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Den här studiens ambition är att bredda kunskapen kring användarens motiv till att konsumera 
en iPhone. Särskild uppmärksamhet har riktats kring behov som motiverar till användning samt 
iPhones roll i användarens konstruktion av jaget och den sociala identiteten. Syftet med studien 
är att undersöka en grupp användares motiv till att använda en specifik typ av smartphone, en 
med ett starkt varumärke, för att förstå bakomliggande motiv till användningen. Smartphones, i 
synnerhet iPhone, har under de senaste åren blivit ett populärt kommunikationsmedel bland 
många. Därför är det är det av vikt att bedriva forskning kring ämnet för att skapa förståelse för 
varför vi använder viss teknologi och i synnerhet hur användaren uppfattar denna teknologi. 
Genom kvalitativ forskningsstrategi med fokusgruppsintervju som metod svarar denna studie på 
frågor som: vilka motiv finns det till att använda en iPhone, vilken betydelse har iPhone för 
människan vid konstruktionen av jaget och den sociala identiteten samt vilka behov ligger bakom 
användarens motiv till att använda en iPhone?  
 
De motiv som var mest framträdande i studien kan sammanfattas i följande teman: konstruktionen 
av jaget, tillgång till information, social interaktion, underhållningsvärdet och det så kallade iPhone-behovet. 
Vid konstruktionen av jaget fungerar iPhone både som en symbolisk ägodel och som ett hjälpmedel. 
Den fungerar som en materiell förlängning av ens jag och ens sociala identitet. En användare av 
iPhone kan tillhöra tre olika typer av klaner: Apple-entusiaster, mediaeliten och ekonomisk 
välfärd. Den lättillgängliga och snabba tillgång till information som iPhone erbjuder samt 
möjligheten till social interaktion är starka motiv till användning. När det gäller underhållningsvärdet i 
att konsumera en iPhone så framgår det i studien att människan konsumerar en iPhone för att få 
leka av sig och bli underhållen. Avslutningsvis framträder fenomenet iPhone-behovet i studien. Det 
uppfattas av användaren som ett helt nytt behov som personen ifråga upplever att de anammar i 
och med konsumtionen av en iPhone. Användarna upplever att iPhone skapar ett nytt behov och 
beroende. Dock handlar det inte om ett nytt behov, utan snarare en förstärkning eller förlängning 
av några mänskliga grundläggande behov. 
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This studies ambition is to broaden the knowledge of the users motive to consume an iPhone. 
Particular attention has been focused around the need to justify the use and the iPhones role in 
the user's construction of the self and the social identity. The purpose of this study is to 
investigate a group of users motives for using a specific type of smartphone, one with a strong 
brand, to understand the underlying reasons for the use. Smartphones, especially the iPhone, has 
in recent years become a very popular means of communication. Therefore, it is important to 
conduct research on the topic to get a deeper understanding of why we use certain technology 
and in particular how the user perceive this technology. Through a qualitative strategy of research 
with focusgroup-interview as a method, this study answers questions like: what motives are there 
to use an iPhone, what impact have iPhone on humans in their construction of the self and the 
social identity, and what needs are behind the users motive to use an iPhone?  
 
The subjects which were most prominent can be summarized in following themes: the construction 
of self, access to information, social interaction, entertainment value and the so-called iPhone-need. In the 
design of the ego, iPhone functions both as a symbolic possession and as an aid. It is a tangible 
extension of one's self and one's social identity. A user of the iPhone can belong to three 
different kinds of clans: Apple-enthusiasts, media elite and the economical prosperous. The easy and quick 
access to information that the iPhone offers, and the opportunities for social interaction are strong 
incentives to the use of the phone. When it comes to the entertainment value in the consumption of 
an iPhone it appears in the study that humans consume an iPhone to simple play and to be 
entertained. The consumer uses the iPhone to explore their playfulness. Finally, an emerging 
phenomenon in the study is the iPhone-need. It is perceived as an entirely new needs by the users 
when they consume the iPhone. Users feel that the iPhone creates a new need and dependence. 
However, it is not a new need, but rather a reinforcement or extension of some of the basic 
needs of humans. 
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1. Inledning 
 
Det här är en studie med ambitionen att studera människans motiv till att använda en iPhone 
med särskild uppmärksamhet kring behov som motiverar till användandet samt iPhones roll i 
användarens konstruktion av jaget. Det övergripande syftet är att skapa förståelse kring en grupp 
användares uppfattning om det tidigare nämnda för att fördjupa förståelsen för iPhones betydelse 
i den samtida kommunikationskulturen. Att studera ämnet är vetenskapligt försvarbart i och med 
att iPhone, en så kallad smartphone, vuxit till att bli en mycket populär kommunikationskanal 
bland många. Detta kommer att ges belägg för vidare in i studien. Det är därför av intresse att 
studera ämnet i fråga. Studien ämnar ge orientering i ett komplext kommunikationslandskap och 
finna motiv som triggar till användandet av ett visst kommunikationsmedel.  
 
 
1.1 Disposition 
 
Studien inleds med en bakgrund till val av ämnesområde ur personliga och akademiska 
perspektiv, där även begreppet iPhone presenteras och diskuteras utifrån teoretiskt bakgrund. 
Vidare presenteras tidigare forskning med fyra studier som är snarlika denna och som denna 
studie hämtat inspiration ifrån. Därefter redogörs de teoretiska utgångspunkter som utgör basen 
för undersökningen. I det kapitlet presenteras teorier som har koppling till konsumtionskultur, 
konstruktionen av jaget, användarperspektiv samt behov. Kapitlet avslutas med en 
begreppsförklaring. Sedan följer en djupare formulering av syfte och problem där tre 
problemformuleringar presenteras. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar, det vill säga det 
som denna studie inte kommer att behandla. Fortsättningsvis presenteras studiens 
forskningsstrategi med val av metod och tillvägagångssätt samt diskussion om studiens kvalitet 
och källkritik. Därefter redovisas själva genomförandet av undersökningen, från förarbetet till 
analys. Sedan följer en omfattande redovisning av den insamlade datan där empirin belysts ur 
olika teoretiska perspektiv. Studien avslutas med en sammanfattande diskussion om resultat och 
vilken vidare forskning som denna studie kan inspirera till.  
 
 
1.2 Bakgrund 

”Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything” - Steve Jobs  
(Fling 2009, s. 10) 
 
Helt plötsligt fanns de där i var mans hand – alla dessa iPhones. På matbord, på fik och på nästan 
all ledig yta flockas horder av den här typen av telefon, alltid redo att följa minsta vink från 
ägaren. Numera är det inte boken eller läsglasögonen som människan packar upp, utan dem som 
äger en iPhone låter den vara det allra första som lämnar väskan eller jackfickan. Ett intressant 
forskningsområde uppenbarade sig när vi båda forskare en dag satt djupt nersjunkna i respektive 
fiktiva värld som levererades av iPhone. Hur är det möjligt att en människa kan odla en så stark 
relation till ett tekniskt hjälpmedel och hur påverkar det oss egentligen? Syftet med den här 
studien är helt enkelt att blottlägga ett användarperspektiv på iPhone. Vilka motiv har människan 
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till att konsumera en iPhone och vilka behov tillfredsställer den? Kan iPhone ha betydelse för hur 
vi bygger vår sociala identitet och konstruerar jaget? Med hjälp av samtal i fokusgrupper avser vi 
att svara på alla dessa frågor.  
 
 
1.3 iPhone 
 
I skrivande stund är trenden tydlig i Sverige - de smarta telefonerna finns snart överallt. I oktober 
år 2010 uppgav drygt en fjärdedel av svenskar i åldern 15-74 att de ägde en smartphone enligt 
internetsajten Mediavision. På den svenska marknaden har iPhone varit den mest framträdande 
smartphonen fram tills första kvartalet av 2011 då mängden Android-användare gått om antalet 
iPhone-användare (www.mediavision.se). Trots detta nämner PTS (Post- och telestyrelsen) att 
Apple tillsammans med sin produkt iPhone är de som för närvarande driver på utvecklingen. 
Hela 57 miljoner människor köpte en iPhone mellan juni år 2007 och september år 2009, vilket 
gör plattformen till en av de snabbast växande i teknikens historia (www.pts.se).  
 
Det är diskutabelt om iPhone är den smartaste av telefonerna. Dock är det uppenbart att iPhone 
är ett mycket populärt kommunikationsmedel som tillsammans med varumärket Apple är 
telefonen som dominerar mobilmarknaden under arbetet av den här studien. Så har det varit 
sedan år 2007 då Steve Jobs presenterade sin produkt iPhone för världen (Fling, 2009). Redan 
under de tre första dagarna sålde Apple över 1 miljon iPhone 3GS (www.apple.com). Kort 
därefter konstaterades det att försäljningen av telefonen täckte 30 procent av smartphone-
marknaden just då och toppade listan som den bäst säljande mobilprodukten i USA (Fling, 2009). 
 
Vad som var märkbart med iPhone 3GS var hur den ändrade på människans uppfattningar om 
vad den mobila teknologin kunde åstadkomma. iPhone var varken en telefon eller en dator. Det 
var något helt annat, ett helt nytt medium som hamnade under kategorin ”smartphone”. Dock 
har begreppet smartphone aldrig blivit konkret definierat vad det egentligen är och innebär, men 
det finns distinkta skillnader mellan en vanlig mobil och en smartphone enligt Fling (2009). När 
mobilen introducerades var det till början en enkel portabel variant av den vanliga telefonen. 
Mobilens huvudsakliga syssla var helt enkelt att fungera som en kommunikationskanal mellan två 
personer. En smartphone har samma egenskaper som en mobiltelefon med det säregna att den 
använder sig av ett avancerat operativsystem, har större skärm och innehar möjligheten att koppla 
upp sig med Wi-Fi eller andra snabba nätverksanslutningar. Ett annat drag hos smartphonen är 
att den använder sig av så kallade applikationer som användaren själv kan hämta och installera. 
Applikationer, så kallade appar, är tillämpningsprogram såsom till exempel tjänster eller sociala 
spel som ofta tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.  

