas som att man i sin marknadsföring då 

”utnyttjar” den beskrivning av materialism som Luna Batinga et. al. ger. Man talar om ägandet 

och inkluderandet i ”iPhone-klubben” som någonting värdefullt, och som bara kan uppnås 

genom att äga en iPhone. 

 

För att återkoppla till Chandys et. al. (2001) studie om konsumentbeteendets påverkan av om 

produkten är ny eller äldre på marknaden är det också relevant att jämföra hur Apple talar om 

iPhone när den var ny och när den sedan var etablerad på marknaden. Chandy et. al. (ibid) 

hävdade att en ny produkt mer framgångsrikt aktiverar kundernas uppmärksamhet genom 

logiskt grundade argument och att experter uttalade sig. Båda dessa aspekter tycks uppfyllas 

när Jobs talar om iPhone som den, i Marx-termer, ”gudomliga” varan redan 2007:  

 

[…] today we gonna show you a software breakthrough. Software that’s at least five years 

ahead of what’s on any other phone. Now how do we do this? Well, we start with a strong 

foundation: iPhone runs OSX. Now, why, why would we wanna run such a sophisticated 

operating system on a mobile device? Well, because it’s got everything we need. (Jobs, 2007) 

 

För det första bör Jobs i egenskap av att vara verkställande direktör för ett så pass etablerat 

teknikföretag som Apple anses som expert i ämnet. För det andra riktar Jobs mycket fokus på 

telefonens tekniska innehåll och dess fördelar snarare än att vädja till kundernas känslor eller 

emotionella behov. Mycket av den typen av argumentation genomsyrar Apples retorik i senare 

presentationer också, men vid Keynote-eventet 2017 inleder man föreläsningen på ett 

annorlunda sätt. Man öppnar då presentationen genom att spela upp ett videoklipp där Jobs röst 
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uppmanar Apple och världen om att ”be true to who we are and remember what’s really 

important”. Därefter kommenterar Cook inledningen med bland annat följande ord: 

 

There is not a day that goes by that we don’t think about him. Memories have especially 

come rushing back as we prepared for today and this event. It’s taken some time but we can 

now reflect on him with joy, instead of sadness. Steve’s spirit and timeless philosophy on life 

will always be the DNA of Apple. His greatest gift, his greatest expression of his appreciation 

for humanity, would not be a singular product. But rather it would be Apple itself. (Cook, 

2017) 

 

Utifrån Cooks kommentarer appellerar man till minnet av Jobs och att hålla hans ande levande i 

Apples utveckling och deras produkter. Detta är intressant ur två aspekter. För det första vädjar 

man till emotionella perspektiv, vilket Chandy et. al. (2011: 411) menade var framgångsrikt när 

man marknadsför produkter som under en längre tid befunnit sig på marknaden. För det andra 

bidrar det till att konstruera och bibehålla myten om Apple och Jobs som någonting andligt och 

mystiskt, och i förlängningen även Apples produkter: 

 

Steve was a genius and one of the many ways that he showed that was in his uncanny ability 

to unlock the talent of everybody that he worked with. […] His vision for Apple Park was to 

create an incredible workplace of the future where engineers and designers could all be 

together, collaborating on the next generations of Apple product to change the world. Steve’s 

vision and passion live on here at Apple Park and everybody in Apple. Today and always, 

we honor him. (Cook, 2017) 

  

Genom att lyfta upp Jobs egenskaper och visioner som någonting man hyllar och 

dyrkar kan man utifrån denna typ av retorik argumentera för att Apple ger Jobs en 

närmast helig status. I förlängningen är det rimligt att det även torde reflektera Apples 

produkter och iPhone, där Job fortfarande utgör en symbol, och spä på den bild av 

iPhone som en gudomlig vara präglad av mystiska och övermänskliga egenskaper som 

Marx (1974: 72-73) menade karaktäriserade varan i ett varufetischistiskt perspektiv.  

 

7. Sammanfattning och diskussion  

Denna uppsats har haft som syfte att använda Apples introduktioner av olika modeller av 

iPhones för att identifiera vilken diskurs och retorik som präglar deras sätt att marknadsföra 

sina produkter. Studien genomfördes genom att granska och analysera sju stycken videofilmade 
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introduktioner av olika iPhone-modeller, från den första modellen 2007 till den senaste 2017. 

Med studien ämnade jag att besvara nedanstående frågeställning: 

 

➢ Hur appellerar Apple retoriskt till sina potentiella konsumenter i framställningen av 

produkten iPhone?  

