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Abstract 
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Consumers use brands daily and the exposure of brands takes place everywhere: in 

advertisements, books, movies, people, and so on. Previous research shows that consumers 

use brands to create their self-image and identity, and that consumer can have stronger or 

weaker relationships with brands. Brands in their selves are only material markers, brands 

become meaningful to consumers when they are put into a context and receive an individual 

story built around them. The purpose of this paper is to show how consumers can create 

meaning in their relationship with brands. This is by sorting out the issue: “How can a 

consumer create meaning in the relationship with a brand? “. A case study has been carried 

out, in which an individual's meaning creation to a brand has been investigated. The case 

study consisted of two interviews and five observations. The results were analyzed using 

theories about meaning creation processes and brand symbolic. The conclusions are three 

factors that may contribute to the creation of meaning towards a brand: correspondence with 

the consumer's “self”, symbolic meaning and visually appearance, and the use of the brand. 
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Sammanfattning 

Titel: Meningsskapande kring varumärken: en fallstudie 

Författare: Magnus Källström och Jack Lin 

Uppsatstyp: C-uppsats (kandidatuppsats) 

Inriktning: Service Management  

Handledare: Martin Svendsen 

Examinator: Lars Vigerland  

Datum: 2013-06-06 

Nyckelord: varumärken, mening, meningsskapande, relation, konsumtionskulturteori 

Konsumenter använder varumärken dagligen och exponering av varumärken sker överallt: i 

reklam, böcker, filmer, människor och så vidare. Tidigare forskning visar att konsumenter 

använder varumärken för att bygga upp sin självbild och skapa sin identitet, samt att 

konsumenter kan ha mer eller mindre starka relationer till varumärken. Varumärken i sig är 

bara materiella markörer, de blir meningsfulla för konsumenterna först då de sätts in i ett 

sammanhang och får en individuell historia uppbyggt kring sig. Studiens syfte är att utifrån ett 

konsumentperspektiv visa hur meningsskapande i en relation mellan ett varumärke och en 

konsument kan se ut. Detta genom att reda ut frågeställningen: ”Hur kan en konsument skapa 

mening i sin relation till ett varumärke?”. En fallstudie har genomförts, där en individs 

meningsskapande kring ett varumärke har undersökts. Fallstudien bestod av två djupgående 

intervjuer och fem observationer. Resultatet har analyserats med hjälp av teorier kring bland 

annat meningsskapandeprocesser och varumärkessymbolik. Slutsatsen är tre faktorer som kan 

bidra till meningsskapande kring ett varumärke: överensstämmelse med konsumentens ”jag”, 

symbolisk innebörd och visuellt tilltalande, och användning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig en man i 25 års ålder spatserade längs Kungsgatan i Stockholm en solig dag i 

maj. På fötterna har han ett par nyinköpta Converseskor, det här är det tolfte paret han 

inhandlat sedan han för första gången kom i kontakt med märket för snart tio år sedan. 

Mannen har på sig ett par behagligt slitna byxor från Levis, dessa är hans favoritbyxor och 

han använder dem flitigt. Han har en t-shirt med ett tryck av Bob Dylan som han köpte på 

konserten i Globen 2011 då artisten besökte Sverige
1
. Solljuset träffar hans ansikte genom ett 

par solglasögon från Ray-Ban som han ärvt av sin pappa. 

 

Mannen är klädd i välkända varumärken som var och varannan människa har i sin garderob. 

Dessa produkter och märken kan väl inte ha någon mening, eller? Trots det faktum att 

produkterna är massproducerade är de väldigt betydelsefulla för mannen och för honom känns 

de unika. Anledningen till detta är att han har skapat mening kring sina varumärken och dess 

produkter. Han har gjort dem till sina egna. Märkena har blivit meningsfulla då de satts in i ett 

sammanhang och fått en individuell historia uppbyggt kring sig.
2
 Historier kring ett 

varumärke cirkulerar i samhället fyller det med mening, dessa historier förändras ständigt och 

nya ersätter gamla.
3
  

  

Varumärken kan fungera som ikoner, de står för en viss sak, och kan därför bidra till en bild 

av vem användaren av varumärket är. En produkt i sig, med ett namn, en logotyp och unik 

design, säger inget om användaren; utan är bara materiella markörer för ett varumärke. Det är 

först när historier kring varumärkens produkter berättas som de kan fungera som ikoner. 

Dessa historier uppkommer via kunderfarenhet, reklam och alla andra sammanhang där ett 

varumärke kommer upp i en diskussion. Genom att fylla de materiella markörerna med 

mening skapas ett ikoniskt varumärke.
4
   

 

Märkesinnehavarna kan inte kontrollera vilken mening som skapas hos konsumenterna. Det är 

upp till varje individ att skapa sin mening. I vissa fall kan grupper av konsumenter till och 

                                                           
1
 ”Bob Dylan + Mark Knopfler på Malmö Arena”, http://whatsupmalmo.se/konsert/bob-dylan-plus-mark-

knopfler-pa-malmo-arena/231/ 
2
 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 34  

3
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 62  

4
 Holt, 2004, sid. 3 

http://whatsupmalmo.se/konsert/bob-dylan-plus-mark-knopfler-pa-malmo-arena/231/
http://whatsupmalmo.se/konsert/bob-dylan-plus-mark-knopfler-pa-malmo-arena/231/
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med ”kidnappa” ett varumärke. Detta innebär att en grupp konsumenter blir väldigt 

inflytelserika över vilken mening som tillsätts ett varumärke.
5
 Märkesinnehavaren och 

märkets användare kan således ha olika uppfattning om vilken mening varumärket har. 

Begreppet ”mening” kommer att användas mycket genom hela studien och vi vill därför 

tydliggöra dess innebörd. När vi talar om att ett märke har fyllts med mening syftar vi till att 

märket har blivit extra betydelsefullt för en konsument, märket har fått en specifik innebörd.     

 

Konsumentforskningen har utvecklats under den andra halvan av 1900-talet och början av 

2000-talet.
6
 Det klassiska managementperspektivets syn på varumärken är att de fungerar som 

namn eller symboler som anammas av företag för att de ska kunna differentiera sig från 

konkurrenterna.
7
 Med detta perspektiv fokuserar man på köpbeslutsprocessen, som beskriver 

vilka stadier en konsument går igenom vid ett beslutsfattande, samt vad som sker i dessa.
8
 På 

senare tid har man börjat uppmärksamma konsumtion som en process för värde- och 

meningsskapande. Detta perspektiv kallas konsumtionskulturteori.
9
  

 

Människor använder sig av konsumtion för att skapa sin identitet och självbild, detta är något 

som man har blivit alltmer medveten om under de senaste decennierna. Ett märke kan ses som 

en meningsproducerande symbol som kommunicerar mening och värden.
10

 Man köper inte 

produkter endast på grund av dess fysiska attribut utan också för vad de kan betyda. 

Människor konsumerar inte rationellt, man köper inte varor endast efter behov.
11

 Kläder 

fungera exempelvis som skydd mot kyla men kan även säg något om personen som bär dem.
12

 

Tidigare forskning tyder på att konsumenter även kan skapa olika relationer till varumärken. 

Susan Fournier beskriver hur dessa relationer kan se ut i en välkänd artikel från 1998.
13

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 8 

6
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 18 

7
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 8 

8
 Kotler et al., 2009, sid. 246 

9
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 18 

10
 Bengtsson & Östberg, 2011, sid. 8 

11
 Levy, 1959, sid. 118 

12
 O’Cass & Frost, 2002, sid. 68 

13
 Fournier, 1998, sid 343 
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1.2 Problemdiskussion 

I bakgrunden har vi argumenterat för att varumärken är viktiga för människor. Konsumenter 

använder dem dagligen och exponering av varumärken sker i princip överallt: i reklam, 

böcker, filmer, människor och så vidare. Tidigare forskning visar även att konsumenter 

använder varumärken för att bygga upp sin självbild och skapa sin identitet, samt att 

konsumenter kan ha mer eller mindre starka relationer till varumärken. Varför vissa 

varumärken är extra viktiga i människors vardag, det vill säg hur varumärken fylls med 

mening, är ett ämne som det idag inte finns så mycket forskning kring, framförallt inte i 

Sverige.
14

 Därför vill vi med denna studie bidra med forskning kring människors 

meningsskapande för att skapa en djupare förståelse av fenomenet. Vår studie kan ses som en 

förlängning av Fourniers forskning om relationer som människor kan ha till varumärken. 

Fourniers fokus är på relationerna medan fokuset i denna studie är på hur meningsskapandet i 

dessa relationer kan se ut.  

I den klassiska brandmanagementlitteraturen har fokus länge legat på köpbeslutsprocessen. 

Det är först sedan 1980- talet man har börjat intressera sig för hur konsumenterna skapar 

mening via konsumtion. Flertalet forskare har dock fortfarande fokus på att förstå 

konsumentens köpbeslutsprocess.
15

 I den har studien kommer därför meningsskapande kring 

varumärken att belysas, eftersom ämnet inte är lika utforskat. Studien är intressant för de som 

sysslar med brand management, det vill säga de som arbetar med varumärkesutveckling, och 

människor som är intresserade av konsumtionskulturteori. Vår studie hjälper människor att 

bredda sitt perspektiv och förstå varför varumärken är viktiga för konsumenters vardag.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med forskning inom konsumtionskulturteori. Utifrån ett 

konsumentperspektiv kommer vi att visa hur meningsskapande i en relation mellan ett 

varumärke och en konsument kan se ut. Detta kommer att illustreras i form av en fallstudie 

där en individs meningsskapande har kartlagds. Syftet med studien är inte att klargöra hur 

man kan skapa mening kring ett varumärke, utan hur meningsskapandet kan se ut i ett 

specifikt fall. 

 

                                                           
14

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 5 
15

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 16-18  
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1.4 Frågeställning 

Hur kan en konsument skapa mening i sin relation till ett varumärke?  

 

1.5 Varumärken eller märken 

Hädanefter kommer vi använda termen ”märke” då vi talar om varumärken. Detta eftersom vi 

har ett konsumentperspektiv och ”märke” är den term som konsumenter oftast använder då de 

talar om varumärken i vardagliga sammanhang.    
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2. Teoretisk referensram  

I det här avsnittet presenteras de teorier som använts för att analysera empirisk data som 

samlats in. I slutet av avsnittet redogörs en teoretisk syntes som förklarar hur de valda 

teorierna har använts.  

2.1 Brand Negotiated Process  

Ligas och Cotte har skapat en modell som identifierar tre kontexter där konsumenter 

integrerar med märken och skapar mening kring dem. En gemensam mening förhandlas fram 

som ett resultat av de olika kontexternas påverkan på varandra. Kontexterna är: 

marknadsföringskontexten, den individuella kontexten och den sociala kontexten. Ett märkes 

mening behöver inte vara densamma i de olika kontexterna. Konsumenterna kan utveckla en 

viss mening i en kontext men det behöver inte betyda att meningen är densamma i en annan 

kontext. Ibland påverkar meningsskapandet i de olika kontexterna varandra och ibland gör de 

det inte. Meningsskapandet beror helt på individen, situationen och platsen.
16

 

 

Figur 1: Kontexter för meningsskapande (Ligas & Cotte 1999) 

                                                           
16

 Ligas & Cotte, 1999, sid. 610 
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I marknadsföringskontexten bidrar märkesinnehavaren med input för meningsskapandet. 

Genom marknadsföring av en produkt eller ett märke kan märkesinnehavaren påverka 

konsumenternas uppfattning om märket. De kan bidra med input om vad märket står för, vem 

användaren av märket är, och hur det skall användas. Genom exempelvis reklam, PR och 

sponsring kan ett märke framställas på ett visst sätt. Detta gör det möjligt för konsumenten att 

skapa sig en uppfattning om märket.
17

 

I den sociala kontexten konfronteras individer och ett märkes mening förhandlas fram. Varje 

individ har sin egen historia kring och uppfattning om märkets mening. 