I och med teknikutvecklingen så blev det möjligt att packa in fler funktioner i allt mindre 
förpackningar. Begreppet mediekonvergens används för att förklara detta fenomen, där medier 
och teknologi smälter ihop i allt större omfattning (Jenkins, 2008). Mobilerna blev smartare och 
började alltmer att likna små personliga datorer. Den första telefonen som faller under kategorin 
av smartphone hette IBM Simon och kom ut på marknaden redan år 1993 (www.pcworld.com). 
Dock var människorna inte intresserade då. Smartphonen lanserades redan år 2002 men det var 
inte förrän år 2007 som allmänheten fick upp ögonen för den smarta telefonen i och med 
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iPhones lansering (Fling 2009). Enligt Fling så hade mobilen aldrig haft en egen identitet som 
medium innan dess, utan endast varit en konvergens av andra redan existerande medier. Trots 
iPhones revolutionerande entré på marknaden så kallar Fling den nuvarande epoken för en 
teknisk brygga. Enligt honom är iPhone bara början på ett helt nytt koncept av medium som 
kommer att inta en position i styrka. Precis som Macintosh är i relation till de personliga 
datorerna så är iPhone en utmärkande produkt på marknaden. Människor kallar iPhone för 
varken telefon eller minidator, utan benämner apparaten vid dess produktnamn. Idag är en mobil 
mer än en apparat att ringa med, vilket även allt fler människor till slut insett. Numera är det 
folkets förhoppningar och förväntningar som sätter gränsen för vad en telefon ska kunna 
åstadkomma, och de suktar alltid efter mer funktioner och fler innovationer (Fling 2009). I och 
med iPhone så har dataföretaget Apple satt en barriär på vad folk vill ha.  

“What is so exciting is that “tomorrow” is actually happening right now.” - Brian Fling  
(Fling, 2009, s. 12)  
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2. Tidigare forskning 

Här nedan följer en redovisning av tre tidigare studier på området som vår studie kan placeras 
emellan.  
 
 
2.1 Kramad eller plågad av smartphonen? 

I studien”Embracing or embattled by converged mobile devices? Users' experiences with a contemporary 
connectivity technology” från år 2011 har forskarna Sharon F. Matusik och Amy E. Mickel undersökt 
hur konvergerade mobila apparater, det vill säga smarta telefoner såsom Blackberries och 
iPhones, upplevs av användarna. Målet med deras undersökning är att öka kunskapen kring hur 
arbetande individer som använder sin smartphone för arbetsrelaterade syften upplever och 
reagerar på den nya teknologin. Matusik och Mickel poängterar betydelsen av smartphone som 
en ny typ av teknologi som på senare tid blivit mycket populär och som många har anammat. De 
menar att den här teknologiska skiftningen påverkar människan på flera plan. Arbetsplatsen blir 
flexiblare och arbetsuppgifter kan göras oavsett var individen befinner sig för tillfället. 
Individerna kan även göra flera uppgifter samtidigt, vara mer tillgängliga och mottagliga samtidigt 
som personen i fråga lättare kan hitta information och kontakta andra. Var personen befinner sig 
spelar allt mindre roll helt enkelt. Genom kvalitativa djupintervjuer med 54 individer som 
använder smartphone i arbetet runtom i USA kom forskarna fram till flera resultat. Bland annat 
så visar deras studie att användarna upplever press av att vara tillgängliga/mottagliga och att 
huvudattraktionen med en smartphone är att den kopplar användaren till många olika människor 
och informationskällor genom dess funktioner. Deras studie visar även att det finns olika typer av 
reaktionskategorier bland användarna av smartphones. Kategorierna baseras på hur användarna 
reagerade på pressen av att vara tillgänglig/mottaglig som Matusik och Mickel beskriver som en 
förväntning av att alltid ha tid att kolla och svara på meddelanden, oavsett tid på dagen, veckodag 
och var personen i fråga befinner sig och vad personen gör. De tre typerna av reaktionskategorier 
som identifierades är: entusiastisk, balanserad och byteshandel (fritt översatt av Kolström och 
Makrill).  

• Entusiasterna är de användare som tolkar upplevelserna med smartphone i extremt positivt 
ljus. De ser endast fördelar med apparaten, både privata och professionella, och de enda 
nackdelarna beskriver de som några få som till exempel tekniska begränsningar. De 
omfamnar pressen av att alltid vara tillgänglig/mottaglig och har alltid apparaten påslagen 
och i närhet för att kunna övervaka den. Meddelanden besvarar de per automatik utan att 
reflektera över var de befinner sig eller vad de gör just då.  

• Balanserade användare är däremot mer kritiska mot apparaten. De uppskattar de tekniska 
fördelarna men upplever tillgängligheten i negativt ljus, både professionellt och privat. 
Därför tenderar dessa användare att stänga av telefonen under kvällar och under helger 
för att begränsa dess påverkan över en.  

• Användare under kategorin byteshandel är också kritiska men hade däremot en mer 
reflekterande ställning. De tolkar telefonen som en fördel i arbetet samtidigt som den 
anses ha en negativ påverkan över deras privatliv. Dock är de beredda att låta telefonens 
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fördelar i arbetslivet väga upp den negativa påverkan som den har i deras privatliv, som 
en slags byteshandel. 

En annan upptäckt som Matusik och Manick gör i studien är att sociala influenser är viktiga 
drivkrafter bakom hur användarna upplever och reagerar av användandet av en smartphone. Mer 
specifikt finner de att användarnas motiv till att anamma, källan av förväntan (som användaren 
upplever en social press ifrån) och antalet källor spelar roll för användarnas olika reaktioner. Fler 
källor leder till en ökad känsla av press, vilket får både entusiasterna och byteshandlarna att alltid 
hålla ett öga på telefonen. Antalet källor influerar även på hur smartphonen används. Dock finns 
det olika typer av källor. Entusiasterna upplever att pressen oftast kommer från diffusa källor 
såsom Facebook, Twitter, communities eller samhället själv, istället för specifika identifierbara 
källor såsom chefer, medarbetare och vänner. Just detta resulterar i att entusiasterna reagerar 
genom att alltid övervaka deras smartphone på grund av det oförutsägbara 
överraskningsmomentet som alla diffusa källor innebär.  

Fortsättningsvis visar deras studie på att den mest framträdande påverkan på användarnas 
reaktioner är motivet till att anamma en smartphone. Dessa motiv inkluderar önskad teknisk 
funktionalitet, härmande av andra och tvång från till exempel arbetsgivare. Entusiasterna 
rapporterade härmande motiv i allra högsta grad, och allra minst graden av tvång. Entusiasterna 
förklarar att de anammade smartphonen efter att de observerat andra smartphone-användare och 
tagit till sig av deras rekommendationer. De trodde redan tidigt att en smartphone skulle vara 
användbar att ha. Flertalet av individerna i balanserad- och byteshandelsgruppen rapporterade att 
de anammade smartphone efter begäran från arbetsgivare, det vill säga genom tvång. Enligt 
Matusik och Manick är det därför föga överraskande att användarna i de grupperna ser främst 
negativa aspekter av smartphonen eftersom tekniken mer eller mindre är något som de själva inte 
har önskat. Matusik och Mickel finner även att användare reagerar olika vid konsumtionen av en 
smartphone. Vissa användare rapporterade fördelar från personliga såsom frid i sinnet och 
mindre oro och sociala såsom mer kontakt med andra människor och arbetsrelaterade såsom 
effektivitet, tillgänglighet och produktivitet. Några deltagare beskriver konsekvenser av 
smartphone såsom privata, stress och skuld samt sociala som anmärkningar från andra till 
professionella, mindre effektivitet och distraktion. Avslutningsvis bör vi understryka att Matusik 
och Mickel menar att de som använder smartphonen i enbart privata syften kan ha reaktioner 
som inte överensstämmer med någon av ovan nämnda kategorier. Då vi studerar människor som 
använder iPhone i bland annat privata syften så är det möjligt att det finns andra 
reaktionskategorier än dem som Matusik och Mickel identifierar.  
 

2.2 Jag checkar in - alltså finns jag 
 
Vid Stockholms universitet har Rosalin Örnefalk och Sebastian Szabolcs under år 2011 undersökt 
populariteten i att använda Location Based Services (LBS) i anslutning till sociala medier. LBS-
tjänster används ofta via smartphones och beskrivs som en kombination av sociala nätverk, spel 
och marknadsföringsverktyg som förser användarna med olika tjänster. Örnefalk och Szabolc 
fokuserar på det sociala nätverket Facebooks funktion i att kunna checka in på olika platser och 
företag. Den här studien har varit en stor inspirationskälla för vår studie och var den som faktiskt 
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tände gnistan för undersökningen då vi såg Örnefalk bli intervjuad om arbetet i Nyhetsmorgon 
på TV4 (http://www.tv4play.se).  
 
Örnefalk och Szabolcs identifierar fyra kategorier av motiv till att använda LBS-tjänster i studien: 
konstruktion av jaget, värdet av information, interaktion med den sociala omgivningen och värdet 
av underhållning. Konstruktion av jaget blev självklart då deras respondenter uppgav att de 
checkar in på olika platser för att stärka bilden av sig själv och sitt personliga varumärke. 
Interaktion med den sociala omgivningen var det mest förekommande enligt Örnefalk och 
Szabolc då tjänsten ansågs meningslös utan den sociala aspekten. Ett annat motiv som 
identifierades är värdet av information och underhållning. Här var orden ”kul” och ”roligt” ofta 
förekommande då viljan till att vara uppdaterad och få information om andra tolkades som ett 
informationsutbyte mellan konsumenter och företag. Denna studie är snarlik vår, både när det 
gäller upplägg, metod, teorier och perspektiv. Därför har den fungerat som en god 
inspirationskälla för vår del. Den byggs upp med teorier kring bland annat konsumtionskultur 
och konstruktion av jaget för att avslutas med deras egen empiri som tagits fram genom 
fokusgruppsintervjuer. 
 