 

För att besvara frågeställningen tog jag avstamp i marxistisk teori om varan och varufetischism 

samt tidigare forskning om dels media som aktör men framför allt konsumentbeteende och vad 

som kan påverka människors relationer till produkter på marknaden. Studien har visat att Apple 

gärna pratar om produkten iPhone som en revolutionerande produkt som förändrade inte bara 

smarttelefoners teknologi utan även människors livsstil och sätt att umgås och kommunicera 

med varandra. Man poängterade dessa, enligt Apple, revolutionerande drag genom att betona 

och lyfta fram egenskaper som telefonens design, hastighet och enkelhet och tala om dem i 

revoultionistiska termer och därmed skapar en bild av Apple som en aktör med stor makt att 

förändra samhället och världen.  

 

Mycket av aktuell diskurs handlade om just iPhones revolution och värdsliga förändring, vilket 

i synnerhet präglade retoriken kring den första iPhone-modellen som lanserades av Jobs 2007. 

Jobs menade att man hade ”återuppfunnit telefonen” i och med lanseringen av iPhone. Själv 

var Jobs dock bara med och presenterade tre av studiens analyserade presentationer: 2007, 2008 

och 2010, men studien har visat att mycket av Jobs retorik gick i arv till hans efterträdare efter 

att Jobs avgick som verkställande direktör och slutligen gick bort i cancer. Cook och Schiller, 

som var ledande i iPhone-lanseringarna efter Jobs, återvände gärna till att påminna sin publik 

om revolutionen 2007 och hur iPhone fortsätter att förändra tekniken, mänskligheten och vårt 

sociala samspel med varandra. I studien argumenterar jag för att Apple i sin retorik ger iPhone 

ett unikt bruksvärde, och därför inte kan jämföras med andra telefoner vare sig i sin praktiska 

användning eller på marknaden.  

 

Studien har också uppmärksammat hur Apple placerar iPhone i ett varufetischistiskt perspektiv 

genom att lägga mycket kraft på hur iPhone, genom att enbart vara en iPhone, förmedlar status, 

värde och tillfredsställelse. Man uppmärksammar det som enligt Apple gör produkten unik, 

som att vara först med pekskärm och en telefon som är endast skärm, dess design och praktiska 

fördelar. Mindre fokus, om ens alls, läggs på den produktion och arbetskraft som ligger bakom 

skapandet av varan, och iPhone som vara framstår som helig snarare i sig själv än tack vare hur 
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den framställdes och placerades på marknaden. Efter Jobs bortgång fortsatte man att konstruera 

en mystisk och spirituell aura kring Apple och iPhone, genom att man återkopplade till minnet 

av Jobs och hur hans anda även efter hans död fortfarande genomsyrar Apples arbete och 

visioner. Man vädjade med andra ord inte bara till att informera om iPhone som produkt och 

vara med dess tekniska innehåll, utan vädjade även till emotionella aspekter för att bibehålla en 

identitet som framstår som överlägsen och övermänsklig.   

 

Den diskurs och retorik som präglar Apples framställning av produkten är iPhone är intressant 

utifrån vilket sammanhang de skapar med sitt språk, men det är även intressant av den 

anledningen att det spelar roll och har en betydelse för teoretiska resonemang kring 

konsumentbeteende. Ovanstående beskrivna iPhone-diskurs gör det i teorin möjligt att påverka 

konsumentens beteende och begär i olika riktningar. Forskning har visat att människor är olika 

känsliga för materialistiska påtryckningar, men att det finns en ”upgrade effect” som innebär 

att människor kan påverkas av säljargument att förnya sin modell till en dyrare variant, i 

synnerhet om man redan lider av dålig självkänsla eller bekräftelsebehov. Materialism har ett 

stort fokus i Apples diskurs, och de kan därför utnyttja argument som främjar materiellt ägande 

som källa för mänsklig tillfredsställelse. Genom att dessutom prata om iPhone som någonting 

mänskligheten numera förlitar sig på kan Apple ge intryck av kunden inte har något annat val 

än att fortsätta konsumera deras produkter, som tycks konstruera nya behov som behöver 

tillfredsställas.  

 

Denna studie har dock inte ämnat besvara frågor om hur konsumentbeteendet påverkas av 

diskursen kring iPhone i praktiken. iPhone-konsumenternas röst är här inte representerade 

vilket gör att det konsumentbeteende jag här diskuterar snarare är någonting som vi med denna 

studie bör förhålla oss till teoretiskt. För fortsatta studier i ämnet hade det däremot varit en 

intressant utgångspunkt att fortsätta undersöka diskursen ur ett konsumentperspektiv.  
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