Marknadsföringskontexten har dock gjort att individerna har en enad grund att stå på, en 

generell uppfattning om vad märket står för. Genom marknadsföringen kan individer sätta sig 

in i hur andra ser på märket, därefter får individerna själva berätta hur de har skapat sin egen 

mening kring märket. Genom denna sociala interaktion skapas en gemensam bild av ett 

märkes mening. Att olika individerna i ett socialt sammanhang har en gemensam åsikt 

angående ett märkes mening är viktigt för att man ska kunna avkoda det budskap som 

individer vill förmedla genom att använda ett märke.
18

 

Den individuella kontexten handlar om hur konsumenter uppfattar, tolkar och anpassar den 

input som märkesinnehavaren bidragit med. Marknadsföringskontexten och den sociala 

kontexten påverkar i hög grad meningsskapandet i den individuella kontexten. Det är 

nödvändigt att veta hur andra uppfattar ett märke för att kunna använda märket för att 

framställa sig själv på ett visst vis. Ligas och Cotte tar upp två processer för meningsskapande 

i den individuella kontexten. Den första innebär att konsumenter tolkar den mening som 

märkesinnehavaren bidrar med och sedan skapar mening genom att koppla detta till sin egen 

livshistoria, mål i livet och den specifika kontext de befinner sig i.
19

 Den andra processen 

handlar om att individer använder sig av olika märken i olika sammanhang. Författarna antar 

här att individer kan skapa sitt egna ”jag” och kan anta olika ”jag”. Om konsumenter är 

medvetna om hur ett märke uppfattas kan de använda olika märken i olika situationer 

beroende på vilket ”jag” som är aktivt för tillfället.
20

 

 

 

                                                           
17

 Ligas & Cotte, 1999, sid. 610 
18

 Ligas & Cotte, 1999, sid. 612 
19

 Ligas & Cotte, 1999, sid. 610 
20

 Ligas & Cotte, 1999, sid. 611 
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2.2 Märkesförfattare 

Östberg och Bengtsson har, utifrån Douglas Holts forskning, skapat en modell för 

meningsskapande kring märken. Modellen visar vilka olika aktörer som bidrar till att skapa 

mening kring ett märke. Dessa aktörer kallar Östberg och Bengtsson för märkets författare. 

Dessa bidrar med historier om märken och dess produkter. Ett märke i sig har ingen mening, 

det är historierna kring märket som ger det mening. Historierna förändras ständigt och nya 

historier slår ut gamla. Östberg och Bengtsson menar att det finns fyra "märkesförfattare": 

märkesinnehavaren, konsumenterna, andra viktiga intressenter och populärkulturen.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Märkesförfattare (Bengtsson och Östberg 2006)
22

 

Märkesinnehavaren kan bidra till märkets mening genom att framställa märket på ett visst sätt, 

då det är de som gör märket tillgänglig på marknaden.
23

 Genom att skapa en märkesidentitet 

kan man bidra till bilden som skapas av märket. En viktig del av identitetsskapandet är att ge 

märket en personlighet, det vill säga vad märket vore för typ av person om det var en 

människa. Är man kreativ, omhändertagande, optimistisk, etc. När ett märke tilldelas dessa 

mänskliga karaktärsdrag blir det lättare för konsumenterna att skapa sig en uppfattning om 

märket, man kan relatera till det på ett helt annat sätt. Därför är det inte konstigt att man i 

reklam lägger stor vikt vid att kommunicera märkets personlighet. Ett märkes identitet skall 

inte förväxlas med dess image, det vill säga hur konsumenterna uppfattar dem.
24

  

 

                                                           
21

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 34 
22

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 34 
23

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 35 
24

 Kapferer, 2012, sid. 159-160 

Konsumenterna Märkesinnehavare 

Historier Historier 

Populärkultur 

Märkets mening 

Andra viktiga 

intressenter 
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Konsumenter skapar själva en bild av märket och fyller det med sin egen mening. I en dialog 

där märkesinnehavarens historier möter konsumentens egna personliga mål och livshistorier 

kan konsumenten skapa sina egna historier kring, och uppfattningar av, märket. Egna 

erfarenheter och åsikter om märket kan de sedan dela med sig av genom exempelvis Word-of-

Mouth.
25

  

Andra viktiga intressenter är exempelvis konkurrenter, försäljare, experter och granskare.
26

 

Även dessa bidrar med historier kring märken och påverkar konsumenternas bild av märket. 

Det är inte ovanligt att ett märkes konkurrenter försöker framställa dem på ett ofördelaktigt 

sätt. I Sverige finns lagstiftning som gör att man inte kan jämföra sig med konkurrenterna hur 

som helst. Man får exempelvis inte nedvärdera konkurrenterna och bryta mot "god sed" inom 

marknadsföring. Man kan däremot indirekt framställa en konkurrent som mindre gynnsam.
27

 

Ett exempel på detta, som vi kan se i dagens TV-reklam, är i mobiloperatören Tre:s 

reklamfilmer. Där får vi följa ”Mannen från 3”, som enligt "dem andra" har för bra 

erbjudanden, vilket gör att "dem andra" försöker stoppa honom.
28

 "Mannen från 3" är i 

reklamfilmerna god medan "dem andra"(konkurrenterna) målas upp som skurkar.  

Den sista gruppen av författare kring ett märke är populärkulturen. Ett märke kan förekomma 

i böcker, filmer, musik, på internet och så vidare.
29

 I filmer och böcker brukar man tala om så 

kallade produktplaceringar,
30

 vilket innebär exponering av produkter eller märken. Ett 

exempel är i filmerna om James Bond, där han använder bilar av märkena Aston Martin och 

BMW.
31

 Till denna grupp av märkesförfattare hör även medierna, dagstidningar, bloggar, osv.  

Kapferer poängterar den kulturella aspekten hos märken, som innebär att ett märke kan skapa 

eller bidra till en viss kultur. Stora märken följer inte bara en kultur, utan blir en del av den. 

Det går inte att skapa lojalitet endast genom attribut hos produkterna, människor behöver 

någonting viktigare för att kunna knyta an till märket. Den kulturella aspekten handlar om att 

skapa värden, idéer och ideal som människor kan förhålla sig till.
32

  

 
                                                           
25

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 35 
26

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 37 
27

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 38 
28

 ”Mannen från 3- Barjakten”, http://www.youtube.com/watch?v=OYz-x7_9y28 
29

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 35 
30

 Bengtsson & Östberg, 2006, sid. 33 
31

 ”James Bond - agent med rätt att ratta”, http://www.svd.se/kultur/james-bond-agent-med-ratt-att-

ratta_7598014.svd 
32

 Kapferer, 2012, sid. 169 

http://www.youtube.com/watch?v=OYz-x7_9y28
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2.3 Märkeskunnighet  

Östberg och Bengtsson beskriver märkeskunnighet, som handlar om att förstå och kombinera 

symboler som finns inom märkeskulturen. De menar att det finns tre nivåer för 

märkeskunnighet. De två första benämns som att ”läsa” och ”skriva”
33

, den tredje nivån väljer 

vi att kalla ”skapa”. 

 

Den första nivån, att läsa, handlar om att kunna skilja mellan olika märken, samt att ha viss 

förståelse av dess innebörd. Man har en uppfattning om märkets identitet och kan skilja dess 

produkter från andra märkens produkter. Ett exempel kan vara att en person har någon 

produkt mestadels för att denna tycker den är snygg, men är ändå medveten att den 

kommunicerar något. 

 

När man nått den andra nivån, att skriva, kan man kombinera ett märke med andra och man 

använder märket på ”rätt sätt”. Man är medveten om vad man kommunicerar för budskap 

genom att använda märket och hur man ska använda märket för att vara ”inne”. En konsument 

som befinner sig i andra nivån bidrar aktivt till märkeskulturen och hänger med i dess 

utveckling. 

 

Den tredje nivån, att skapa, utgörs av konsumenter som besitter både läs och skriv förmågan, 

men dessutom hittar nya kreativa sätt att använda märket på, exempelvis trendsättare. Dessa 

konsumenten förstår hur andra människor inom en viss kultur eller kontext avkodar eller 

tolkar märket. Konsumenten bidrar till utvecklingen av märkeskulturen genom att hitta nya 

sätt för användning som anammas av andra. Detta förekommer ofta bland kändisar och 

stilikoner.
 34

 

 

2.4 Artiklar 

2.4.1 Symbols for Sale - Sidney J Levy 

Levy visar i artikeln att produkter kan fungera som symboler, att det inte bara är de fysiska 

attribut en produkt besitter som spelar roll när en konsument fattar ett köpbeslut. Detta är 
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något som företag och försäljare måste vara medvetna om då de säljer sina produkter. 

Tidigare har man pratat om ”the Economic Man”, vilket innebär att människor konsumerar 

rationellt. Det viktigaste är, med det perspektivet, att en produkt fyller en viss funktion som 

tillfredsställer ett behov hos konsumenten. Numera finns mängder av alternativ för att fylla ett 

behov, därför har det symboliska värdet hos en produkt blivit mer relevant. Det symboliska 

värdet hos produkterna gör det lättare för konsumenterna att välja mellan olika alternativ, 

detta då man antingen av rutin eller efter impulser dras till produkter vars symboliska värde är 

i harmoni med ens självbild. Levy tar upp ett antal olika aspekter som kan bidra till en 

produkts symboliska värde. Han exemplifierar hur samma produkt kan framställas som 

manliga eller kvinnliga genom att sätta in produkten bland saker som uppfattas som manliga 

respektive kvinnliga. Detsamma gäller även ålder, social klass, yrke och så vidare. Generellt 

sätt skapar människor sig uppfattningar om ett märkes symboliska innebörd ganska lätt. För 

de som gör symbolerna tillgängliga är dock ämnet en ren vetenskap som man måste vara 

medveten om och utforska mer.
35

 

 

2.4.2 Status brands: examining the effects of non-product-related brand 

associations on status and conspicuous consumption - Aron O’Cass och 

Hmily Frost 

O’Cass och Frost har undersökt hur märken påverkar konsumentbeteende. Författarna 

understryker märkens betydelse och roll, samt vikten av att undersöka hur märken tilldelas en 

viss status, och därmed får ett visst värde. En empirisk undersökning har genomförts, där 

författarna utgick från fyra märkesassociationer. Dessa var märkeskännedom, 

märkessymbolik, märkets förmåga att väcka känslor, och överensstämmelse mellan 

konsumentens självbild och märkets image. Studien syfte var att se om märken som 

identifierats som statusmärken används vid statuskonsumtion eller iögonfallande konsumtion. 

Författarna förklarar att statuskonsumtion handlar om att man köper statusmärken för att 

uppnå status eller social prestige. Iögonfallande konsumtion är när man vill stärka sin 

självbild eller självkänsla och visa upp den. En kvalitativ undersökning har genomförts, 315 

respondenter i åldrarna 18-25 deltog, där det undersöktes hur konsumtion av kläder och 

solglasögon såg ut. 
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Författarna kom fram till att unga konsumenter som är statusmedvetna är mer benägna att 

påverkades av märkets symboliska egenskaper och väljer märken vars image överensstämmer 

med deras självbild. Det framkom att ju mer man upplever att ett märkes symboliska 

egenskaper överensstämmer med sin självbild, desto starkare blir de positiva känslorna 

gentemot märket. Det visade sig även att ”statusmärken” konsumeras för både 

statuskonsumtion och iögonfallande konsumtion.
36

  

 

2.4.3 Emotional Brand Attachment and Brand Personality: The Relative 

Importance of the Actual and Ideal Self - Lucia Malär, Harley Krohmer, 

Wayne D. Hoyer & Bettina Nyffenegger 

Artikeln handlar om att skapa känslomässiga relationer mellan konsumenter och märken. 

Detta kan, enligt författarna, göras på två olika sätt. Antingen kan märken försöka matcha 

konsumenters faktiska ”jag” eller så kan de försöka matcha konsumenters önskade ”jag”. En 

empirisk undersökning har genomförts på 167 märken, där 2219 schweiziska konsumenter har 

fått svara på frågor om dessa. Författarna har kommit fram till att frågan är väldigt komplex 

och varierande mellan olika konsumenter. Genom att titta på konsumenters involvering i 

produkten, deras självkänsla, samt om de är medvetna om att de är objekt för omvärlden, ville 

författarna förstå när konsumenterna känner att deras personlighet överensstämmer med 

märkets personlighet. Författarnas slutsats är att det känslomässiga bandet mellan konsument 

och märke stärks om märkets ”personlighet” överensstämmer med konsumentens olika ”jag”. 

Relationen mellan dessa blir starkare om märket speglar konsumentens faktiska ”jag” än deras 

önskade ”jag”. Om konsumenten är högt involverad i produkten, har bra självkänsla och är 

väl medveten om att denna är ett objekt för andra, så bör märket skapa känslor som 

överensstämmer med konsumentens faktiska ”jag”. Är dessa variabler låga så skulle 

relationen mellan konsumentens önskade ”jag” och ett märke kunna stärkas.
37

 

 

2.4.4 Consumers and their brands: Developing relationship Theory in 

Consumer Research - Susan Fournier 

Susan Fournier vill med artikeln lyfta fram, och argumentera för, att konsumenter kan ha 

relationer till märken. Hon har därför skapat ett ramverk som gör att det blir lättare att förstå 

vilka olika typer av relationer som kan uppstå mellan en konsument och ett märke. Detta har 
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hon gjort med hjälp av en empirisk undersökning i form av tre fallstudier. Fallen som 

undersöks är tre kvinnor i olika åldrar och med olika livshistorier. Hon har studerat dessa 

kvinnors varmärkesportföljer och hur de använder märkets produkter i vardagen. Fourniers 

undersökning mynnar ut i 15 relationstyper som en konsument kan ha till ett märke. Bland 

dessa relationstyper hittar vi bland annat ”committed partnerships”, ”best friendships” 

och ”dependencies”.
38

 

 

2.4.5 Using Childhood memories to gain insight into brand meaning - 

Kathryn A. Braun-LaTour, Michael S. LaTour & George M. Zinkhan 

I denna artikel har författarna utgått utifrån konsumenters barndomsminnen för att bättre 

kunna förstå deras relationer till sina produkter och märken. Författarna hävdar att nyckeln till 

att förstå vad ett märke betyder för konsumenten är att komma åt konsumenternas användning 

av märket och dess produkter i det förflutna. Ett märkes mening kommer ur interaktionerna 

mellan märket och konsumentens livshistoria. Författarna förklarar att om man som barn 

kommer i kontakt med ett märke kan det påverka relationerna som man kommer ha till märket 

senare i livet.  