2.3 Ofcom: Communications Market Report 
 
Ofcom är ett brittiskt företag som reglerar telekommunikation. Företaget gjorde en studie år 
2011 som behandlar konsumtionen av mobila data bland de som nyttjar en smartphone, men 
även kommunikativa trender på nätet samt radio och TV-användning. Studien visar hur 
smartphone ändrat sociala beteenden och hur konsumenter litar på att deras smartphone ska 
hjälpa dem att överlappa deras privatliv med arbetslivet. Forskningen visar att ungefär en 
fjärdedel av Storbritanniens vuxna äger en smartphone av någon form, varav iPhone är den 
modell som är det ledande märket bland vuxna och Blackberry bland tonåringarna. Den här 
rapporten jämför och visar på skillnader mellan vuxna (16+) och tonåringar (12-15). I och med 
vår studies fokus på unga vuxna i åldern 21-27 så har vi valt att redovisa den statistik som tagits 
fram i Ofcom:s studie angående den äldre generationen. Viktig statistik att lyfta fram från 
Ofcoms studie är att: 

• 37 % av de vuxna i undersökningen uppger att de är väldigt beroende av sina 
smartphones.  

• 51 % av de vuxna har använt deras smartphone samtidigt som de har socialiserat med 
andra.  

Studien ser på hur smartphone-användare har en starkare relation till sin telefon och ett helt klart 
större beroende till skillnad från de som använder “traditionella” mobiltelefoner. Smartphone-
användarna brukar sina telefoner mer, låter den vara påslagen längre och ger anspråk på att vara 
mer beroende av sin telefon. Smartphones har påverkat människors dagliga liv och studien vill 
visa på hur smartphone-användare har utvecklat sociala attityder som skiljer sig från dem som 
använder sig av traditionella mobiltelefoner. Communications Market Report publicerades i början av 
augusti 2011 och kan därför bidra med relativt färsk statistik till vår studie. Liksom vår studie är 
Ofcom intresserade av hur konsumenten använder smartphone och hur detta påverkar 
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personens sociala attityder. Den visar statistik på att smartphone-användare har starka relationer 
till sin smartphone och att den påverkar människors dagliga liv. Däremot visar den inte 
bakomliggande motiv till varför vissa väljer att konsumera en iPhone och hur just dem uppfattar 
relationen och påverkan. Det har vår studie i uppgift att ta fram. Ofcom bygger sin empiri på 
statistik och saknar en teoretisk bas. Därför bidrar den studien enbart med statistik till vår studie. 
	  
 
2.4 Mobiltelefonskultur - mobilteknologi i vardagslivet	  
	  
Den här studien tillkom i ett sent skede under arbetet med vår studie. Därför reserverar vi oss till 
en enbart presentera den för läsaren då den är mycket relevant och tillför ett intressant perspektiv 
på vår studie och på vår slutdiskussion. Cell Phone Culture - Mobile technology in everyday life är en 
studie från år 2006 av Gerard Goggin. Han studerar mobiltelefonen som ett viktigt kulturellt 
objekt för vår tid och menar att mobiltelefoner har skapat ett eget sätt för konsumtion och 
användning. Enligt Goggin har telekommunikationen under de senaste tre decennier skiftat 
radikalt från att endast handla om röstkommunikation till att handla om mobilitet, flexibilitet och 
individuell anpassning. Mobiltelefonen associeras snarare med en person än ett hushåll. Flera 
kulturella aktiviteter utspelar sig kring apparaten som till exempel ständig kontaktbarhet, mode, 
musik, dagliga rutiner, underhållning och sociala aktiviteter såsom flirtning. I och med 
mobiltelefonen har människan fått möjlighet till att på nya sätt att vara sig själv (vid konstruktion 
av en social identitet), att organisera och sköta ens liv samt att hålla kontakten med vänner. 
Tidigare har telefonen haft en osynlig närvaro i samhället och kulturen men i och med 
mobiltelefonen så har den teknologin blivit mer central enligt Gobbin. Däremot menar han att 
det är osannolikt att människans har förändrat sättet av kommunikation på grund av 
mobiltelefonen. Dock betonar Goggin ändå vikten av att debattera och tolka vad mobiltelefonen 
betyder för människan för att kunna förstå människans kultur i allmänhet. 
 
I Goggins studie belyses mobiltelefonen i ljuset av Gay et al:s tidigare studie om Sony Walkman 
där de definierar apparaten som en typisk kulturell artefakt (föremål) och medium av modern 
kultur (Gay et al, 1997). Gay et al använder termen ”circuit of culture” för att analysera biografin 
av en kulturell artefakt, i detta fall Sony Walkman. För att kunna förklara vad som definierar en 
kulturell artefakt menar Gay et al att artefakten måste studeras utifrån fem sammanlänkade 
processer. Dessa identifieras som: representation, identitet, produktion, konsumtion och 
reglering. Tillsammans skapar dessa en slags krets som en kulturell text eller artefakt måste 
analyseras genom för att kunna förstås som ett kulturellt objekt. Gay et al kommer fram till att 
Sony Walkman inte bara en del av vår kultur utan besitter en egen distinkt kultur. De menar at 
den är kulturell i och med att den associeras med vissa människor (unga) och vissa platser 
(promenader, gym och kollektivtrafik) samt för att den har förvärvat en egen identitet i vårt 
visuella språk. Gay et al menar att Sony Walkmans släta och högteknologiska utseende är en 
metafor som representerar vår högteknologiska senmoderna kultur och sätt att leva. De menar att 
man kan genom att studera Sony Walkman få ledtrådar i studiet av människans allmänna kultur.  
 
På samma sätt är mobiltelefonen en metafor för vår tid menar Goggin, då i synnerhet iPhone för 
den epok som utspelar sig under arbetet med vår studie enligt oss. Goggin drar slutsatsen att 
mobiltelefonin har gjutit om etablerade kommunikationsteknologier och är nyckeln till 
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framtidens nätverkskulturer. Han reflekterar även kring mobiltelefonernas centralitet för 
medierna idag och i nära framtid och tänker även över vilka konsekvenser som denna skiftning 
har för kulturella studier och teorier. Slutligen så vill vi tillägga att Goggin har gjort en studie 
kring just iPhone och konsumtion. Den heter Adapting the mobile phone: the iPhone and its consumption 
(2009) och där studerar han iPhone som ett framstående exempel i hur mobiltelefonen håller på 
att genomgå en avgörande förvandling där mediakulturen i och med detta reformeras. Med denna 
presentation har vi nu skapat ett intressant perspektiv för vår studie om iPhone samtidigt som vi 
fått vidare argument för att driva studier kring ämnet. Det är värt att poängtera att då dessa 
studier påträffades efter att vi genomfört vår undersökning så har vi inte smält materialet genom 
de perspektiv som presenterats här. Vi har heller inte använt oss av studien vid analys av material. 
Dock använder vi vissa aspekter från Goggins studie vid slutdiskussionen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redovisas teoretiska utgångspunkter, perspektiv samt begreppsförklaring för 
studien. De valda teorierna är kategoriserade under konstruktion av jaget och konsumtionskultur samt 
användarmodellen och Maslows motivationsteori. Kapitlet avslutas med en redogörelse av vissa begrepp 
för att tydliggöra vad de avser att mena i den här studien.  

 
3.1 Konstruktion av jaget och konsumtionskultur  

En viktig tes i vår studie är att vi berättar vilka vi är och vilka vi vill vara genom att konsumera 
produkter och aktiviteter. Detta kallar Wattanasuwan (2005) för ett self creation-project med 
vilket menas att vi inte konsumerar enbart för att tillfredsställa behov utan även för att skapa 
mening för oss själva och vår identitet: 

“Certainly, we do not consume products, activities or beliefs only to satisfy our needs but also to 
carry out our self-creation project.” (Wattanasuwan, 2005 s. 179) 

Wattanasuwan (2005) menar att allt vi konsumerar har en symbolisk mening vilken kan delas med 
andra, och när vi ställs inför ett val så väljer vi att konsumera produkter med en specifik 
symbolisk mening. Thompson (1995) är inne på samma spår och menar att individer blir alltmer 
beroende av att sociala institutioner och system förser dem med mening, både materiellt och 
symboliskt, i konstruktionen av deras livsprojekt. När vi talar om jaget, även kallat självidentitet, 
gör vi det utifrån de sociala normer som finns i vårt samhälle. Jaget är ett mycket komplext 
fenomen som varierar beroende på kontext (Duck & McMahan, 2009). Det finns även många 
olika sätt att konstruera jaget. Elliott (1997) menar att vi använder exempelvis konsumtion för att 
förverkliga någon av våra möjliga jag och att internet är ett forum för att göra detta: “In cyberspace, 
I can change myself as easily as I can change my clothes” (Taylor & Saarinen, 1994, citerat i Elliott, 1997). 
Mycket forskning på området pekar på att materiella ting kan ses som förlängningar av oss själva 
(Wattanasuwan, 2005). Således kan våra ägodelar säga en hel del om vilka vi är eller vill vara. På 
samma sätt som att det vi äger och konsumerar berättar en historia om oss är den konsumtion 
som vi tar avstånd från en lika stor del av vår identitet (Wilk, 1997 i Belk et al, 2003). Vi kan på så 
vis förändra den genom att ta avstånd från våra tidigare ägodelar och ersätta dem med nya, något 
som de flesta människor gör flera gånger i livet (Wattanasuwan, 2005). Ibland så undviker vi att 
konsumera vissa saker för att skapa, återupphålla eller till och med för att förbättra "jaget" 
(Gould et al 1997; Hogg and Michell 1996).  
 
Strömbäck (2000) talar om tredjepersonsteorin som han anser är ett sätt för människan att 
förstärka och förbättra den egna självbilden och därmed jaget. I grova drag innebär teorin att 
människor gör skillnad mellan sig själva och andra runtomkring genom att tillskriva andra olika 
brister. Vissa egenskaper eller uppfattningar tillskrivs på ”de andra” medan en själv hamnar som 
ett undantag. Detta gäller i synnerhet när de omtalade egenskaperna eller uppfattningarna anses 
vara av negativt slag. Påverkan från medierna hör hemma här då det exempelvis är få som skulle 
medge att de blir uppenbart påverkade av våldsvideos medan det frekvent förekommer en tro 
bland människor att ”alla andra” blir påverkade av våldsvideos. Alltså föreställer sig de flesta att 
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”andra” är mer påverkbara inför olika medieeffekter än vad de själva är. Det är inte helt klart vad 
den här tredjepersonseffekten beror på, men det finns troliga förklaringar enligt Strömbäck 
(2000). Antingen så underskattar människan, av psykologiska skäl, sin egen mottaglighet för 
mediernas påverkan. Eller så överskattar personen i fråga andra människors mottaglighet av 
samma typer av medieinnehåll. Människor kan även i största allmänhet ha bristande insikter i hur 
de som individer fungerar rent intellektuellt. 
 