Författarna har gjort en studie på tre olika konsumentgrupper och har valt att undersöka 

konsumenters barndomsminnen gällande bilar. Totalt 60 respondenter deltog i 

undersökningen, dessa var i tre åldersgrupper: 20-35 ”The Generation Xers”, 40-55 ”The 

Baby Boomers” och 65+ ”The Silent Generation”.  

Författarna kom fram till att det bilmärke som använts i konsumentens förflutna påverkar 

vilket bilmärke de kommer att använda i framtiden. De exemplifierar dagens barn, som 

lämnas av och plockas upp från skolan av sina ”Generation Xers” föräldrar i familjens 

Hummer. Dessa barn kommer att söka liknande designattribut till sin familjebil om 30 år.
39

 

 

2.4.6 Self-Construal, Reference Groups, and Brand Meaning - Jennifer 

Edson Escalas och James R. Bettman 

Författarna beskriver konsumenters användning av, och meningsskapande kring, märken som 

identitetsskapande symboler, och hur detta påverkas av de sociala grupper som finns i deras 

omgivning. Utifrån tidigare forskning konstaterar de att märken används som 
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identitetsskapande symboler och att man kan använda dem för att identifiera sig med olika 

grupper.  De menar att vissa märken kan fungera som starkare symboler än andra och 

koncentrerar sig i studien på de märken som anses ha starkare symbolisk innebörd. Forskarna 

menar att referensgrupper används för att tilldela ett märke en specifik mening. Med 

referensgrupp menas en grupp individer med samma tankar och idéer som tydligt skiljer sig 

från en annan grupp. Författarna talar om ”in-grupp” och ”ut-grupp”, där in-grupp är 

människor som man kan identifiera sig med och ut-grupp är människor som man inte känner 

tillhörighet till.  Författarna har gjort två empiriska studier för att testa sina hypoteser. 

Resultatet visar att individer använder märken vars image matchar den referensgrupp som de 

anser sig tillhöra (in-grupp). Det visar sig även att märken som matchar ut-gruppen känner 

man minde koppling till än ett märke som inte matchar ut-gruppen. Denna upptäckt, att 

människor inte gärna identifiera sig med märken som används av ut-grupper, anser författarna 

vara ett viktigt forskningsbidrag. Resultatet visar även denna distans till identifikation med ut-

gruppens mening kring märken är starkare hos individer som är självständiga än hos individer 

som är beroende av andra.
40

 

 

2.4.7 Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure 

and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods - Grant 

McCracken 
 

McCracken menar att kulturell mening oavbrutet rör sig från en plats till en annan i ett 

konsumentsamhälle. Detta med hjälp av kollektiva och individuella insatser av designers, 

producenter, annonsörer, och konsumenter. I artikeln undersöktes rörelsen av kulturell mening 

teoretiskt. Författaren förklarar att traditionellt sätt rör sig kulturell mening mellan 

tre ”platser”; den kulturella världen, konsumentvaror och konsumenter. Kulturell mening rör 

sig från den kulturella världen till konsumentvaror, och konsumentvaror till den enskilde 

konsumenten. 

 

McCracken vill i sin studie analysera denna rörelse. Det visade sig att reklam, modesystemet 

och konsumentritualer är de medel som förflyttar kulturell mening mellan de ovanstående 

platserna. McCracken undersökte två institutioner som använder reklam och modesystemet 

för att flytta mening från kulturella världen till konsumentvaror. Han menar att det finns fyra 
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sorter ritualer som mening flyttas via; exchange, possession, grooming och divestment 

rituals.
41

 

 

2.5 Teoretisk syntes 

I detta avsnitt förklaras användandet av teorierna. Empiriskt insamlade data kommer att 

jämföras med de teorier som tagits upp. Dessa kommer att appliceras på relationen som 

framkommit av undersökningen för att klargöra hur fallet som studerats skapar mening kring 

sitt märke.  

Teorin om märkets förhandlingsprocess (Brand Negotiated Process) visar hur olika kontexter 

påverkar konsumenternas meningsskapandeprocess. Fallet har fått redogöra för hur, och i 

vilka sammanhang, denne använder sitt märke. Används märket till vardags, i hemmet, till 

jobbet, och så vidare. Detta ger en bild av kontextens betydelse för hur denna väljer att 

använda sitt märke.   

Östberg och Bengtsson har tolkat och beskrivit Douglas Holts forskning kring 

märkesförfattare. Detta har resulterat i en modell som beskriver vilka aktörer som bidrar med 

historier kring ett märke och således fyller märket med mening. Vi använder denna teori för 

att analysera och jämföra vilka olika författare som påverkar fallets meningsskapande kring 

sitt märke. Genom intervjuer och observationer vill vi få reda på vilka författare som bidrar 

med input och hur det går till. Fallet har bland annat fått ange hur denna kom i kontakt med 

märket, samt berätta vad denna anser att märket står för. Detta ger en bild av vilka olika 

författare som påverkar fallets meningsskapande kring märket. Då ”populärkulturen” 

och ”andra viktiga intressenter” inte verkade påverka fallets meningsskapande har dessa delar 

av modellen uteslutits. 

Teorin om märkeskunnighet hjälper oss att förstå hur pass insatt fallet är i märket som 

undersöks. Märkeskunnighet handlar om att förstå och kombinera symboler i märkeskulturen. 

Genom att undersöka detta har vi kunna få en uppfattning om hur insatt fallet är, och hur 

denna använder märkets produkter.  

I artiklarna av Levy, Escalas & Bettman och McCracken får vi en djupare analysering av 

bland annat märkens symboliska mening. Dessa artiklar används för att skapa en bild av hur 

fallet använder märket som en symbol, vilket kan bidra till dennas meningskapande. Fourniers 
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artikel, som handlar om att konsumenter kan ha relation till märken, hjälper oss att förstå 

vilken typ av relation fallet kan tänkas ha till sitt märke. O’Cass & Frost och Malär et al. har 

bland annat undersökt märkesimage i förhållande till konsumenters självbild. Vi har jämfört 

dessa med empirisk data för att se om hur vårt fall förhåller sig till dessa aspekter. Artikeln av 

Braun-LaTour et al. handlar om hur ens uppväxt kan påverka ens val av märke senare i livet. 

Fallets historia kring märket som undersökts har klargjorts och vi har tolkat hur dennas 

förflutna kan ha påverkat relationen som denna har till märket idag.  

 

3. Metod  

Studiens syfte är visa hur en konsument kan skapa mening i sin relation till ett märke. För att 

göra detta har en fallstudie genomförts där en individs meningsskapande kring ett märke har 

undersökts. Fallstudien består av två intervjuer och fem deltagande observationer. 

Intervjuerna gav individen som undersöks möjligheten att dela med sig av sin berättelse kring 

ett specifikt märke som denne har en stark relation till. Observationerna gjorde det möjligt 

för forskarna att bevittna när, var och hur individen använder märket.  

 

3.1 Forskningsstrategi  

Studien har ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att vi studerar verkligheten och utifrån 

resultatet utvecklar vi en teori.
42

 Då studiens syfte var att visa hur en konsument kan skapa 

mening kring ett märke ansågs kvalitativ forskning vara den mest lämpliga metoden. 

Kvalitativ forskning handlar om att få en djupare förståelse av ett fenomen. Med denna 

forskningsstrategi ges möjligheten att undersöka bakomliggande orsaker, förklara, tolka och 

förutsäga ett fenomen.
43

 Meningsskapande är något som är högst personligt
44

 och kräver att 

man verkligen går ner på djupet för att kunna förstå fenomenet, därför har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts.  

Till denna studie har vi valt att göra en fallstudie, detta för att vi ansåg att det var det bästa 

sättet att nå den djupa förståelse som vi söker. En fallstudie är en datainsamlingsmetod, ofta 

förknippad med kvalitativ forskning
45

, där ett specifikt fall undersöks mer detaljerat och 
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djupgående. Ett fall kan exempelvis vara en individ, organisation, plats eller specifik 

händelse.
46

  

Efter att ha gjort två testkörningar av intervjuer (se bilaga) fastslogs att fenomenet var 

komplext och att det inte räckte med intervjuer för att skaffa sig den förståelse som önskades. 

Detta är anledningen till att en fallstudie, där observationer kan komplettera intervjuer, valdes 

istället för en intervjustudie. Med en fallstudie gavs möjligheten att verkligen komma ner på 

djupet i relationen mellan märket och konsumenten och lyfta fram detaljer som man inte hade 

kommit åt vid exempelvis en intervjustudie. Susan Fournier har gjort en liknande 

undersökning i sin doktorsavhandling (som vunnit pris för långsiktigt bidra inom 

konsumentforskning
47

), där hon kartlägger de relationer som en konsument kan ha till ett 

märke.
48

 Forskningsstrategin till den här undersökningen har inspirerats av detta 

tillvägagångssätt. Till denna forskning har endast ett fall undersökts, till skillnad från Fournier 

som undersökte tre fall. Anledningen till detta är dels för att studiens syfte är att visa hur 

meningsskapande kring ett varumärke kan se ut, inte att ge en generell bild av hur mening 

skapas. Men även på grund av den utsatta tidsramen för studien. Hade fler fall undersökts 

hade vi inte kunnat få den djupa förståelsen som vi söker, då tidsramen påverkar vilket djup 

man kan nå.    

3.2 Urval 

Till undersökningen har en individ valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Individen är 20 år 

gammal man. För att individen ska få vara anonym har han tilldelats namnet Johan, vilket är 

en pseudonym, som han kommer att kallas i denna studie. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

respondenter har valts ut på grund av att de för tillfället funnits tillgängliga för forskarna.
49

 I 

detta fall hade forskarna även en relation till individen som utgör fallet som studerats. Denna 

urvalsmetod var lämplig för denna studie eftersom en relation mellan forskarna och fallet gör 

att denne kan känna sig trygg och bekväm under intervjuerna och observationerna. Detta var 

viktigt för att individen skulle svara så ärliga som möjligt då denne beskrev sina relationer till 

sina märken. Detta då informationen denne bidrar med kan anses vara personlig. Ett 

bekvämlighetsurval, med en relation mellan fallet och forskarna minskar även risken att störa 
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dennes naturliga beteende vid observation.
50

 Ett bekvämlighetsurval användes även för att vi 

då gavs möjligheten att välja en individ som vi visste skulle vara engagerad och inte stressar 

fram ett svar utan tänker efter. Därför valdes en individ som hade tid och engagemang ut till 

undersökningen.  

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via ostrukturerade intervjuer, som kan liknas vid en vanlig 

konversation, och känd deltagande observationer. Vid ostrukturerade intervjuer har 

intervjuaren inga strukturerade frågor som följer en viss ordning. Istället har denna ett antal 

teman som skall beröras under intervjuns gång.
51

 Stöter man på något som anses vara extra 

intressant kan följdfrågor ställas då situationen inbjuder, man kan även uppmärksamma idéer 

och känslor som uppkommer under intervjuns gång.
 52

  Detta är inte möjligt med en mer 

strukturerad intervju. Intervjuformen valdes då respondenten själv skulle få berätta vad denne 

ansåg var viktigt i sin relation till ett märke.  Respondenten kan ses som medskapare i 

samtalat snarare en att anamma en passiv roll och endast besvara frågor. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få respondentens uppfattning om ett fenomen och inte försöka leda 

denna mot olika svarsalternativ. Intervjupersonen bör ha en mer passiv roll och snarare bygga 

upp ett sammanhang där fenomenet kan diskuteras.
53

 Meningsskapande är något som är högst 

personligt54 och därför krävs att respondenten själv får berätta hur denne uppfattar och skapar 

mening kring ett märke. Med öppen diskussion kring ett märke och vilken relation 

respondenten anser sig ha till det kunde denne själv ta upp aspekter som anses vara viktiga i 

relationen. Intervjuaren berörde dock ett antal teman som ansågs nödvändiga att diskutera för 

att kunna besvara problemformuleringen.  