Anthony Giddens (1999) talar om självet som ett reflexivt projekt, en strävan och parallell till de 
moderna institutionernas försök att anpassa sig till globaliseringen och viljan att bemästra 
framtiden. Självets reflexiva projekt består i att upprätthålla sammanhängande men ständigt 
reviderade biografiska berättelser som äger rum i en kontext av många valmöjligheter vilket 
filtreras genom abstrakta system (Giddens, 1999). I det högmoderna sociala livet får begreppet 
livsstil en speciell betydelse och individer tvingas välja livsstilar bland många olika alternativ. En 
livsstil är en uppsättning av rutinerade praktiker, där rutiner införlivas med val av kläder, 
matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Valet av livsstil berättar vem du vill vara och valet 
eller skapandet av livsstilar påverkas dessutom av grupptryck, synliga förebilder och 
socioekonomiska förhållanden. Livsstilsval är idag därför viktigt för att berätta vem man är. Det 
finns standardiserade påverkningar – mest framträdande i form av varukaraktär eller 
kommodifiering, eftersom den kapitalistiska produktionen och distributionen utgör grunden i 
vårt nutida samhälle enligt Giddens. Det reflexiva projektet är kontinuerlig, alltomfattande och 
något som individen är ansvarig för: ”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till” (Giddens, 1999). 
Precis som Wattanasuwan (2005) menar så är ”jaget” i detta sammanhang inte en kvalité av 
ögonblicket, utan en redovisning av en persons liv. Medierna i samhället är därför oerhört viktiga. 
Giddens kallar dem för förmedlare av erfarenhet och menar att medierna sedan skriftspråkets 
begynnelse påverkar både självidentitet och grundläggande organisering av sociala relationer. 
Medierna tillhör även de tidigare nämnda abstrakta system som all mening filtreras igenom.  
 
Dock är konsten att konsumera inte bara en erfarenhet, utan är även ett handlande som upplyser, 
tröttar ut och underhåller oss eller triggar vår ilska. Det är även ett sätt för människan att komma 
närmare och uppskatta objekt och tillgångar som vi använder för att engagera andra, för att 
imponera, skaffa kontakter eller bara för att leka. Holt (1995) har presenterat olika perspektiv för 
att beskriva hur och varför personer konsumerar. Han menar att människor konsumerar för att 
antingen uppleva, leka, intagera eller klassificera sitt jag. Vad är det egentligen som händer med 
människan som konsument? Holt belyser först människans sätt att konsumera genom att uppleva 
objektet i fråga och undersöker då hur konsumenten på ett subjektivt och känslosamt sätt 
reagerar vid konsumerandet av ett objekt eller produkt. Att konsumera genom att interagera 
beskrivs som ett sätt för personen i fråga att förvärva och manipulera objektets mening och 
betydelse. Det här perspektivet anses vara en symbolisk användning av en produkt. Det tredje 
perspektivet som Holt nämner är hur människor konsumerar endast för att leka och leva ut sin 
lekfullhet. Det är snarlikt föregående perspektiv då det handlar om att interagera utan någon 
egentlig avslutning. Personen i fråga interagerar för att få ta del av den sociala och lekfulla delen 
av processen. Objektet är livsviktigt för lekandet då det bidrar med material där lekfull interaktion 
kan upplevas. Det fjärde perspektivet beskriver hur vi konsumerar för att klassificera ”jaget” i 
förhållande till andra. Konsumenterna klassificerar sig själva, sitt ”jag” och andra när de använder 
de delade meningar som finns associerade med ett konsumtionsobjekt. 
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Konstruktionen av den sociala identiteten genom styles of consumption refererar till termer av 
livstilsmedlemskap av det som Bauman (1990) kallar för ”neo-tribes”. Bauman menar att en 
individ kan genom att köpa och visa upp de klantypiska tillbehören förena sig med klanen. Neo-
klanen är informell, utan auktoritet och kräver endast acceptans av plikten att ta sig an den 
identitetssymbolik som är typisk för klanen. Liksom Bauman så menar Wattanasuwan (2005) att 
människor bygger önskvärda relationer till andra människor genom symbolisk konsumtion. Det 
vill säga att ha och konsumera är att tillhöra en grupp. Ens personliga ägodelar säger inte bara 
något om ens egen känsla av jagets identitet utan även ens egen känsla av grupptillhörighet och 
gruppens identitet. Dock menar Wattanasuwan att det måste finnas en socialt delad tro om att 
vissa materiella tillhörigheter manifesterar vissa betydelser. Att köpa en Mercedes-Benz signalerar 
inte ekonomiskt välstånd om inte andra i en relevant social grupp delar åsikten. Just materiella 
ting och utsmyckningar har sedan länge varit sammankopplade till klasstillhörighet enligt 
Hammarén & Johansson (2009). På 1800-talet var vissa kläder och ornamenteringar av kroppen 
reserverade för de övre skikten av samhället. Hammarén & Johansson menar att människans 
yttre förklädnad och hennes preferenser, det vi kallar stil och smak, omvandlades successivt 
under 1900-talet till tecken och bevis på vem hon är och hennes identitet. Kopplingar mellan 
status, klasstillhörighet och identitet är numera komplexa och svåra att läsa av genom människans 
ägodelar i och med att produkter är mer lättillgängliga idag. Dock menar Hammarén & Johansson 
att människor strävar fortfarande efter att det unika och nya men blir paradoxalt nog en del av 
kollektiva rörelser genom att köpa vissa produkter och visa upp dem.  

 
3.2 Användarmodellen och Maslows motivationsteori 
 
Teorin om användarmodellen, eller Uses and Gratification Theory, kan ses som ett paradigm 
som i början användes inom medie- och kommunikationsforskningen som motivation till att 
studera användning av massmedier (Stafford, Stafford & Schkade, 2004). Många forskare antyder 
även att användarmodellen kan användas för att klargöra hur människor använder elektroniska 
kommunikationsmiljöer för att tillfredsställa behov (Stafford, Stafford & Schkade, 2004). Teorin 
är baserad på att det finns många sätt att reagera på mediebudskap och att människor själva kan 
bestämma vad de är beredda att acceptera respektive att avvisa. Människor använder medier för 
olika anledningar och en individ kan använda samma media för olika anledningar vid olika 
tillfällen (Watson, 2003). En viktig aspekt i modellen är att den visar att publiken inte är passiv, 
utan aktiv och selektiv i valet av medier (Strömbäck, 2000). Selektiviteten skapar en förväntan om 
att det valda ska ge någon form av förnöjelse vilket svarar mot individens personliga behov 
(Ekström & Larsson, 2000). Två välkända forskare kring användarmodellen är Blumer och Katz 
(1974) som menar att det är speciellt viktigt att observera mediers influens på den kulturella och 
sociala basen, vilket skapar de behov som publiken vill tillfredsställa. Sangwan (2005) identifierar 
fem behovskategorier av användning och tillfredsställelse i sin studie om virtuella communities 
och användarmodellen: 

• Cognitive needs: representerar en inre längtan om informationstillgång till kunskap och 
förståelse vårt informationsrika samhälle. 

• Affective needs: representerar behov som är anknutna till våra känslosamma erfarenheter 
och längtan efter nöje, underhållning samt estetik.  
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• Personal integrating needs: är behov kommer från personens önskan om att bli betraktad som 
trovärdig, säker och med hög grad av självsäkerhet. Dessa behov är nära anknutna till 
personliga värderingar.  

• Social integrating needs: är relaterade till behov av anslutning, det vill säga känslan om att 
tillhöra en grupp och att bli betraktad som en del av en grupp.  

• Tension solving needs: dessa behov är relaterade till vår önskan om eskapism, det vill säga 
behovet att fly och bli avlastad från problem och rutiner.  

Sangwan (2005) menar att tillfredsställelsen av dessa behov bestämmer attityden gentemot 
mediet. Attityden leder därefter till att individer skräddarsyr val av medier och innehåll för att 
tillfredsställa behoven. Att använda sig av användarmodellen ger således möjlighet att dra 
slutsatser om olika mediers funktioner för sina användare (Hedenius, Weibull & Wadbring, 2009). 
I vår studie har användarmodellen en nära koppling till Maslows motivationsteori (Jerlang, 2005) 
då den tar upp människans behov och hennes motiv till att tillfredsställa behoven. I grova drag så 
har Maslow klassificerat människans behov i förhållande till varandra. Dessa är: 

 
Modell 1: Maslows motivationsteori. Klassificering av människans behov i förhållande till varandra. 
 
Ovan nämnda behov anses vara de viktigaste hos människan för att driva sin egen utveckling. 
Behoven är ärftliga och artspecifika enligt Maslow och bör tillfredsställas för att människan ska 
vara så hel som möjligt. Vilket behov som är viktigast att tillfredsställa skiftar från människa till 
människa (Jerlang, 2005). Maslow talar även om de så kallade växtbehoven, dem som vi aldrig 
kan bli mätta på utan endast utveckla. Självförverkligande är till exempel ett sådant behov. 
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3.4 Begreppsförklaring 

Med begreppet motiv avser vi ett argument för att rationalisera till varför man gör på ett visst sätt. 
Begreppet kan kopplas till motivation som enligt nationalencyklopedin (www.ne.se) är en 
psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål. Motivation förklarar varför vi handlar som vi gör och varför vi gör vissa saker snarare än 
andra. Motiv är tillika ett argument för att tillfredsställa ett behov. Ett behov är en brist, en 
saknad av något, och kan tillfredsställas. Motivet är argument för att göra detta. Därför används 
begreppet motiv i studien för att förklara drivkrafter och skäl till att handla på ett visst sätt.  

Som vi nämnde ovan så avser begreppet behov en brist och saknad av något hos människan. 
Begreppet används inom fysiologi och psykologi för att förklara människors och djurs 
målinriktade beteende. Behov har en stark koppling till motiv. I studien använder vi begreppet 
behov i främsta syfte att identifiera motiv och drivkrafter till varför man handlar på ett visst sätt. 
Alla människor har grundläggande behov som motiverar till beteenden och handlingar. Därför 
finns det en fin balansgång i vad som skiljer behov och motiv åt. Ett behov kan tillfredsställas. 
Ett motiv kan inte tillfredsställas. Däremot kan jakten på tillfredsställandet av ett behov motivera 
till handlingar. Behov ger således förutsättningar för motivation. En annan skillnad är att ett 
motiv alltid har en avsikt, ett mål. Behov har däremot inga avsikter och finns oavsett om de blir 
tillfredsställda eller inte.  
 
Med begreppet användare avser vi människor som använder ett föremål. I studien används 
begreppet som en neutral beteckning på de människor som använder iPhone.  
 
Senare i studien använder vi begreppet konsument för att definiera människor som använder en 
iPhone. Med konsumtion avser vi brukning av varor och tjänster där en konsument är en slutlig 
användare av varor och tjänster (www.ne.se). Eftersom studien belyser användning av iPhone ur 
ett konsumtionsperspektiv med konsumtionskultur som teoretisk bas så är begreppet konsument 
lämpligt som hädanefter används för att definiera dem som använder en iPhone. iPhone är 
således en produkt eller vara som erbjuder tjänster som konsumenter konsumerar. 
 
Begreppet jaget syftar på människans psykiska och kroppsliga ego i den här studien. Enligt 
nationalencyklopedin (2011) är ego termen som används i filosofi och psykologi som beteckning 
för det enhetliga i människans psyke. I studien syftar begreppet jaget således på människans 
själsliga och kroppsliga enhetliga bild av sig själv, det vill säga hur människan uppfattar sig själv. 
 
Begreppet social identitet syftar till jaget som vi konstruerar utåt i relation till andra människor för 
att visa vilka vi är och vilka vi inte är. Nationalencyklopedin (2011) beskriver identitet som en 
självbild och en medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitetens främsta syfte är en 
medvetenhet om sitt jag, det vill säga upplevelsen av att vara levande och att kunna avgränsa sig 
från andra individer. Således avser vi att begreppet social identitet innebär en individs medvetna bild 
av sig själv, det sociala jaget som berättar vem du är, hurdan du är och vilka grupper du tillhör.  
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4. Syfte, problem och avgränsningar 
 
I följande stycke presenteras studiens syfte men en övergripande problemformulering som ger 
underlag till ytterligare två underliggande problemformuleringar. Sist redovisas studiens 
avgränsningar, det vill säga vad som den här studien inte kommer att beröra.  
 

4.1 Syfte 
 
Studiens mål är att studera användarens motiv till att konsumera en iPhone med särskild 
uppmärksamhet kring behov som motiverar till användandet samt iPhones roll i användarens 
konstruktion av jaget och den sociala identiteten. Syftet med studien är att analysera en grupp 
användares uppfattning om hur en specifik typ av smartphone motiverar till användning med 
fokus på behov som den tillfredsställer samt hur den och dess varumärke påverkar respektives 
jaguppfattning och sociala identitet. Studien ämnar att både studera iPhones symboliska värde för 
användaren samt en innehållsmässig aspekt med fokus på användarens disposition av de tekniska 
funktioner och tjänster som iPhone erbjuder. Studiens mål är att bredda kunskapen kring det 
ovan nämnda i syfte att öka forskningens förståelse för iPhones betydelse i den samtida 
kommunikationskulturen. Vi anser att det är av vikt att studera just detta ämne eftersom vi utgår 
från att iPhone är ett viktigt kommunikationsmedel för många. Fling (2009) nämner inledningsvis 
av den här studien att den typen av teknologi som iPhone kategoriseras under är början på ett 
helt nytt koncept av medier som spås inta en stark position på medie- och kommunikationsfältet. 
Goggins (2006) perspektiv på mobiltelefonen som introducerades tidigare kan även appliceras 
här. Enligt oss kan iPhone i synnerhet ses ett senmodernt kulturellt objekt och samtidigt en 
metafor för den tid vi lever i just nu. Genom att bedriva studier kring detta föremål kan vi säga 
någonting om människans kultur i allmänhet, eller åtminstone skymta fenomen och tendenser. 
Den forskning som för tillfället finns kring smartphones och i synnerhet iPhones är relativt tunt, 
vilket är vidare argument för oss att bedriva vår forskning. Förhoppningsvis blir vår studie en 
inspirationskälla till vidare studier i ämnet. 

 
4.2 Problemformulering 
 
Utifrån syftet har vi formulerat en dominerande problemformulering som genomsyrar hela 
studien. Den har vi brutit ned i två underliggande formuleringar i syfte att vägleda fram till svaret. 
Problemformuleringarna besvarar vi genom aktiva samtal i fokusgrupper: 

a) vilka motiv finns det till att använda en iPhone? 

• vilken betydelse har iPhone för människan vid konstruktionen av jaget och den sociala 
identiteten? 

• vilka behov ligger bakom användarens motiv till att konsumera en iPhone? 
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4.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera vår studie kring användare av iPhones. Valet av att begränsa sig till en 
produkttyp av smartphone är strategisk (se kapitel 1.3 iPhone). Studien undersöker inte 
användarens motiv till att använda andra produkttyper av smartphones än iPhone. Studien avser 
heller inte att undersöka andra motiv än dem som presenteras i frågeställningarna då det hade 
krävts betydligt mer resurser för att genomföra undersökningen såsom tid. Dock är vi medvetna 
om att det kan existera andra motiv till att konsumera en iPhone än dem som nämns. Dessa 
motiv kan vara djupare förankrade i till exempelvis ekonomi, miljö, etik eller politik än i det 
kulturella, sociala eller psykiska. Studien ämnar inte ge resultat på hur mycket användaren 
disponerar en viss innehållsmässig tjänst eller funktion som iPhone erbjuder, utan endast 
identifiera vilka innehållsmässiga funktioner som har betydelse för användarens motiv till att 
konsumera en iPhone.  
 
Frågeställningarna besvaras genom analys av semistrukturerade samtal i tre fokusgrupper med tre 
till fyra respondenter i vardera. Med tanke på studiens strama tidsram på två månader och budget 
så är urvalet lämpligt. Respondenterna är begränsade till att vara unga vuxna, bosatta i Jönköping, 
mellan 21-27 år, och studerande på högskola. Unga vuxna anses generellt vara föregångare till att 
ta till sig ny teknologi (Calenda & Meijer, 2009). Samtliga respondenter studerade även medie- 
och kommunikationsvetenskap när undersökningen genomfördes. Detta är en kategori av 
människor som vi anser är medvetna om den samtida kommunikationskulturen och därför är 
måna om den kommunikationsteknologi som de använder sig av. De är därför lämpliga 
studieobjekt för undersökningen då vi ämnar identifiera användarens motiv till att konsumera en 
iPhone. Studien jämför inte olika generationers, yrkeskategoriers, klass- och genusperspektiv på 
iPhone.  
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5. Metod 

Här följer en redovisning av den studiens forskningsstrategi. Valet av metod redovisas med urval 
och tillvägagångssättet för datainsamlingen. Slutligen presenteras en diskussion om studiens 
kvalitet samt vissa källkritiska aspekter. 
 
 
5.1 Kvalitativ forskningsstrategi och vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den här studien använder sig av en kvalitativ forskningsstrategi. Det grundar sig i det valda 
forskningsområdet där vår avsikt är att tolka och förstå motiv i människors sociala verklighet. 
Därför lämpar sig ett kvalitativt närmande då kvalitativa studier är tolkande till naturen och fokus 
vid insamling av kunskap ligger på ord snarare än siffror (Dalen, 2007). Studien ska snarare fånga 
en ett fenomen och skapa förståelse för det unika framför det generella. Då vår studie bygger på 
att förstå människans motiv till att använda iPhone, måste vi skapa en förståelse för 
respondenternas egen uppfattning kring motiv till konsumtionen. Forskningsperspektivet närmar 
sig därför det hermeneutiska där tolkningen är central (Östbye, 2004). Den inneboende mening i 
det fenomen vi studerar öppnar sig genom respondenternas språk och förståelse. Det vill säga, vi 
tolkar och förstår människors beteenden utifrån deras perspektiv och sätter in individens 
uppfattningar i relation till en helhet. Förståelseprocessen kan därför liknas med den 
hermeneutiska cirkeln (Östbye, 2004) där förståelsen växlar mellan att urskilja del aspekterna och 
att integrera dem i en helhet. 
 
5.2 Kvalitativa intervjuer 
 
En kvalitativ metod är bäst lämpad då man försöker förstå hur människor beter sig (Östbye, 
2004). Syftet med vår studie är att förstå motiv i människors sociala verklighet och därför måste 
vi få tillgång till människans livsvärld. Därför lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst som metod för 
insamling av empiri till vår studie (Esaiasson et al, 2007). Esaiasson et al (2007) menar att just 
samtalsintervjuer fungerar allra bäst då resultaten ska säga något om människors livsvärldar, det 
vill säga den mening människor ger till olika fenomen. I vår studie är respondenternas svar det 
som utgör empirin, vilket gör intervjupersonerna till studieobjekten. De olika uppfattningar och 
tankekategorier som personerna ger uttryck för står i centrum för studien. Det finns många 
användningsområden för samtalsintervjuer. Några av användningsområdena är (Esaiasson et al, 
2007): 

• När vi ger oss in på ett outforskat fält. 
• När vi vill veta hur människor uppfattar sin värld. 
• När vi vill prova teorier. 
• När vi vill komplettera annan forskning. 

Just samtalsintervju-undersökningar ger även goda möjligheter att registrera svar som är 
oväntade. Andra fördelar tar Östbye (2004) upp i sin bok Metodbok för medievetenskap: 

• Vi kan få information som det annars kan vara svårt att få tillgång till. 
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• Vi kan kartlägga processer och sociala relationer. 
• Vi kan få kommentarer till och bekräftelse av data från andra källor. 
• Vi kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång.  