Observation är en metod för att samla in data som berör beteende och händelseförlopp i 

naturliga situationer. Vid observation observerar man inte bara fysiska händelsen utan även 

exempelvis känslouttryck, uttal och dylikt. I jämförelse med intervju som metod kräver 

observationer inte att den som observeras har en tydlig minnesbild för att förklara något.
55

 

Observatören kan förhålla sig till observationssituation på olika sätt, denna kan antingen vara 
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deltagande eller icke deltagande, och kända eller okända av dem som observeras.
56

 I denna 

studie har observatören varit en känd och deltagande. Det var viktigt att observatörerna var 

kända för den observerade för att de skulle kunna ställa relevanta frågor under observationens 

gång. Detta skulle inte vara möjligt om man var okänd för de observerade utan att avslöja att 

man observerade. Observatörerna gick dock inte in på djupet i uppstådda diskussioner för att 

de då skulle riskera sin objektivitet, utan hade som mål att beskriva det som skedde i 

observationssituationen.
57

  

3.3.1 Upplägg för intervju  

Intervjun var uppdelad i tre delar, på två intervjutillfällen. Vi föredrog två kortare intervjuer 

istället för en lång för att inte trötta ut respondenten och få denne att stressa fram svar. Del ett 

gick ut på att respondenten fick beskriva sin livssituation. Detta för att få en uppfattning om 

vem respondenten är. Syftet med den andra delen var att finna ett antal märken som 

respondenten har en stark relation till, stark relation innebär i detta fall att märket används 

ofta och att respondenten föredrar märket framför andra. Av märkena som lyfts fram i del två 

användes sedan ett utvalt märke i del tre, där respondenten mer djupgående fick beskriva sin 

relation till märket. Två intervjuer genomfördes. I den första intervjun berördes del ett och två. 

Den andra intervjun berörde del tre.   

Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte, hemma hos respondenten, och endast en intervjuare 

och respondenten var närvarande. Anledningen till detta var att stress och andra störande 

faktorer inte ska påverka intervjun. Det var viktigt att intervjuerna skedde utan att andra 

personer var närvarande för att respondentens svar inte skulle påverkas av dessa. Intervjuerna 

ägde rum hemma hos respondenten för att intervjuarna och respondenterna i lugn och ro 

skulle kunna gå igenom respondentens märkesportfölj. Under de cirka 30 minuter långa 

intervjuerna togs anteckningar.  

Del ett 

Den första delen gick ut på att ta reda på basfakta om respondenten och dennes livssituation. 

Det var nödvändigt att få en bild av respondenten för att kunna sätta in dennes 

meningsskapande kring märken i ett sammanhang. Eftersom intervjuerna var ostrukturerade 

gavs respondenten möjligheten att själv berätta vem denne är. Detta gjorde att respondenten 

själv kunde ta upp viktiga aspekter av sitt liv. Det fanns dock vissa teman som forskarna 
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ansåg nödvändiga att beröra för att kunna ge en sammanfattad bild av respondenten. Under 

intervjuerna skulle följande nyckelord beröras: ålder, kön, familj, yrke/sysselsättning, 

intressen, bostad. 

Del två 

Del två syftade till att ta reda på vilka märken respondenten har en stark relation till. För att ta 

reda på detta fick respondenten först berätta vilka märken denne har. Då intervjuerna var 

ostrukturerade fanns inga begränsningar för hur många märken denne fick ange och under 

vilka olika kategorier dessa skulle befinna sig. När respondenten själv fick berätta vilka 

märken denne har så kan man se dennes top-of-mind, det vill säga de märken som denne 

tänker på först.
58

 När respondenten inte kom på fler märken hjälpte intervjuaren till genom 

föreslå att respondenten skulle tänka på andra typer av produkter. Detta med hjälp av frågor 

som ”har du inga klädesmärken?” eller ”hur tar du dig till jobbet?”. Ledord som 

hemelektronik, kläder, mat, sport har används för att få respondenten att bredda sitt tänkande. 

Då respondenten hade angivit ett antal märken och kände sig nöjda med dessa fick denne 

berätta hur ofta de olika märkena används. Detta för att få en bild av hur viktiga märkena är i 

respondentens vardag. Efter detta valde intervjuaren ut tre märken som respondenten ansågs 

ha en stark relation till. Valet grundar sig på hur högt märket låg i respondentens top-of-mind, 

hur ofta denne använder märket, samt hur engagerade denne berättade om märket.  

Del tre 

Då ett märke som respondenten har en stark relation till var fastställt var det dags för del tre. 

Denna del gick ut på att få en djupare förståelse för hur respondenten skapar mening till sitt 

märke. Respondenten gavs här möjligheten att beskriva sin relation till märket som 

undersöktes. Precis som de tidigare delarna var denna del av intervjuerna ostrukturerade. 

Respondenten fick själv komma på och beskriva hur relationen ser ut. Därför var det viktigt 

bägge parter, intervjuare och respondent, hade en aktiv roll i diskussionen. Respondenten fick 

tala fritt om relationen. Intervjuarens roll innebar mer att se till att diskussionen inte svävade 

iväg från ämnet och se till att det fanns en röd tråd i konversationen. Om respondenten körde 

fast fanns ett antal stödfrågor som skulle skaka nytt liv i konversationen. Diskussion kring 

dessa stödfrågor gav forskarna en uppfattning om hur respondenten skapar mening till det 

undersökta märket. Förhoppningen var att svar på frågorna skulle ges utan att de behövt 
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ställas. Om frågorna inte besvarades naturligt hjälpte intervjuaren till att styra diskussion mot 

de olika frågorna. 

Intervjuarens stödfrågor 

Berätta om märket?  

Frågans syfte är att skapa en uppfattning om vad respondenten har för bild av märket som 

undersöks. Respondenten ombads att berätta om märket som om intervjupersonen inte kände 

till märket. Detta för att de skulle ge en så övergripande bild som möjligt. Det var tre frågor 

som forskarna ansåg nödvändiga att få besvarade. Dessa var: vad gör de? Vad står de för? Hur 

ser de ut? Respondenten fick helt enkelt beskriva märket som denne uppfattar det. 

Hur kom du i kontakt med märket?  

Respondenten fick berätta hur det gick till när denne först kom i kontakt med märket i fråga. 

När, var och hur (tips från vänner, reklam, säljare, internet, sett på filmer?) mötet gick till var 

frågor som forskarna ville få besvarade. Den här frågan var viktig för att skapa en uppfattning 

om respondentens historia kring märket, vilket har betydelse för respondentens 

meningsskapande i sin relation till märket.  

Varför använder du märket?  

Frågan syftar till att ta reda på varför respondenten föredrar just detta märke, hur används det 

och i vilka sammanhang. Vad anser respondenten gör märket speciellt och varför är märket 

det bästa alternativet för respondenten. Frågan ger forskarna en uppfattning om vad 

respondenten värdesätter hos märket; färg, form, mönster, teknik och så vidare. Frågan ger 

även svar på när och hur respondenten använder märket, i hemmet, till fest och så vidare.  

Köper du ofta produkter från märket?  

Den här frågan ger en bild av hur frekvent respondenten konsumerar. Forskarna ville även få 

reda på om respondenten var medveten om nya produkter som märket lanserar, samt om de 

håller sig uppdaterade om märket via reklam, webben, sociala medier och så vidare. Frågan 

besvarar hur pass kunnig och lojal respondenten är.  

Vem är den typiska användaren?  

Den här frågan syftar till att hur respondenten uppfattar den typiska användaren, men även hur 

respondenten tror att andra ser på märket. Uppfattas märket som coolt, billigt, sofistikerat, 

gränstänjande och så vidare. 
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3.3.2 Upplägg för observationer 

Fem observationer har genomförts i olika kontexter. Vissa har ägt rum hemma hos 

respondenten och de andra skedde i sociala sammanhang. Detta för att få en uppfattning om 

hur respondenten använder märkets produkter i olika kontexter. Vid samtliga observationerna 

informerades respondenten om att dennes användning av märkets produkter skulle observeras, 

men att denne inte behövde bry sig om det.  

 

Observationerna var olika långa, den kortaste varade i 20 minuter och den längsta varade i sju 

timmar. Under de längre observationerna var observatören mer och mindre aktiv beroende på 

hur frekvent respondentens använde märkets produkter. Syftet med observationerna var att se 

hur respondenten använder sig av det valda märkets produkter när han dels är ensam, och dels 

då han umgås med andra. Med hjälp av observation kunde forskarna själva bevittna vilka av 

märkets produkter respondenter har, var de finns i hemmet, hur ofta de används och vad de 

används till. Under vissa observationen var endast respondenten och en observatör närvarande, 

under andra var fler personer närvarande. Respondenten blev i början av observationen 

informerad om att dennes användande av märkes produkter skulle observeras, med ombads att 

inte tänka på det och bara bete sig som vanligt. Efter det umgicks observatören och den 

observerade som vanligt, med undantaget att observatören var extra uppmärksam när 

respondenten använde det valda märkets produkter. Under observationens gång förde 

observatören minnesanteckningar med hjälp av anteckningsblocket i sin mobiltelefon. Detta 

gjorde det möjligt för observatören på ett diskret sätt anteckna olika iakttagelser. Eftersom 

den observerade inte visste vad observatören gjorde med sin telefon så slapp denne bli 

misstänksam och behövde inte bli påmind om att dennes beteende observerades. Då 

observationen var över sammanställdes fullständiga fältanteckningar. Detta skedde samma 

dag som observationen ägde rum så att alla intryck som framkommit under observationen 

skulle beskrivas när de var så färska som möjligt. 

 

3.4 Fältanteckningar  

Under observationerna och intervjuer har fältanteckningar förts. Det finns olika typer 

fältanteckningar, till den här studien har forskarna använt sig av tre typer av fältanteckningar: 

mentala noteringar, preliminära anteckning och fullständiga fältanteckningar. Mentala 

anteckningar innebär att man memorerar det man ser utan att skriva ner det direkt. Vid 

observation är det inte alltid lämpligt att skriva ner saker man ser på direkten. Detta gör att 
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den/de som observeras blir medvetna eller påminda om att de observeras, vilket kan göra att 

de kan bli reserverade eller tänker för mycket på hur de beter sig.
59

 Preliminära anteckningar 

är nyckelord och kortfattade meningar som skrivs ner under observationens eller intervjuns 

gång, dessa är endast minnesanteckningar som vid ett senare tillfälle behövas utvecklas. Det 

är viktigt att observatören är så diskret som möjligt när dessa anteckningar förs så att den/de 

som observeras inte blir medveta eller påminns om att de observeras, vilket kan påverka deras 

beteende.
60

 För att inte göra den observerade medveten om att denne observerades fördes 

därför anteckningar ner i observatörens mobiltelefon. Under intervjuerna fördes dessa 

preliminära anteckningar ner i ett dokument, detta då respondenten var väl medveten om att 

han intervjuades.  Med hjälp av de mentala och preliminära anteckningarna kan man 

sammanställa de fullständiga fältanteckningarna, som utgör den huvudsakliga datakällan. Här 

beskrivs detaljerat det fenomen som har observerats och vad som sades under intervjuerna. 

Beskrivning av samtal, miljö, känslor och allt annat man uppmärksammat under 

observationernas och intervjuernas gång. Det är viktigt att man sammanställer de fullständiga 

fältanteckningarna så fort som möjligt, då intrycken från observationerna och intervjuerna 

fortfarande är färskt i minnet.
61

 All data sammanställdes samma dag som den samlades in.  

 

3.5 Bedömning av metodens trovärdighet 

När det handlar han kvalitativ forskning talar man om fyra kriterier för trovärdighet: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, och möjligheten att styrka och bekräfta. Dessa 

motsvarar reliabilitet och validitet som används för att bedöma kvantitativ forskning.
62  

 

Tillförlitlighet innebär att man säkerställer att det som studeras har uppfattas på rätt sätt, detta 

genom att låta den sociala verklighet som studerats ta del av och bekräfta forskarnas 

uppfattning.
63

 Under intervjuerna har respondenten med jämna mellanrum fått ta del av 

intervjuarens anteckningar. Intervjuaren har frågat respondenten om de svar denne angivit för 

att försäkra sig om att dessa svar är korrekta.  

Överförbarhet handlar om hur väl man kan genomföra samma undersökning i en annan 

kontext. Det är därför viktigt att forskarna ger en så detaljerad beskrivning av kontexten och 
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tillvägagångssättet som möjligt.
64

 Ett flertal observationer i olika sammanhang med ingående 

beskrivningar av de olika situationerna har gjorts för att öka överförbarheten. Förklaringar till 

val av stödfrågor till intervjun har redovisats för att andra ska få en förståelse för varför just 

dessa har varit av vikt för studien.     

Pålitlighet innebär att forskarna granskar sin forskningsrapport för att säkerställa att en 

fullständig redogörelse för tillvägagångssättet finns tillgängligt. Även andra forskare och 

kollegor kan hjälpa till med detta.
65

 Vid ett flertal tillfällen har vi granskat metodavsnittet och 

försökt att vara objektiva. Diskussion kring vad som bör vara med för att ge en så fullständig 

bild som möjligt har skett vid flera tillfällen. Kollegor, i form av opponentgrupper, har 

dessutom tagit del av forskningen och delat med sig av sina åsikter.  

 

Möjligheten att styrka och bekräfta betyder att forskarna är medvetna om att de inte kan vara 

helt objektiva, men att de har strävat efter att vara det. Att de inte medvetet påverkat studien 

utifrån egna värderingar och åsikter.
66

 Ett vinklat resultat säger ingenting om verkligheten. 

Om forskarna inte hade försökt vara objektiva hade de inte haft någon anledning att 

genomföra studien. Diskussion mellan forskarna som genomfört studien har bidragit till att de 

har sett på saker från olika perspektiv för att försöka skapa sig en objektiv bild av fenomenet 

som undersökts. Att det är två forskare istället för en bidrar då till att egna åsikter och 

värderingar inte blandas in.  

 

3.6 Metodkritik 

Intervjuerna skulle kunna vara mer strukturerade. Forskarna hade kunnat skaffa sig en djupare 

förståelse om intervjuerna delades upp i kortare frekvenser där mer specifika detaljer 

diskuterats. Exempelvis skulle man kunna haft en intervju per produkt för att verkligen 

fördjupa sig i hur just den produkten används och blir viktig för respondenten. Forskarna 

skulle även kunnat spelas in intervjuerna för att kunna återuppleva samtalen och inte bara 

förlita sig på sitt minne och sina anteckningar.   

Även observationerna skulle kunnat genomföras på ett mer strukturerat sätt. Man skulle kunna 

ha en checklista för hur observationen skall gå till och klara mål som beskriver varför 

observationen är viktig för den observerades meningsskapande. Detta så att observationerna 
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blir mer meningsfulla, lika varandra och innehåller ungefär samma mängd data. 

Observationerna kanske även skulle kunna vara kortare och mer detaljerade.   

4. Empiri 

I detta avsnitt kommer den empirisk insamlade data att presenteras. Först kommer intervjun 

och dess tre delar framföras och därefter kommer de fem observationer att redovisa hur fallet 

använder sitt märke i olika sammanhang. Som tidigare nämnt har vi valt att kalla fallet för 

Johan, detta gör att texten lättare att läsa.    

4.1 Intervju 

4.1.1 Del ett 

Johan är en 20 år gammal man. Han bor tillsammans med sina föräldrar och en äldre bror i en 

villa i en förort till Stockholm. Till vardags arbetar Johan som elektriker, jobbet ser han dock 

som tillfälligt och det är inte något han egentligen har något större intresse för. Han är mer 

intresserad av snickeri och har planer på att utbilda sig till möbelsnickare i framtiden. 

Fotografering och filmning är två stora intressen som Johan har. Han filmar ofta och redigerar 

sedan ihop små montage av klippen. På sin fritid gillar han, förutom att fotografera, att umgås 

med sina vänner och ta det lugnt.  

4.1.2 Del två 

När Johan ombads att berätta vilka märken han använder sig av gick det till en början lite 

trögt, han hävdade att han inte tänker på vilka märken han använder. Efter lite förklaring från 

intervjuarens sida kom han sedan på att han ju visst använder vissa märken hellre än andra. 

Det första han kom att tänka på var Apple, han har ett flertal olika produkter från märket och 

han använder dess produkter i princip hela tiden. Han har exempelvis en iPhone som han 

alltid har i sin närhet var han än är. Det andra märket han kom att tänka på var Panasonic. Han 

har en kamera, ett antal olika objektiv och lite andra fototillbehör från Panasonic. Då han 

köpte kameran var han noggrann i sitt utvärderande av olika märken och dess produkter och 

kom till slut fram till att Panasonic var bäst. Det tredje märken Johan angav var Cheap 

Monday, han konstaterar att han ”just nu” (intervjutillfälle nummer ett) har på sig ett par 

byxor och en skjorta från märket. Därefter nämner han märket ”Supream” och pekar på ett 

antal kepsar på en hylla. Han gillar märket men tycker att deras produkter är lite för dyra. För 

att få respondenten att bredda sitt tänkande föreslår intervjuaren att han skall tänka på märken 
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som tillverkar ätbara saker. Johan berättar då att det är föräldrarna som sköter inköpen av 

matvaror, han tar helt enkelt det som finns tillgängligt i hemmet. Han kommer däremot på att 

han ofta handlar samma märke när det gäller cigaretter och snus. Han köper oftast Pall Mall 

(cigaretter) och Kaliber (snus), anledningen till att han väljer dessa märken är för att de är 

billiga och ändå smakar ”helt okej”. Han köper inte produkterna för att de är goda utan för att 

han vill åt nikotinet. Därefter börjar respondenten få svårt att komma på fler märken och 

intervjuaren bestämmer att det får räcka.  

4.1.3 Del tre 

Intervjuaren slår fast att Johans relation till märket Apple är den som skall undersökas 

närmare. Detta för att det var det första märket Johan kom att tänka på. Han har dessutom 

många olika produkter av märket och använder dessa produkter dagligen. Det framgick även 

att produkterna är väldigt viktiga för honom, han bar exempelvis alltid sin telefon med sig var 

han än går.  

Johan har idag fyra av Apples produkter. Han har en MacBook Pro (bärbar dator), en iPad 2 

(surfplatt), iPhone 5 (mobiltelefon) och en Apple-TV (en produkt som gör det möjligt att 

enkelt visa material från datorn på tv:n). Genom åren har han dock haft flera andra av Apples 

produkter.  

Johan ombads att berätta när och hur han först kom i kontakt med märket, och därefter vilka 

produkter av märket han haft sedan dess. Han berättar att den första produkten från Apple 

som han köpte var en iPod Classic, en bärbar musikspelare. Detta tror han var runt år 2006. 

Några av Johans vänner hade den här musikspelaren och verkade nöjda med den, vilket gjorde 

att han blev sugen på att köpa just en sådan. Han vill även minnas att iPod Classic hade större 

minne än de andra musikspelarna på marknaden vilket han ansåg vara en viktig egenskap. 

Dessutom tyckte han att iPoden var snygg. Johan var nöjd med produkten och kom därför 

senare att uppgradera sig till en iPod Touch. Även detta var en musikspelare, dock lite mer 

avancerad än den han hade tidigare. Johan beskriver produkten som ”en iPhone fast utan att 

det går att ringa med den”. Efter det köpte han en Apple dator i form av en MacBook Pro, 

därefter en iPhone 4, sedan en ny MacBook Pro. Efter det fick han en Apple-TV i present av 

sina föräldrar. För drygt ett år sedan inhandlade han sin iPad 2 och hans senaste inköp var för 

ungefär ett halvår sedan då han köpte sin iPhone 5.  

Intervjuaren undrar sedan hur Johan skulle beskriva Apple varpå han svarar att det är ett 

elektronikföretag som tillverkar stilrena produkter med få knappar och ”annat tjafs”. Han 
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hävdar dessutom att produkterna är väldigt funktionella. Det framgår att märkets estetik är 

något som Johan finner väldigt tilltalande. Johan drar fram sin telefon och säger: ”kolla, helt 

clean”, och syftar till telefonens släta utseende.   

Intervjuaren försöker få reda på hur pass insatt Johan är i märkets utveckling, och frågar 

därför om Johan är ”insatt och vet om när nya produkter släpps?”. Johan berättar att han anser 

sig vara väldigt insatt. Han menar att han vet om när nya produkter skall släppas och vad som 

skiljer de nya produkterna från de gamla. Då iPhone 5 skulle släppas tog han exempelvis del 

av eventet som Tim Cook, ersättare av Steve Jobs, höll inför lanseringen. Han berättar att det 

fanns ”live bloggar” där man direkt kunde läsa vad Cook sade om produkten.  

När det gäller reklam säger han att det inte finns så mycket reklam, han har exempelvis aldrig 

sett någon tv-reklam. Han berättar att man ibland kan se bilder av Apples produkter ute på 

stan, men att det då är reklam för något abonnemang snarare än för Apple. När han söker 

information om företaget använder han sig oftast av Apples hemsida, men kollar ibland även 

vad andra har att säga om Apples produkter på diverse olika forum när han planerar köpa 

något nytt.  

På frågan ”Varför är märket bästa alternativet för dig?” svarar Johan att det är för att deras 

produkter ”passar bra ihop och inte krånglar”. Eftersom han har fler produkter av samma 

märke kan han enkelt komma åt filer från samtliga produkter. Han säger även att han ”är van 

vid systemet och vet hur det fungerar”. Han köper hellre en produkt som han på direkten vet 

hur han skall använda än att lära sig ett nytt system. Han berättar att han kan komma åt all 

filer han har från de olika produkterna. ”Hur går det till?” undrar intervjuaren, varpå Johan 

berättar att det finns ett ”Apple-konto” som gör att produkterna hänger ihop. Han menar att 

om han tar en bild på telefonen så finns den direkt i iPaden. Johan berättar även att han på 

senare tid har hittat en applikation som gör det möjligt för honom att komma åt sin dator via 

sin telefon var han än är. Applikationen heter ”Splashtop”, och kan vara bra om man vill sätta 

saker på laddning när man är ute på stan säger Johan. När det talas om applikationen kommer 

Johan på att en annan anledning till varför han gillar Apple är för att de enligt honom har 

mycket fler applikationer än Android.   

Intervjuaren vill ta reda på hur och när märket används och diskussion kring dessa aspekter 

inleds. Johan berättar att han använder märkets produkter varje dag, och att det är telefonen 

han använder mest, för ”telefonen har jag ju alltid med mig”. Johan ombads att berätta hur 

användningen av de olika produkterna skiljer sig åt, exempelvis iPaden och MacBooken som 

bör kunna göra i princip samma saker. Johan berättar då att datorn använder han ofta för att 
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redigera bilder och filmer, betala räkning, kolla på film, spela datorspel och så vidare. Han 

menar att redigering av filmer och bilder samt att spela datorspel inte fungerar bra på iPaden. 

Ipaden använder han för att ”surfa, lyssna på musik, spela spel”. Intervjuaren lade märket till 

att Johan först menade att han inte spelar spel på iPaden, och sedan att han gör det. När han 

frågar Johan om detta berättar denne att han spelar enklare spel på iPaden, spel som är 

applikationer. Men ”när är det nödvändigt att ha en iPad?” undrar intervjuaren. Johan svara då 

att ”den kan vara bra att ha”. Han menar att den är bra när han exempelvis reser, han tittar 

gärna på film i den då han ska reser längre sträckor. Datorn tar sällan med datorn när han reser. 

Under samtalets gång vill Johan visa ett nytt sätt som han har börjat använda sin iPad på. På 

iPaden har han många olika spel. Han startar ”Super Mario Bros 3”, ett spel som han berättar 

att han spelade mycket som barn, fast då på Nintendo 8 bitar. Spelet styr han sedan med en 

handkontroll som egentligen används till spelkonsolen Playstation 3. Johan berättar att det 

finns en applikation som gör det möjligt att synkronisera handkontrollen med iPaden. Han 

spelar alltså ett spela avsett för Nintendo, med en handkontroll avsedd för Playstation på sin 

iPad.  

Hur och när används Apple TV:n då? Undrar intervjuaren. Johan berättar då att ”just nu är det 

nått skit med den” och att den därför inte används alls för tillfället. Han berättar dock att 

Apple TV:n gör att han kan ”spegla” alla produkter så att allt kan ses på tv, exempelvis filmer 

och foton. För tillfället använder han datorn på det sättet nu när Apple TV:n är trasig. 

Intervjuaren undrar då varför Apple TV är nödvändig om han ändå kan göra samma sak med 

dator. Johan menar då att det kan vara sjyst att ha och att det går lätt med Apple TV:n. 

Avslutningsvis vill intervjuaren diskutera märkets image och vilka som använder märket. 

Johan menar då att märket är stilrent och funktionellt, kanske att det även kan uppfattas som 

lite exklusivt. Han tror att det inte är någon speciellt typ av människor som dras till märket 

och konstaterar att ”typ alla använder det känns det som.”  

 

4.2 Observationer  

4.2.1 Observation ett  

Situation: Observationen ägde rum i Johans bostad och vid tillfället var endast Johan och en 

observatör närvarande. Observationen varade från klockan 18:00 – 22:45. Syftet med 

observationen var att se hur Johan använder sig av Apples produkter när han befinner sig i sitt 

hem. Situationen var avspänd, Johan och observatören umgicks som vänner. De första två 
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timmarna spelades ett Playstation spel online, det vill säga att man kopplar upp sig mot 

internet för att finna motståndare. I spelet kör man kortare matcher (ca 5 minuter) där man 

slåss två mot två. Efter spelandet (kl 20:00) tittade Johan och intervjuaren på Sveriges första 

match i hockey VM. Sverige mötte Schweiz och förlorade matchen 3-2. Klockan 22:30 var 

matchen slut, en kvart senare åkte observatören hem och observationen var avslutad.  