 

5.3 Tillvägagångssätt: fokusgruppintervjuer  

Mer specifikt inhämtades empirin genom fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper innebär att flera 
personer intervjuats samtidigt i grupp där ett relativt avgränsat område ligger som fokus för 
diskussionen mellan respondenterna och där intervjuaren fungerar som en guide för att styra 
ämnet i rätt riktning (Dalen, 2007). Under genomförandet följde vi en intervjuguide med 
semistrukturerade frågor under olika ämnen för initiera till diskussion. Tanken bakom den 
semistrukturerade formen grundar sig att vi ville belysa och kartlägga respondenternas åsikter och 
tankar kring ämnet och den fria formen av diskussionen gynnar detta. Respondenternas kön, 
ålder och relation till varandra ska inte ha påverkan för undersökningen då vi är ute efter 
människans allmänna syn på iPhone. Dock måste vi nämna att respondenternas relation till 
varandra påverkat diskussionen negativt genom att vissa kanske inte vågade yttra sig på grund av 
rädsla för värderingar och gruppdynamik. Respondenternas namn är fingerade i undersökningen 
för att säkerställa anonymitet. 
 

5.4 Urval 
 
Undersökningen genomfördes med tre grupper med tre till fyra respondenter i varje. 
Respondenterna var mellan 21-27 år, bosatta i Jönköping och studerade på högskola när 
undersökningen genomfördes. Samtliga respondenter studerade ett medie- och 
kommunikationsvetenskapligt program under studiens gång. Valet beror på studiens strama 
tidsram och av bekvämlighet. Intervjuerna genomfördes i en avskild miljö inne i ett bibliotek på 
högskoleområdet i Jönköping. De som deltog i undersökningen var lättillgängliga för oss forskare 
och flertalet av dem var bekanta med varandra sedan tidigare, vilket kan ha haft påverkan på 
diskussion och gruppdynamik. Respondenterna kan ha känt sig bekväma och därmed delat med 
sig av fler upplevelser samtidigt som det kan ha påverkat negativt genom att respondenterna 
dragits med av lika värderingar, vilket tenderar till mindre spridning i materialet. Rekryteringen av 
respondenter skedde genom sociala medier där vi annonserade och mejlade lämpliga personer i 
vår umgängeskrets. Detta på grund av att studiens målgrupp gärna vistas på den plattformen, 
vilket därför blev ett lämpligt val när vi skulle nå dem. Respondenterna värderas efter deras 
verbala förmåga och syn på iPhone och placerades därefter i noggrant formade fokusgrupper för 
att skapa så pass god gruppdynamik som möjligt. Reservrespondenter hade vi till hands inför 
eventuella förhinder. Varje intervju började klockan 11.15 och pågick i cirka en och en halv 
timma där respondenterna även bjöds på fika. Trots få respondenter så tror vi ändå att vi 
lyckades fånga in de fenomen vi är ute efter då vi upplevde teoretisk mättnad efter att ha 
genomfört den sista intervjun. Unga vuxna, speciellt studenter, anses i allmänhet vara innovativa 
och så kallade early adopters (Calenda & Meijer, 2009). De ligger ett steg före när det gäller att ta till 
sig teknologi och är därför lämpliga studieobjekt i vår studie då studien syftar till att identifiera 
motiv till att använda en viss typ av teknologi.  
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Vi valde små grupper med fördelen av att mindre uppsättningar tenderar till större öppenhet 
bland respondenterna. Det hade varit önskvärt att ha lika många respondenter i varje grupp, dock 
utsattes vi för ett bortfall i planeringen som inte kunde repareras. Det som till en början var 
planerad att vara en provintervju fick ersätta en av fokusgrupperna, då den intervjun i slutändan 
blev så pass valid att materialet gick att använda som data. Det som skilde den första intervjun åt 
mot de andra var att det ställdes frågor som vi senare strök. Utöver det var alla intervjuerna 
likvärdiga i upplägget. Vi valde två typer av människor att studera – de som äger en iPhone och 
de som aktivt tagit avstånd från att äga en iPhone. De som tog avstånd från iPhone fungerade 
som en motpol till dem som konsumerade en iPhone. Genom detta belyser vi fenomenet från 
flera håll, och det ger oss ett mångsidigt resultat att luta oss mot. Intervjuer och transkribering 
genomfördes under en tredagars-period för att säkerställa datans kvalitet. I grupp ett hade en 
deltagare aktivt tagit avstånd av iPhone medan två deltagare ägde en iPhone. I grupp två fanns 
två deltagare som ägde en iPhone och två som aktivt tagit avstånd från iPhone. Undantaget var 
grupp tre där alla deltagare konsumerade en iPhone. Som nämnt så var grupp ett tänkt att bli en 
provintervju där vi kontrollerade intervjufrågor, teknisk utrustning och undersökningens upplägg. 
Men på grund av bortfall av respondenter så valde vi att ersätta den med en av de planerade 
fokusgruppsintervjuerna.  
 
 
5.5 Undersökningens kvalitet och metodkritik 
 
För att bedöma undersökningens kvalitet använder vi oss av fem begrepp som används vid 
bedömningar av kvalitativ forskning – mätfel, validitet och reliabilitet samt generalisering och precisering 
(Östybe, 2003). 

Validitet: kan översättas till trovärdighet eller bekräftningsbarhet och innebär hur pass relevant 
data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. För att höja validiteten i 
undersökningen har vi först och främst noggrant genomarbetat en intervjuguide där vi 
operationaliserat teoretiska begrepp till begripliga frågor (se fig. 1 i bilaga). Då vi främst använt 
oss av attitydfrågor, vilka är problematiska när det gäller att få tillförlitliga svar (Östbye, 2003), så 
kan det ha påverkat undersökningens validitet. Båda forskarna är väl inlästa på studiens 
forskningsområde och dess teoretiska utgångspunkter och vid analys av empiri har vi varit noga 
med att utgå från dem. Som forskare har vi en gemensam tolkningsram utifrån de teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning som båda tagit del av. Att vi ersatte en av de planerade 
fokusgruppsintervjuerna med provintervjun kan ha påverkat validiteten, då den trots sitt lika 
upplägg ändå skilde sig med vissa frågor. Det är ändå vår bedömning att den som helhet väl 
motsvarade de övriga intervjuerna och kunde ta plats i vår studie med dess goda grund och 
välformulerade citat.  

Reliabilitet: kan översättas till kvalitet vid insamling, bearbetning och analys av data. Vidare 
diskussion om undersökningens reliabilitet finns under nedanstående kategori mätfel. 

Mätfel: det finns alltid skillnader på verkligheten och det vi forskare observerar och analyserar. Då 
studien baseras på verbala utsagor från respondenter så bör vi som forskare ta hänsyn till att vissa 
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människor är mer verbala än andra. De kan utrycka sig lättare och pratar mer än gärna, till och 
med om sådant som är tabu. Sådana variationer bland respondenterna kan skapa snedvridningar, 
vilket vi har försökt att förhindra genom att vi har haft en intervjuledare med en intervjuguide i 
varje grupp med uppgift att leda diskussionen. Intervjuledaren hade i uppgift att presentera 
ämnen för diskussion och uppmana de mindre verbala till att tala genom att fråga om deras 
åsikter. Intervjuerna genomfördes i lokaler som vi valt med omsorg för att skapa en lugn och 
avskild miljö för respondenterna. Diskussionerna spelades in med diktafon och transkriberades. 
Genomförandet av transkribering presenteras i nästa kapitel. Transkriberingen genomfördes för 
att underlätta analys och minimera mätfel vilket därmed höjer undersökningens reliabilitet. 

Generalisering och precision: innebär att man går från det säregna till det allmänna, det vill säga vi drar 
slutsatser av något vi vet till något vi inte vet (Östbye, 2003). Vår studies syfte är att skapa djup 
snarare än bredd och saknar därför en generaliserande ambition. Det svårt att överföra våra 
resultat till andra kontexter med tanke på att vi arbetat med små grupper i en mycket avgränsad 
kontext. Detta kan ses som en begränsning med vår studie, även om vi genom vida beskrivningar 
av process och resultat skapar en djupare förståelse för ett fenomen och ger upplägg för vidare 
studier. 
 

5.6 Källkritik och litteratur 

Vi har i huvudsak använt oss av vetenskapliga artiklar inom medie- och 
kommunikationsvetenskap som finns tillgängliga för oss via databaser på högskolan i Jönköping, 
som till exempel Diva, Sage Journals och Swepub. Merparten av dem är peer-reviewed academic 
journals vilket betyder att de är noggrant granskade innan publicering. Den litteratur som ligger till 
grund för våra teoretiska utgångspunkter är författade av forskare på området. John Scott nämner 
fyra kriterier som är av vikt när man ska bedöma validitet och reliabilitet i berättelser, det vill säga 
källor, som ska användas i en undersökning (Östbye, 2003): 
 
Autenticitet: är dokumentet äkta, förfalskat och kan vi fastslå vem som producerat det? Kan någon 
ha manipulerat innehållet i dokumentet? Dokument inom medieforskningen är sällan förfalskade 
eller manipulerade. Den här studiens autenticitet bygger på forskarnas intentioner och källornas 
pålitlighet, intention samt representativitet. Vi som arbetat fram studien har intentionen att lösa 
ett forskningsproblem. Vår autenticitet styrker vi genom att noggrant redogöra för studiens 
genomförande och dess empiri. De källor studien bygger på är dels kontrollerade dokument samt 
empiri från respondenter. Studiens empiri finns arkiverad på ljudfiler samt som transkriberade 
textdokument som vi har erbjudit respondenterna att ta del av för att kontrollera att uttalande är 
korrekta. Tyvärr kan vi inte redovisa respondenterna för att styrka deras autenticitet, att de 
verkligen existerar, då de har laglig rätt till att vara anonyma, vilket vi respekterar.  
 