Användning av märket: Under observationens gång noterades att Johan använde sin 

mobiltelefon flitigt, åtminstone en gång var tjugonde minut. Det noterades att det var vid vissa 

tillfällen som mobilen användes. Under de två första timmarna spelades ett TV-spel online. 

Då matcherna bara varade i ca 5 minuter måste man ständigt söka nya motståndare. Att söka 

nya motståndare tog ca 1 till max 5 minuter. Detta var alltså något som gjordes mellan varje 

match. I princip varje gång som det blev ett sådant uppehåll drog Johan fram telefonen. Johan 

ägnade sig då främst åt att kolla runt på Facebook och Instagram (en Facebook liknande tjänst 

fast där man endast kollar på och delar bilder), mest tid spenderade han på Instagram. Johan 

tittade på såväl vänners, som andra personers bilder. Observatören frågade vilken typ av 

människor dessa andra personer kan vara, varpå Johan berättar att vissa är kända personer 

medan andra bara lägger upp sjysta bilder. Johan visar vid ett tillfälle bilder som någon 

svensk tatuerare har lagd upp, och menar att denna lägger upp sjysta bilder.  

Under hockeymatchen (20:00-22:45) observerades samma typ av beteende. Matchen visades i 

TV 4, vilket innebär reklamavbrott med jämna mellanrum. Mellan matchens perioder var det 

cirka tio avbrott då reklam och ”kommentatorssnack” sändes. Även under perioderna förekom 

kortare reklamavbrott. Dessa avbrott gav, som tidigare nämnt, Johan möjligheten att kolla sin 

telefon. Även då var Facebook och Instagram det som Johan ägnade sig åt. Vid ett tillfälle 

under observationens gång förde Johan också ett samtal via SMS, då han under en kort tid 

skickade och tog emot ett antal meddelanden. Under de 4 timmar och 45 minuter som Johans 

användning av Apples produkter observerades var det bara en av de fyra produkter (telefonen) 

som användes.  

4.2.2 Observation två 

Situation: Observationen ägde rum 2013-05-08 mellan klockslagen 12:00 – 19:00. 

Observationen syfte var att se hur Johan använder Apples produkter i ett socialt sammanhang 

utanför hemmet. Dagen för observationen var en av de första riktigt varma dagarna på året 

och solen sken hela dagen. Johan, en observatör och en tredje person var därför ute i en park 

och njöt av det fina vädret. Under observationens gång anslöt sig fler personer till sällskapet, 
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tillslut var det sex person i umgänget. De närvarande umgicks som vänner, diskuterade, åt mat, 

och njöt av tillvaron.  

Användning av märket: Den produkt från Apple som Johan hade med sin var hans 

mobiltelefon. Mobiltelefonen förvarade Johan i sin ficka. Under observationens gång använde 

Johan sin mobil vid ett flertal tillfällen och i olika syften. Observatören hade svårt att klargöra 

precis hur pass frekvent Johan använde sin telefon, men uppskattar det till att vara runt en 

gång per halvtimme. Som tidigare nämnt så tillslöt sig tre personer till gruppen under 

observationens gång. Två av dessa personer hade Johan kontakt med, via SMS, innan de 

anslöt sig till gruppen. Den ena av dess SMSade Johan med under en längre tid, orsaken till 

detta tycktes vara att personen som kontaktades var väldigt trög att få ut sin lägenhet trots det 

fina vädret.  

Utöver SMSandet observerades även att Johan tog ett flertal foton med sin telefon. Ett av 

dessa foton publicerades senare under kvällen (efter observationen var slut) på Instagram och 

Facebook. Även andra personer i sällskapet tog bilder med sina telefoner och vännerna visade 

varandra bilder och uttryckte sina åsikter om dessa. Utöver detta observerades Johan ta upp 

telefonen vid ett flertal tillfällen, det gick dock inte att dokumentera vad han gjorde vid varje 

tillfälle. Observatören lade dock märke till att mobilen, vid ett flertal tillfällen, togs fram 

under väldigt korta stunder och sedan stoppades tillbaka. Troligtvis kollade Johan då vad 

klockan var.  

4.2.3 Observation tre  

Observation tre ägde rum 2013-05-13 under cirka 20 minuter. Syftet med observationen var 

att se hur respondenten förvarar Apples produkter i hemmet. Under en tidigare intervju (se 

ovan) framgick det att Johan har fyra produkter från det undersökta märket (Apple): iPhone, 

MacBook Pro, iPad och Apple-TV.  

Mobiltelefonen (iPhone) bar Johan i sin byxficka vid tillfället för observationen, de andra 

produkterna tycktes dock ha sin specifika plats i hemmet. Observatören har vid tidigare 

tillfällen observerat att de olika produkterna oftast står på samma plats. Samtliga produkter 

förvarades i respondentens sovrum. Apple-TV ser ut som en svart liten box i en storlek som 

uppskattas till cirka 10x10x2 cm. Denna produkt stod placerad i en hylla i anslutning till 

andra produkter som tycks användas i samband med en TV-apparat, exempelvis stod ett 

Playstation 3 och någon typ av stereoanordning där. Hyllan var placerad i ett av rummets hörn 

och drog inte till sig blicken när man befann sig i rummet. I samma hylla stod även 
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respondentens MacBook Pro. Denna var vid observationens start hopfälld och man lade då 

knappt märket till den. Hyllan verkade fungera som en förvaringsplats för all elektronisk 

utrustning i rummet.  

iPaden förvarades dock inte tillsammans med de övriga elektronikprodukterna. Den låg 

istället på ett nattygsbord bredvid sängen i ett svart läderfodral. På väggen bredvid sängen 

observerades även en hemmabyggd anordning där iPaden kunde fästas. Anordningen liknade 

en sådan som man kan fästas på sin TV för att slippa ha den på en byrå. Ett fäste sitter i 

väggen, på fästet sitter en tvådelad arm och längst ut på armen sitter en träram som man kan 

skjuta in iPaden i. Mellan alla delar av konstruktionen sitter gångjärn vilka gör det möjligt att 

ställa in olika lägen beroende på åt vilket håll man vill att iPaden skall vara vänd. 

Anordningen tycks göra det möjligt för Johan att ligga i sängen och titta på sin iPad utan att 

själv behöva hålla upp den.  

4.2.4 Observation fyra  

Situation: Observationen ägde rum vid samma tillfälle som observation 3, det vill säga 2013-

05-13, och varade under de cirka 20 minuter som Johan använde en av Apples produkter. 

Observationen tog plats i Johans bostad, utöver Johan och en observatör fanns en tredje 

person närvarande. Situationen var avspänd och de tre närvarande vilade sig framför Tv:n.  

Användning av märket: Johan pockade ner datorn från en hylla och satte sig i soffan med 

datorn i knäet. Han öppnar ett spel som heter Diablo 3 för att visa dem närvarande hur spelet 

ser ut. Han berättar att han brukade spela det här spelet förr och nu har börjat igen. Han säger 

att han kvällen innan satt och spelade online med en vän och att han planerar att göra detta 

även ikväll. Att spela online gör det möjligt för Johna och spela tillsammans med sin vän trots 

att de befinner sig på olika platser. Johan undrar om inte observatören och den tredje personen 

också ska börja spela så att de alla kunde köra tillsammans.  

När han har visat spelet använder han sedan datorn för att kolla var en vara som han beställt 

via internat någon dag innan befann sig. Observatören undrar hur detta går till, varpå Johan 

berättar att han kan logga in på hemsidan där han beställt produkten för att se var paketet för 

tillfället befinner sig och på så vis kan han få en uppfattning om när det kommer fram. Han 

säger att han kommer att få ett meddelande när paketet är framme och han kan hämta upp det. 

Utöver detta använder Johan även datorn till att surfa lite på internet. Han googlar exempelvis 

en chipssort som den tredje personen som var närvarande tidigare har uttryck sitt missnöje 

över att han inte vet var man kan handla den. När Johan är klar med datorn ställer han tillbaka 
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den i hyllan, påslagen och med skärmen uppe som om han lätt vill kunna använda den vid ett 

senare skede.  

4.2.5 Observation fem 

Situation: Observation fem skedde 2013-05-15, mellan klockan 16:00 – 18:00. Johan och 

observatören var de enda som var närvarande och observationen ägde rum i Johans bostad.  

Stämningen var avspänd och de närvarande slappade framför TV:n. Då observatören noterade 

att Johan plockade fram sin dator startade observationen, som hade som syfte att se hur Johan 

använder sin dator.   

 

Användning av märket: Det som var huvudfokus för observationen var Johans användning 

av datorn via TV:n. De närvarande bestämmer sig för att titta på det senaste avsnittet 

av ”Nugammalt” (ett TV program med Filip och Fredrik). Johan tar då ner sin dator från dess 

givna plats i hyllan bredvid soffan och surfar in på Kanal 5:s ”Play” sida (där man kan 

streama program som visats tidigare på kanalen). Johan har någon trådlös koppling mellan 

TV:n och datorn och kan därför ta upp det som visas på datorskärmen även på TV:n. Medan 

programmet visas på TV:n ställer Johan tillbaka datorn i hyllan och låter skärmen stå uppfälld. 

Även då man tittar på TV via ”play” funktionen förekommer kortare reklamavbrott. 

Observatören noterar att precis som under tidigare observationer tar Johan raskt fram 

telefonen och kollar lite snabbt på Instagram eller Facebook. Då avsnittet är slut vill Johan 

visa ett videomontage som han håller på med. Han startar då redigeringsprogrammet Adobe 

Premier Pro. I programmet kan man se alla klipp som utgör montaget och i vilken ordning de 

ligger. De närvarande kollar på det cirka två minuter långa montaget två gånger och 

konstaterar att det är bra, Johan tycks vara nöjd och stolt över sin skapelse.   
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer data från empirin att kopplas samman med den teoretiska 

referensramen. Utifrån empirin har tre nyckelfaktorer tagits fram: överensstämmelse med 

konsumentens ”jag”, symbolisk innebörd och visuellt tilltalande, och användning. Dessa 

nyckelfaktorer har identifierats som kärnan i Johans meningsskapande kring märket Apple. I 

följande avsnitt kommer därför analys kring dessa nyckelfaktorer att ske och vi kommer 

klargöra varför dessa är viktiga för Johans meningskapande. 

5.1 Överensstämmelse med konsumentens ”jag” 

I den första och andra delen av intervjun framgår det att fotografering, filmning, och 

redigering av materialet är stora intressen hos Johan. Han anger dessa intressen när han 

beskriver sig själv i del ett av intervjun. I del två av intervjun anger han märket på sin 

systemkamera som ett märke som också är viktigt för honom, även detta tyder på att han 

intresse för fotografering är stark. Under flera av observationerna ses han även använda 

Apples produkter för fotografering och behandling av bilder.  

I den individuella kontexten (Brand Negotiated Process) tolkar och anpassar individer bilden 

av ett märke och individers unika livshistorier möter de historier kring märket som cirkulerar i 

samhället. Individer ges då möjligheten att skapa sin egen livshistoria och mening kring 

märket. Apple är ett märke som vill främja kreativitet
67

, vilket är något som tycks stämma 

överens med Johans personlighet. Att konsumenter tycks välja märken vars image 

överensstämmer med deras självbild är något som tidigare forskning har uppmärksammat. 

O’Cass och Frost menar att unga personer som är medvetna om märken och dess status 

troligen väljer märken vars image överensstämmer med deras självbild.
68

 Malär et al. hävdar 

att människor har ett faktiska och ett önskat ”jag”. Enligt dem väljer individer ibland att 

använda sig av märken som överensstämmer med deras faktiska jag och ibland märken som 

överensstämmer med deras önskade jag. Individens självkänsla, involvering i produkten, och 

vetskap om att denna är ett objekt för andra är variabler som påverkar vilken typ av märke 

denna väljer. Är dessa variabler höga är chansen stor att individen väljer ett märke vars image 

överensstämmer med dennas personlighet och vice versa.
69
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Det som indikerar att Apples image tycks stämma överens med Johans personlighet är 

exempelvis under observation fem, då han med stolthet och glädje visar ett videomontage som 

han har redigerat ihop. Av montaget att döma ligger det mycket tid och tanke bakom det. Dels 

har han tagit sig tid att filma de olika klippen som utgör montaget. Klippen är filmade på olika 

platser vilket tyder på att de inte har filmats vid ett och samma tillfälle. Han har dessutom lagt 

på olika effekter på klippen, exempelvis övergångar mellan olika klipp, slowmotion och 

hantering av skärpa. Utöver detta har han även lagt till musik som passar ihop med de olika 

klippen så att pulsen i musiken överensstämmer med rörelser på klippen. Omsorgen bakom 

klippet tyder på ett genuint intresse för redigering och filmning. Johan använder Apples 

produkter för att utöva sin passion, han tar bilder och videos med mobilen och redigerar ihop 

dem på datorn. Apples produkter används därför under hela skapandeprocessen. Då Apple 

anser sig vara ett märke som främjar kreativitet och Johan är en kreativ person kan vi 

konstatera att märket stämmer överens med hans faktiska ”jag”.     