Trovärdighet: hur noggrann har författaren till berättelsen varit och vilka syften/intresse hade 
författaren när den skrev texten? Det här är en viktig punkt då det även handlar om hur korrekt 
information studien redovisar. Den här studiens trovärdighet byggs på de källor som använts 
samt författarnas noggrannhet och syfte till att genomföra studien. De källor som använts i 
studien är vetenskapliga artiklar med hög trovärdighet i och med att de är peer-reviewed, 
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internetkällor samt empiri från respondenter. Internetkällorna har vi själva granskat, dock ger det 
ingen garanti på att trovärdigheten därmed blir hög då vem som helst kan publicera och 
manipulera texter på internet. Vissa internetsidor kan även ha dolda intentioner eller vara 
finansierade av profitskapande företag. Detta kan medföra att sidans innehåll är skapat till fördel 
för en organisation eller företag och är därför inte en pålitlig källa för information. Därför har vi 
försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till information hämtat från internet, i synnerhet sidor 
som till exempel www.apple.com där dataföretaget Apple står bakom innehållet. 
Respondenternas trovärdighet går vi i god för eftersom det är vi som valt ut dem, även om det 
inte heller är en garanti för att de är trovärdiga. Precis som vi nämnde i föregående punkt så finns 
empirin arkiverad på ljudfiler samt som transkriberade textdokument som respondenter och 
utomstående har rätt att ta del av för att kontrollera att uttalanden är korrekta.  

Representativitet: det är viktigt att veta hur representativa berättelserna är och hur man gått tillväga 
vid val av källor. I vår studie har vi gjort ett strategiskt urval (Östbye, 2003) där vi bedömt 
källorna efter dem som vi tror bidrar med relevant och trovärdig information för studien. Det 
hade varit önskvärt att ha en större geografisk spridning på respondenter, dock var detta omöjligt 
med tanke på studiens strama tidsplan. Därför kan vi inte säga om de fenomen som studien 
identifierar är lokala företeelser i Jönköpings högskola eller bland mediestudenter.   

Tolkning/innebörd: all text förutsätter en tolkning, så hur klar och förståelig är texten? Här faller 
analys och tolkning av empirin som en viktig punkt då den ligger till grund för studien. Förutom 
att båda vi forskare var införstådda i studiens teoretiska ramverk så arbetade vi fram en 
gemensam tolkningsmall (se fig. 2 i bilaga) inför tolkningen av empirin. Den skulle säkerhetsställa 
att tolkningen blev så likvärdig som möjligt.  
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6. Genomförande av undersökningen 
 
I det här avsnittet redovisas genomförandet av undersökningen. Inledningsvis presenteras 
intervjuguiden som följs av en redovisning av de tre fokusgruppsintervjuerna och det slutliga 
analysarbetet med empirin. De tre genomförda intervjuerna presenteras i en transkriberad fulltext 
i bilaga (fig. 3-5) men redovisas även i följande kapitel på så vis att läsaren kan få en uppfattning 
om hur diskussionerna gick till. 
 

6.1 Intervjuguiden 
 
Intervjuguiden (fig. 1 i bilaga) låg till grund för de tre fokusgruppsintervjuerna där vi 
operationaliserat studiens teoretiska utgångspunkter till begripliga frågor. När vi 
operationaliserade delade vi upp studiens teoretiska ramverk i tre olika teman: konsumtion och 
funktion, behov och interaktion. Under temat konsumtion och funktion formade vi frågor för att få 
användaren att beskriva hur deras iPhone-användande ser ut, vilken funktion den fyller i deras liv, 
vilket förhållningssätt de har till iPhone och dess varumärke och varför de överhuvudtaget 
började konsumera en iPhone. Dessa frågor syftade främst till att initiera en övergripande 
diskussion kring konsumtionen av iPhone, hur användaren konsumerar dess funktioner samt 
vilken bild användaren har av iPhone och dess varumärke. Under temat behov utgick vi från 
Maslows behovstrappa och Sangwans fem behovskategorier vid konstruktionen av frågorna för 
att kunna identifiera vilka behov som iPhone tillfredsställer hos användaren. Vissa frågor var 
orienterade att initiera diskussion kring skapandet av social identitet och konstruktionen av jaget 
genom konsumtionen av en iPhone med koppling till Baumans teori om klantillhörighet. Under 
det sista temat interaktion konstruerade vi frågor med koppling till status, det vill säga om 
användaren upplever att de skapar status genom interaktion av iPhone. Genomgående arbetade 
vi utifrån studiens teorier och tidigare forskning vid skapandet av intervjuguiden i syfte att få 
fram relevanta diskussioner som ger svar på studiens frågeställningar. Majoriteten av frågorna var 
öppna för att ge möjlighet till respondenterna att svara så fritt och utförligt som möjligt. Flera 
utav frågorna har följdfrågor som beskriver de olika teoretiska utgångspunkterna. Under 
samtalets gång dök det dock upp flera spontana följdfrågor som inte finns med i intervjuguidens 
grund. Dessa kan iakttas i den transkriberade bilagan i fulltext. Studiens teoretiska ramverk samt 
tidigare forskning ligger bakom arbetet med intervjuguiden. 

 
6.2 Fokusgruppsintervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på biblioteket vid Högskolan i Jönköping. Detta val 
gjordes för att hålla studenterna kvar i deras naturliga miljö och för att hålla intervjuerna i en lugn 
samt tyst miljö och behålla fokus på vår studie. Provintervjun genomfördes den 22:e november 
2011 klockan 11:15. Vi är själva studenter vilket ledde till att tidpunkten för intervjuerna blev ett 
medvetet val, då det är vid den tiden som den generella studenten i Jönköping är vid medvetande 
och aktiv. Vi märkte dessutom att detta funkade väldigt bra under provintervjun, vilket medförde 
att intervju två och tre fick exakt samma tidpunkt. Intervju nummer två genomfördes den 28:e 
november 2011 och den tredje den 30:e november 2011. När vi gjorde vårt urval var inte genus 
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en viktig punkt att tänka på, utan det väsentliga var endast att få fram respondenternas behov och 
motiv till att konsumera en iPhone och hur de uppfattar sin konstruktion av jaget via iPhone. 
Trots detta försökte vi ändå hålla en hyfsat jämn könsfördelning i varje grupp för att få fram svar 
från både kvinnorna och männen och deras synvinkel. Varje intervju inleddes med att en iPhone 
placerades på bordet framför dem varefter de fick beskriva med egna ord vad de såg framför sig. 
Det blev en isbrytare och uppvärmning för respondenterna, men också ett sätt att få fram vilka 
ord som spontant associeras med iPhone och dess estetik. 
 

6.3 Intervju ett  
 
Den första genomförda intervjun var planerad som provintervju. Dock blev dess upplägg och 
genomförande så lik de andra två att vi anser empirin som likvärdig. Därför ersattes en inställd 
intervju med denna. Fokusgruppsintervjun bestod av tre respondenter, en man och två kvinnor, 
varav mannen var tänkt att ge en god kontrast till kvinnorna. Inte på grund av genus, utan med 
anledning till hans åsikter om iPhone och Apples produkter. Han var en så kallad anti-respondent. 
Då mannen hade tidigare erfarenhet av att sälja iPhones och dessutom hade god kunskap om 
dess tekniska sida, mynnade resultatet ut i en god och lugn diskussion där de tre närvarande 
respondenterna fick komma till tals med en intressant infallsvinkel från mannen i fråga. Mannen 
bidrog med diskussion om tekniska och etiska aspekter vid konsumtionen av en iPhone. Det 
talades även en del kring den stress som kan uppstå vid konsumtion av en iPhone och hur de gör 
för att hantera detta. Samtidigt diskuterades det kring vilka personer som anses använda en 
iPhone. Mediabranschen var något som de flesta kunde hålla med om som något som starkt 
förknippades med iPhone och dess varumärke. Avslutningsvis diskuterades det hur iPhone 
påverkar bilden av en själv och ens självförverkligande. Även när vi stängt av diktafonen och 
avslutat intervjun fortsatte de närvarande att prata om iPhone, som till synes var ett uppskattat 
ämne att diskutera kring.  
 

6.4 Intervju två 
 
Den andra intervjun bestod av fyra män med mycket åsikter. Vi formade den andra gruppen 
medvetet utefter varje persons åsikter om iPhone och Apple i största allmänhet för att skapa en 
laddad och positionerad diskussion. Två av männen var anti-respondenter och hade medvetet valt 
att inte konsumera en iPhone. Dessa två skulle då ge en god kontrast till de övriga två som aktivt 
hade valt att konsumera en av iPhone. Det blev en laddad diskussion med mycket åsikter och 
spekulationer, framförallt kring orden image och profil. Vissa positionerade sig för iPhone och 
dess etik, som gärna diskuterades, medan vissa var emot. Gruppen diskuterade även ingående 
kring huruvida iPhone-konsumenterna anses fungera som en klan. Under diskussion uttrycktes 
starka känslor kring ett fenomen som kallades Apple-gruppen. Vissa ansåg att de som vistades i 
den gruppen trodde sig vara lite mer speciella än andra. En viss samhörighet med andra iPhone 
konsumenter kunde respondenterna också känna, medan andra i gruppen inte kunde känna av 
någon form av grupptillhörighet överhuvudtaget.  
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6.5 Intervju tre 
 
Fokusgrupp nummer tre bestod av två kvinnor och två män, en jämn genusfördelad grupp där 
alla konsumerade en iPhone. Den här gruppen diskuterade framförallt om ett fenomen som fått 
gå under namnet iPhone-behovet och deras beroende av iPhone. Mycket av diskussionen handlade 
om att iPhone ansågs vara en branschtelefon för människor inom media som gör mycket med 
ens egna självförverkligande, där iPhone ses som ett hjälpmedel och ett sätt att bygga vidare på 
sig själv inför framtiden. Den här gruppen diskuterade även hur lätt det är att tycka saker om 
andra Apple-människor, men att det är svårt att sätta sig själva i en viss grupp eller klan. 
 
 
6.6 Analys av empiri 
 
Varje intervju spelades in med diktafon. Vid analys av data började vi med att transkribera 
ljudfilerna med det insamlade materialet efter varje intervju. Vi lyssnade igenom varje intervju och 
återgav dem ordagrant i fulltext med reservation för vissa uttalanden som föll helt utanför 
studien. Dessa strukna uttalanden är markerade. Det transkriberade materialet analyserades 
utifrån studiens forskningsproblem samt teoretiska bas. För att underlätta analys använde vi oss 
av tematisering, det vill säga att utifrån de ovan nämnda teoretiska ramarna konstruera olika 
teman att belysa datan från (Olsson, 2008). Vi konstruerade ett schema över teman (se fig. 2 i 
bilaga) utifrån studiens teoretiska bas, som guide för oss under genomgången av materialet. Till 
exempel så skapade vi temat konsumtionskultur där alla teorier kring ämnet hamnade som 
underkategorier kopplade till respektive forskare och respektive undertema. I vårt fall hade 
konsumtionskultur konstruktionen av jaget som ett undertema och Holts fyra perspektiv på konsumtion 
som ett annat undertema. Ett annat tema kallade vi behov som motiverar och därunder hamnade 
underteman med teorier kopplade till behov, som till exempel Maslow och Sangwan. På så vis 
bröt vi ned teoriblocken till mindre teman och underteman för att slutligen kunna överblicka hela 
studiens referensram vid genomgången av materialet. 
 