Något som är värt att notera är att trots att Johan har en systemkamera, med flera olika 

objektiv till, som han noggrant har valt ut använder han ändå ofta sin mobiltelefon för att 

fotografera och filma. Johan är uppenbarligen nöjd med kvalitén som man kan uppnå med 

mobiltelefonens kamera. Anledningen till att mobilkameran används istället för 

systemkameran tros vara att mobilen är lätt ha med sig. Johan berättar under den andra 

intervjun han alltid har mobilen med sig. Detta ger honom möjligheten att fota och filma 

spontant, vilket bör vara svårare att göra med systemkameran. Under observation två 

exemplifieras detta, då Johan tar ett flertal bilder med sin mobiltelefon när han umgås med 

sina vänner. Med hjälp av Apples produkter kan han fånga och bevara ögonblick som är 

viktiga för honom. På grund av denna möjlighet blir Apples produkter meningsfulla för Johan. 

Ett annat exempel på Johans kreativitet i kombination med Apple är hur han använder deras 

produkter. Östberg och Bengtsson talar om märkeskunnighet, som handlar om en individs 

förmåga att förstå och kombinera symboler inom märkeskulturen. De menar att det finns tre 

typer av märkeskunnighet; "läsa", "skriva" och ”skapa”. Den tredje och yttersta nivån av 

märkeskunnighet, att skapa, innebär att han hittar nya kreativa sätt att använda märket på.
70

 

Det finns ett antal iakttagelser som talar för att Johan befinner sig i denna nivå av 

märkeskunnighet. Exempel på detta är när Johan använder sin iPad för att spela ett spel avsett 

för Nintendo, med en handkontroll avsedd för Playstation 3. Han har dessutom byggt sig en 
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ställning som gör det möjligt att ligga i sängen och använda iPaden utan att han behöver hålla 

upp den (ställningen tycks användas främst för att kolla på film). Användning av 

applikationen Splashtop, som gör det möjligt komma åt datorns innehåll via telefonen, är ett 

exempel på hur Johan maximerar synkroniseringsmöjligheterna mellan de olika produkterna. 

De tre ovanstående iakttagelserna är exempel på hur han använder märkets produkter på nya 

och kreativa sätt.    

Östberg och Bengtsson menar att det finns olika märkesförfattare, vars historier skapar 

mening kring ett märke. Två av dessa författare är konsumenten som använder märkets 

produkter och märkesinnehavaren. När dessa historier möts kan konsumenten skapa sina egna 

historier och mening kring ett märke.
71

 Som tidigare nämnt främjar Apple kreativitet vilket 

kan bidra till att Johan använder dem i sitt kreativa skapande. Han skapar sin egen historia 

kring märket med hjälp av input från märkesinnehavaren. Vi ser det som att Johan har 

påverkats av Apples input gällande kreativitet. Då han är en kreativ person vill han använda 

ett märke som kommunicerar denna egenskap. Märket kompletterar hans personlighet och 

stärker hans uppfattning om sig själv som kreativ.   

5.2 Symbolisk innebörd och visuellt tilltalande  

Escalas och Bettman menar att märken har mer eller mindre symbolisk mening, med detta 

menar de att vissa märken kommunicerar något om användaren bättre än andra. Exempelvis 

har märken som man använder i offentligheten istället för endast privat, och lyxprodukter 

istället för nödvändiga produkter, mer symbolisk mening. De menar även att märken som 

används av många olika typer av personer inte har lika mycket symbolisk mening som 

märken som används av en liten nischad grupp individer. De märken som har hög symbolisk 

mening är det troligare att konsumenter skapar relationer till för att konstruera sin identitet.
72

 

 

Vid koppling till empirin kan vi först konstatera att märket används både offentligt och privat. 

Telefonen har Johan ständigt med sig och han använder den relativt frekvent, inte bara för att 

kommunicera med andra utan även för att ta bilder, använda diverse applikationer och så 

vidare. Telefonen visas då ständigt upp i offentliga sammanhang. När det gäller lyx- eller 

nödvändiga produkter får märkets produkter anses vara lyxprodukter. En dator och en telefon 

kan idag anses vara nödvändigt, men det finns andra märken som tillverkar liknande 
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produkter som är billigare.
73

 Vi ser även att Johan har uppgraderat sig från en iPhone fyra till 

en iPhone fem vilket inte är en nödvändighet då produkterna kan anses vara snarlika. Det 

framgår också att han kan göra samma saker med sin dator som han kan göra med sin iPad 

och sin Apple-TV. Han kan därför anses ha lyxprodukter snarare än nödvändiga produkter. 

Dessa iakttagelser talar för att märket har hög symbolisk mening och att han därför kan 

använda märket för att konstruera sin identitet, på så vis blir märket meningsfullt för Johan. 

Det som talar mot en hög symbolisk mening är att Apple är ett välkänt märke som används av 

många.
74

  Escalas och Bettman menar även att människor tenderar att använda sig av märken 

vars image matchar imagen hos den grupp människor som man anser sig tillhöra.
75

 Johan 

anser att Apple är ett stilrent, funktionellt och till viss grad exklusivt märke. Med detta 

resonemang bör därför detta vara egenskaper som han anser att den referensgrupp han tillhör 

värderar högt. Johan använder därför märket för att han tycker att det representerar honom 

och den typen av människor som han anser sig tillhöra.  

Levy menar att människor generellt sätt ganska lätt skapar en symbolisk mening till olika 

märken och produkter.
76

 Han menar att när en produkt inhandlas på grund av känslor och 

idéer, snarare än efter behov, är det på grund av det symboliska värdet hos produkten. I likhet 

med Escalas och Bettman hävdar Levy att konsumenter väljer att använda märken vars 

symboliska mening matchar eller förstärker konsumentens syn på sig själv.
77

 Utifrån detta kan 

vi konstatera att Johan införskaffade sin nya mobiltelefon på grund av det symboliska värdet 

hos produkten. Trots att han hade en full fungerande telefon valde han att uppgradera sig till 

en ny modell som inte skiljer sig särskilt mycket från den äldre.  

 

Ett märkes symboliska mening är förhandlas fram i olika kontexter, detta menar Ligas & 

Cotte. De menar att individer konfronteras i den sociala kontexten (Brand Negotiated Process) 

och en gemensam uppfattning om ett märkes mening förhandlas fram. 

Marknadsförningskontexten har dock bidragit till en gemensam uppfattning om vad märket 

står för,
78

 detta genom input från märkesinnehavaren. Genom input från märkesinnehavaren, i 

form av reklam, sponsring och så vidare, tillsätter konsumenter märken en image. Denna 

image kan konsumenten sedan jämföra med andra konsumenters bild av märket och de kan 
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därefter enas om vad märket står för. Johan berättade att han kom i kontakt med märket på 

grund av att märket diskuterades bland vänner. Vännerna talade gott om märket och det var 

rekommendationer som fick honom att pröva dess produkter.   

 

Det framgår av intervjun att Johan har skapat sig en uppfattning om märket, det vill säga 

tilldelat märket en image. Han beskrev exempelvis märket som stilrent, utan onödigt "tjafs", 

funktionellt och exklusivt. Denna uppfattning tycks stämma överens med den bild av märket 

som företaget vill förmedla. Enkelheten i användandet och den minimalistiska estetiken är vad 

som kännetecknar företaget.
79

 Reklam från företaget, via exempelvis TV eller affischer på 

stan, finns inte enligt Johan. Den reklam som Johan har tagit del av är från olika 

mobiloperatörer och inte direkt från företaget. Om han söker information om Apples 

produkter vänder han sig främst till företagets hemsida. Genom exempelvis en hemsida kan 

ett företag bidra med historier kring märket och på så vis "författa" dess mening. Detta gör att 

hans bild av märket till stor del överensstämmer med den bild som företaget vill förmedla. 

Det framgår under det andra intervjutillfället att Johan även tar del av de event som Apple 

håller inför lanseringar av nya produkter. Detta innebär direkt input från märkesinnehavaren, 

som kan bygga upp en historia kring märket och dess produkter (märkesförfattare). Den input 

som företaget bidrar med ställer Johan mot sin egen livshistoria och använder i sitt 

meningsskapande kring märket. 

 

Vid beskrivning av märket tycks utseendet på produkterna vara en avgörande faktor. Det 

framgår att design är något som är viktigt för Johan, detta då han tyckte det var viktigare att 

poängtera produkternas utseende än dess funktioner. Varför Johan dras till en viss typ av 

design måste utvecklas, detta är något som Braun-LaTour, LaTour och Zinkhan har forskat 

kring. De hävdar att meningsskapande kring ett märke påverkas av konsumentens förflutna.
80

 

För att till fullo förstå vad ett märke betyder för en individ måste man förstå individens 

användning av produkterna i det förflutna. Författarna menar att detta kan påverka 

konsumentens användande av märket i fortsättningen.
81

 Med detta resonemang har Johan 

kanske som barn använt produkter med liknande designattribut och det kan ha påverkat 

honom till att välja just Apple. Barn söker ofta liknande designattribut som föräldrarna, detta 
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för att söka trygghet.
82

 För att exemplifiera denna trygghet: om man Johans pappa haft en 

Volvo under Johans uppväxt. Pappan utstrålade trygget, Johan kände sig alltid säker när han 

åkte i Volvon med sin pappa. För att känna denna trygget i det vuxna livet är det då troligt att 

även Johan väljer en Volvo eller en bil med likande designattribut. Johan kommer troligtvis 

att föra vidare denna association av trygghet till sina framtida barn, som också de kommer att 

söka sig till likande designattribut.  

 

5.3 Ett märke för användning  

Det finns flera anledningar till att Johan väljer att använda Apples produkter, hur produkterna 

kan användas är dock avgörande för hans val av just Apple. I empirin framgår det att 

synkningsmöjligheten, det vill säga förmågan att sammankoppla de olika produkterna trådlöst, 

är en av de främsta anledningarna till att Johan väljer Apples produkter. Johan berättade att 

han kan komma åt sina filer från telefonen, datorn och surfplattan, oavsett i vilken av dessa 

enheter som filerna ligger lagrade. Detta tyder på att han vet hur produkterna skall användas 

på bästa sätt. I modellen om märkeskunnighet har han då nått det andra steget, att ”skriva”. Vi 

anser, som tidigare nämnt, att Johan befinner sig i det tredje steget av märkeskunnighet. Detta 

steg har tidigare benämnts som ”skapa”, och innebär bland annat att man hittar nya kreativa 

sätt att använda märket på. Anledningen till att Johan befinner sig i detta steg bland annat är 

användningen av applikationen Splashtop. Med denna applikation kan Johan synkronisera sin 

telefon med sin dator var han än befinner sig. Detta är enligt oss att ta synkningsfunktionen 

till en ny nivå, han maximerar funktionen. Johans synkronisering mellan de olika produkterna 

sker med hjälp av ett ”Apple-konto”. Detta innebär att endast Apples produkter kan 

synkroniseras på det viset. Man kan då anse att Johan är låst till Apples produkter, att han 

måste fortsätta köpa deras produkter för att de produkter han redan har skall kunna 

synkroniseras med den nyinhandlade produkten. Susan Fournier har redogjort för olika 

relationstyper som en konsument kan ha till ett märke. En av dessa relationstyper kallar 

hon ”dependencies”. I den relation ses konsumenten som beroende av märket och uppfattar 

det som oersättligt.
83

 Då Apples produkter fungerar väl ihop köper Johan deras produkter för 

att kunna använda den nya produkten med de gamla. Han har lagt ut mycket pengar på sin 

dator och surfplatta, då vill han också ha en telefon som kan användas på bästa sätt ihop med 

dessa. En annan av Fourniers relationstyper som passar bra in på förhållandet som Johan har 
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till Apple är ”committed partnership”. Detta innebär en långvarig och frivillig relation som 

bygger på intimitet, kärlek och förtroende.  Konsumenten väljer att fortsätta använda märket 

trots negativa omständigheter.
84

 Det som tyder på att Johan har denna typ av relation till sitt 

Apple är att han kan identifiera sig dem, de kompletterar livsstil och intressen. På grund 

av ”dependencies” relationen väljer han även att fortsätta köpa märkets produkter även om de 

skulle sakna vissa attribut som han vill åt. Om en ny mobiltelefon från Apple exempelvis inte 

skulle ha så stor skärm som han hade önskat skulle han ändå köpa den, mycket på grund av 

synkningsmöjligheten som gör honom beroende av märket. 

Empirin visar att Johan har flera produkter som kan användas till samma sak. Apple-TV:n och 

iPaden är inte inhandlade för deras unika funktioner. Allt som Johan gör på dessa kan han 

även göra på sin dator. Produkterna är därför inhandlade på grund av andra skäl. Ipaden är 

mindre än dator och lättare att hantera. Observation visar att iPaden finns i anslutning till 

sängen. Han har till och med byggt en ställning till den. Att använda datorn i sängen kan vara 

klumpigt och obekvämt, då datorn är större och tyngre än surfplattan. Det finns dessutom en 

risk att den blir överhettad om man har den direkt mot täcket. Ipaden gör helt enkelt tillvaron 

lite mer bekväm. Detsamma gäller Apple-TV:n, som inte ens används för tillfället. Istället 

använder Johan för tillfället dator för att spela upp media via sin TV, vilket verkar fungera 

precis lika bra som det gör via en Apple-TV. Detta stödjer Levys resonemang om att 

människor konsumerar utifrån känslor, mål, önskningar och omständigheter, snarare än efter 

behov.
85

 Människor handlar inte rationellt. Visserligen kan folk vara medvetna om pris, 

kvalitet och så vidare, men de handlar ändå produkter de egentligen inte behöver. Människor 

handlar idag produkter för att de är bekväma eller snygga, inte för att de egentligen behövs.
86

 

McCracken talar om att kulturell mening förflyttas från den kulturella världen till 

konsumentvaror, och från konsumentvaror till den enskilde konsumenten.
87

 Han hävdar att 

konsumenter skapar mening kring produkter genom olika ritualer.
88

 En av fyra ritualer som 

McCracken tar upp kallar han ”grooming rituals”. Denna typ av ritual handlar om att den 

mening som en konsument skapar kring ett märke kan svalna. ”Grooming rituals” innebär att 

man ständigt fyller på med ny mening genom att använda märket upprepande gånger.
89

 Då 

Johan har angivit att han använder märkets produkter dagligen upprätthålls och utökas den 
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mening han skapat kring märket. Ett exempel är hur Johan använder märket är för att 

eliminera dötid. Vid flera observationer sågs Johan plocka fram sin mobiltelefon då han blev 

tvungen att vänta på något. När det blev reklamavbrott vid TV-tittande och när motståndare 

söktes vid onlinespelande fyllde han dötiden genom att hålla på med sin mobiltelefon. Främst 

använde han applikationer som Facebook och Instagram, vilka gör det möjligt för Johan att 

hålla sig uppdaterad om vad vänner och bekanta har för sig. Detta ser han som meningsfullt 

då han slipper slösa tid på reklamavbrott och övrig väntan, istället kan han ägna sig åt något 

som intresserar honom, sina vänner. 

6. Slutsats 

Studiens syfte är att utifrån ett konsumentperspektiv visa hur meningsskapande i en relation 

mellan ett märke och en konsument kan se ut. I analysen har vi lokaliserat tre faktorer som 

kan påverkar en konsuments meningsskapande kring ett märke. Dessa faktorer är: 

överensstämmelse med konsumentens ”jag”, symbolisk innebörd och visuellt tilltalande, och 

användning. 

Överensstämmelse med konsumentens ”jag”  

Om ett märkes image överensstämmer med en konsuments ”jag” kan denna skapa mening 

kring märket. Fallet som undersökts är en kreativ person och det märket som denna använder 

främjar kreativitet.  Ett märke kan bli meningsfullt då det förmedlar egenskaper som en 

konsument kan identifiera sig med. Konsumenten kan då känna att märket kompletterar 

dennas personlighet.  

Symbolisk innebörd och visuellt tilltalande 

En konsument kan finna ett märke meningsfullt på grund av dess symboliska egenskaper. 

Märken har symbolisk innebörd, och om denna innebörd lockar eller tilltalar en konsument så 

kan denna använda märket för att skapa mening. Konsumenten kan då känna tillhörighet till 

andra som också finner samma symboliska innebörd lockande eller tilltalande. Att ett märkes 

produkter är visuellt tilltalande kan också vara en avgörande faktor. Om en konsument kan 

matcha ett märke med sin stil och smak kan märket fungera som en meningsfull symbol.    

Användning 

Hur ett märkes produkter används kan bidra till meningsskapandet kring märket. Vissa 

märken har egenskaper som konsumenter värderar högt. Om märken tillåter den användning 

som konsumenten önskar blir märket meningsfullt.  
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7. Reflektioner 

Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning inom området. Att ett märkes 

symboliska innebörd är viktigt är inte något nytt. Levy beskriver detta i sin klassiska 

artikel ”Symbols for Sale” så tidigt som år 1959. Fenomenet har sedan dess undersökts av 

många andra, bland annat Escalas och Bettman. Produkter inhandlas inte bara efter behov, 

utan även vad de står för eller hur konsumenten känner sig när denna använder märkets 

produkter. Vi tror att fallet som undersöks känner sig som en trendig, uppdaterade och kreativ 

person när han använder Apples produkter. Han berättar att han uppgraderat sig flera gånger. 

Visserligen kan det vara så att han vill åt de senaste funktionerna, men troligtvis är det 

känslan av att ha det ”senaste” som får honom att uppgradera sig. 

Att konsumenter väljer att använda sig av märken som överensstämmer med deras 

personlighet har tidigare uppmärksammats av bland annat Malär et al. Detta stämmer bra 

överens med den här studiens resultat. Vi har tydliggjort att Johan är en kreativ person och att 

Apple är en märkes som främjar kreativitet. Av detta dra vi slutsatsen att konsumenter skapar 

starka och meningsfulla relationer till märken som kompletterar deras personlighet.  

Vi hävdar även att hur en konsuments användande av ett märke kan bidra till dennas 

meningskapande kring märket. Men funktioner är ju oftast inte bundna till märken. 

Uppenbarligen finns det vissa funktioner som Johan tycker är bättre hos Apples produkter. 

Det har exempelvis framkommit att synkroniseringen som Apples tillåter är en avgörande 

faktor till varför Johan fortsätter att använda märket.    

Apple tycks vara ett märke som människor har extra lätt skapa starka relationer till. Många av 

Apples användare verkar nästintill besatta av märket. Apples största konkurrent inom 

smartphone-segmentet är Samsung.
90

 Samsung har gjort flera reklamfilmer där det skojas om 

de överdrivet lojala Apple-fantasterna. På ett komiskt vis framställs Apples användare som 

mer eller mindre hjärntvättade och överdrivet lojala.
91

 Johan är inte så besatt som många 

andra, men han är absolut en väldigt lojal användare. Han är inte den som står först i kön vid 

lanseringen av en ny produkt, men han är uppdaterad och vill gärna ha det senaste även om 

han inte alltid köper det. Detta gjorde honom till ett bra fall att undersöka.   
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8. Framtida forskning  

I vår studie har vi undersökt hur meningsskapande kan se ut i en relation där konsumenten är 

starkt medveten om vilket märke denne använder och varför. Till framtida forskning skulle 

det kunna vara intressant att undersöka relationen som en konsument har till ett märke då inte 

är lika medvetna om märket. Exempelvis använder många säkert samma tvättmedel utan att 

egentligen tänka särskilt mycket på vilket märke de egentligen använder och varför. Det vore 

intressant att se hur en sådan relation skiljer sig från den vi har illustrerat. 
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10. Bilaga: Testkörning av intervju 

Respondent ett 

Del ett  

Respondenten är en 55 år gammal kvinna som bor tillsammans med sin man i en förort till 

Stockholm. Hon har två barn som idag är vuxna. Hon är född och uppvuxen på landet men 

flyttade vid 19 års ålder till Stockholm för att studera. Där pluggade hon till civilingenjör, och 

idag jobbar hon som tjänsteman inom den kommunen där hon bor, där hon har en 

chefsbefattning. På sin fritid gillar hon att läsa och motionera, ibland ägnar hon sig även åt 

trädgårdsarbete. 

Del två  

Respondenten menar att hon sällan tänker på vilket märke hon använder, funktionen eller 

utseendet är oftast det som är viktigast. Det första märket hon nämner när hon ska berätta 

vilka märken hon har är Marimekko. Hon säger att just Marimekko är ett märke som hon är 

medveten om när hon använder och aktivt letar efter. Utöver Marimekko nämner hon även: 

Timberland, Fjällräven, Svenskt Tenn, Bosch, Mercedes, Scan, Arla, ICA, Coop, Rex, Sir 

Williams, Apple, Ikea (motvilligt). 

Del tre 

Respondenten beskriver Marimekko som ett märke man blir glad av, de gör textilier med 

starka färger och stora mönster med anknytning till naturen. Hon uppfattar det som ett märke 

som syns väl och kan lätt känna igen märket om någon annan använder det utifrån dess 

mönster. 

Hon kan inte komma ihåg när hon först blev medveten om märkets existens men hon har känt 

till märket större delen av sitt liv. Det är dock de senaste 10-15 åren som hon har börjat köpa 

märket själv. Anledningen till att hon inte köpt det tidigare är för att det är ganska dyrt och det 

är först på senare år som hon känner att hon tycker det är värt att spendera pengar på märket.   

Hon har främst kläder, men även några dukar av märket. Kläderna använder hon relativt ofta. 

Inte varje dag, men åtminstone varje vecka. Hon menar att kläderna är ganska utstickande, att 

man lägger märket till dem, och att man inte varje dag känner att man vill synas så pass 

mycket. Hon använder kläderna när hon känner sig pigg och glad och tycker att Marimekko 

utstrålar detta. Märket fungerar som ett verktyg för att visa hennes personlighet, de roliga och 

klassiska mönstrarna tycker hon passar hennes personlighet. 
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Hon menar att man inte ser märket så ofta, när man gör det så är det för att andra personer bär 

kläder av märket. Någon reklam för märket känner hon inte till. Hon kommer i kontak med 

märket när hon ser andra bära dess kläder, det är dock inte så vanligt märke bland hennes 

vänner och bekanta. Hon känner inte till de nyheter som märket släpper mer än att det brukar 

komma en del nya produkter varje säsong. Enligt henne är märket klassiskt och tidlöst, det är 

därför inte nödvändigt med massa nyheter hela tiden. 

Hon tror att den typiska användaren är människor som henne, medelålders kvinnor som är lite 

stilmedvetna och gillar klassiska mönster och glada färger. 

Respondent två 

Del ett 

Mannen är 23 år gammal som bor hemma hos mamma och pappa i Stockholm. Han kom till 

Sverige för sju år sedan och kommer ursprungligen från Serbien. Respondenten har gått på en 

YH-utbildning där han utbildade sig till driftingenjör. I dag jobbar han som tekniker och blev 

nyligen anställd på ISS. Han har en fästmö som han ska gifta med nästa år och letar för 

nuvarande en bostad som de tillsammans kan flytta till. Mannen arbetar även som domare 

inom handboll på helgerna. På fritiden ägnar han sig främst åt att träna, umgås med sin fästmö 

och sina vänner.   

Del två 

När respondenten blir tillfrågad vilka märken denne har hemma nämner respondenten dessa i 

följande ordning: Adrian Hammond, Paco Rabanne, G-Star, Diesel, Ralph Lauren. Han 

förklarar att Adrian Hammond är ett märke han gillar starkt och är ”nummer ett” för honom 

just nu. Han fortsätter och berättar att det är ett märke han bär nästan dagligen, på grund av att 

han tycker om märket. Utöver de ovanstående märken nämner respondenten märken som Arla, 

Adidas, LG, och Renault. 

Del tre 

Respondenten förklarar att Adrian Hammond är ett svenskt märke med sydeuropeiskt stil. 

Märket gör endast kläder och accessoarer. Märkets logotyp är ibland förkortad till AH som 

syns tydligt på exempelvis pikéer, tröjor, och kavajer. Respondenten hävdar att märket dök 

upp år 2009 och han anser att märkets produkter är väldigt moderna. 
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Respondenten kom i kontakt med märket när han kikade runt på nätbutiken Stayhard.se för 

cirka två år sedan. Han hade ”aldrig sett liknanden kläder tidigare” och tyckte att de var 

väldigt snygga. Han anser att märket förmedlar självsäkerhet och är en kombination av 

sofistikerad och causal. Med kombination av sofistikerad och causal menar respondenten att 

kläderna är lite slitna i stilen men ändå stilig, det vill säga inte för prydligt och inte för causal. 

Han anser att detta stämmer överrens över hans personlighet och känner sig ”snygg och glad” 

när han bär Adrian Hammond. Han bär märket främst när han ska socialisera sig bland 

människor, exempelvis fester, träffa sin fästmö eller när han umgås med sina vänner. 

Han köper produkter från märket väldigt ofta, ungefär en varannan månad. Han är även 

medveten om nya produkter märket lanseras, detta genom att Stayhard.se skickar e-post om 

nya kollektioner på de märken respondenten ofta handlar. Respondenten anser att den typiska 

användaren av märket är unga människor runt 20 års ålder som har sitt ursprung från södra 

Europa, exempelvis Serbien, Italien, Albanien. De människor som bär märket är stilmedvetna 

och är medvetna om vad dem vill förmedla till andra genom att använda märket. 

Respondenten tror att folk uppfattar märket som ”snobbigt, överklass!”.  