Vid första genomgången ströks varje intressant citat under. Dessa understrykningar återfinns i 
transkriptionerna (se fig. 3-5 i bilaga). Varje utsaga från en respondent som korrelerade med ett 
tema samlades och lyftes in i ett separat dokument med temats rubrik. Vissa uttalanden kunde 
korrelera med flera teman eftersom utsagan kunde analyseras olika beroende på vilka teoretiska 
glasögon vi hade på oss för tillfället. På så vis lyfte vi det empiriska materialet till en högre 
analytisk nivå. 
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7. Motiv till att konsumera en iPhone 
 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av fokusgruppernas diskussioner. Det är den empiri 
som vi analyserat utifrån de presenterade teorierna i kapitel tre vilket har i syfte att besvara 
undersökningen övergripande frågeställningar. Empirin är belyst ifrån olika perspektiv och 
presenteras således i mindre stycken med en inledande presentation av respondenterna.  
 
 
7.1 Presentation av respondenterna  
 
Följande respondenter ingick i undersökningen och samtliga är bosatta i Jönköping eller i 
närliggande områden och studerar medie- och kommunikationsvetenskap när undersökningen 
genomfördes. Namnen är fingerade. 
 
Stina, 27 år. Äger en iPhone 4 som nyligen ersatte en äldre Sony Ericsson.  
Karoline, 22 år. Äger en iPhone 4S som nyligen ersatte en iPhone 3GS.  
Erika, 23 år. Äger en iPhone 3GS. 
Sonja, 22 år. Äger en iPhone 3GS. 
Jonas, 21 år. Äger en iPhone 4. 
Sigge, 23 år. Äger en iPhone 4. 
Christian, 22 år. Äger en iPhone 4. 
August, 22 år. Äger en iPhone 4S som ersatte en äldre Samsung. 
Cornelius, 25 år. Äger en HTC och tar aktivt avstånd från Apples produkter inklusive iPhones. 
Dimitri, 22 år. Äger en Windows 7 Phone, tidigare ägare av en iPhone. Tar aktivt avstånd från 
Apples produkter inklusive iPhones.  
Jakob, 25 år. Äger en Google Nexus S. Tar aktivt avstånd från Apples produkter inklusive 
iPhones.  
 
 
7.2 Konstruktionen av jaget 
 
7.2.1 Konsumtion för livsstilsmedlemskap och klantillhörighet 
 
Det fanns en koppling i att konsumera iPhone för att konstruera jaget, av fokusgruppernas 
diskussion att döma, även om respondenterna hade skilda meningar om hur det går till. Giddens 
talar om att individer konstruerar jaget genom att de tvingas till att välja livsstilar bland många 
alternativ och valet av livsstil talar om vem du är eller vill vara (Giddens, 1999). Förutom tekniska 
fördelar så var de respondenter som konsumerade en iPhone överens om att de som valde att 
konsumera en iPhone inte gjorde det av slump, utan de var väl medvetna om att de ville förmedla 
något om dem själva som individer. Att konsumera en iPhone var starkt förknippat med 
varumärket Apple och uppfattades av respondenterna som det som Bauman kallar för ett 
livsstilsmedlemskap vilket individer valt att ingå i för att säga något om dem själva eller om vilka 
de ville vara. Dimitri illustrerar detta med sitt uttalande:  
 
”...det är en hel del som inte alls har särskilt mycket emot att flasha med att de har ett äpple där...” 
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Det han säger illustrerar väl att det finns en specifik uppfattning om iPhones varumärke, i detta 
fall äpplet som pryder Apples produkter. Baumans perspektiv om livsstilsmedlemskap beskriver 
hur individer genom att köpa och visa upp klantypiska tillbehör kan förena sig med en klan, vilket 
bidrar till att konstruera den sociala identiteten. Vi tolkar det som att han menar på att det finns 
människor som väljer att konsumera äpplet för att förena sig med klanen som förknippas med 
Apple. Sigge kallar dessa människor för ”...sådana Apple-människor”, samtidigt som han rullar med 
ögonen, en gest som antyder att han förlöjligar den här gruppen av människor, även om han själv 
konsumerar en iPhone. Precis som flera andra respondenter så antyder Sigges uttalande om att 
det finns en uppfattning om att det finns en specifik klan av Apple-människor, och det framgick 
att respondenterna ansåg att dessa människor gick till överdrift med sin konsumtion av Apple-
produkter. Sigge fortsätter:  

”...Jag kan tänka mig att man blir placerad i det av dom som inte har det. För man var lite så själv innan....” 
 
Flera av de andra respondenterna visade, precis som Sigge, en motvilja till att se sig själva som 
delar av just klanen av överentusiastiska Apple-människor. Att tillhöra den här klanen var snarare 
något subtilt, vilket Christians uttalande illustrerar: 
 
”Många förklarar det ju nästan som ett kultbeteende. Bara för att man skaffar en iPhone så tillhör man den här 
gruppen /… /..(men) det blir inte den här klanen som träffas i kåpa på söndagar.” 

Vid vidare diskussion huruvida iPhone-användare tillhör en specifik grupp så var samtliga 
respondenter överens om att det finns specifika grupper av människor som använder sig av 
iPhones. Samtliga respondenter medgav att konsumtionen av en iPhone gav access till flera olika 
typer av livsstilsmedlemskap. Till att börja med klassificerade flera av respondenterna iPhone som 
en branschtelefon som de ansåg att människor som arbetar eller studerar inom media och 
kommunikation använder sig av. Mediestudenten Sonja talar om iPhone och dess varumärke som 
ett självklart val för henne för att kunna klassificera sig själv som en i branschen: 
 
”Det känns som att just det varumärket, känns väldigt starkt kopplat till just den här branschen. Det känns 
som att man vill ha en iPhone, eller man vill hänga med i utvecklingen...” 
 
Flera av respondenterna uppgav det som en norm att äga en iPhone för en som arbetar eller 
studerar inom media. Dimitri berättar bland annat om hur han hans praktikansvarige reagerade 
när han skaffade sig en iPhone under hans praktik på ett medieföretag: 
 
”...Plötsligt någon dag så såg väl min praktikansvarige att jag hade en iPhone och så sa hon till mig ”bra, sån 
har alla i mediabranschen nu”. Nej, det var nog till och med ”sån SKA man ha i mediabranschen...” 
 
Att äga en iPhone uppfattades således av respondenterna som ett sätt att konstruera sig själv som 
professionell och seriös inom branschen. Stinas säger bland annat: 
 
”...det är också lite branschen, man känner att man vill vara lite, som det här med hela kläder... lite seriös.”  
 
Att äga en iPhone uppfattades av dem som konsumerade en iPhone som ett sätt att förena sig 
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med klanen av mediemänniskor. Hittills kan då respondenternas diskussion sammanfattas till att 
de uppfattar konsumtionen av iPhone och dess varumärke som ett sätt att bygga en social 
identitet genom accessen till den klan och livsstilsmedlemskap som konsumtionen av en iPhone 
innebär. Precis som Sigge säger:”...Man köper för livsstilen.”.  
 
 
7.2.2 Att konsumera iPhone för att bygga på ens livsprojekt 
 
Giddens talar om det reflexiva projektet där jaget är kontinuerligt, som en redovisning av ens liv, 
vilket manifesterar i ens materiella tillbehör och val av livsstil. Likaså kallar Thompson detta för 
ett livsprojekt och Wattasuwan för ett self creation-project. När detta ämne togs upp bland 
respondenterna så var de respondenter som konsumerade en iPhone överens om att just iPhone 
underlättar respektives konstruktion av så kallade livsprojekt. Som Jonas uttrycker det: 
 
”...Man bygger vidare på sig själv för framtiden. Om jag ska blir sportjournalist så måste folk veta vem jag är 
innan.” 
 
Bland de respondenter som diskuterade ämnet framgick det att de främst använde sig av internet 
och sociala medier för att bygga vidare på sitt livsprojekt via iPhone. Christian menade till 
exempel att man är mer synlig på nätet om man konsumerar en iPhone eller smartphone, vilket 
underlättar konstruktionen av jaget. Detta i enighet med Elliott (1997) som menar att vi 
konsumerar iPhone för att förverkliga oss själva och att internet är ett bra och lämpligt forum att 
göra detta i. 
 
”...syns man inte på nätet så syns man inte alls idag. Det är väl så vi vidareutvecklar vår personlighet, med vår 
personliga sida på nätet. Det är ju på ett sätt att vi vidareutvecklar oss själva, historien av sig själv kan man 
säga.” 
 
iPhone uppfattades som ett ”hjälpmedel” i respektive respondents livsprojekt. Sonja utrycker sig 
likt Christian, men betonar hur iPhone gör hennes livsprojekt mera synligt och lättillgängligt: 
 
”det är så lätt, det är alltid liksom bara ett knapptryck iväg. Man kan lägga upp någonting, publicera någonting 
eller skriva en skit /.../ allt det som man använder iPhonen till /.../ man bygger för framtiden. Man vill ju ändå 
på något vis finnas tillgänglig och synlig...” 
 
Jonas säger även: ”jag twittrar ju inte på samma sätt vid datorn...” 
 
Respondenterna uppfattar det som att iPhone erbjuder tjänster som förändrar deras 
förutsättningar i att bygga vidare på sitt jag via internet och sociala medier. Det framgår utifrån 
deras diskussion att det är viktigt att kunna redovisa ens liv för att visa sitt jag. iPhone underlättar 
just detta genom att respondenterna till exempel smidigt kan slänga upp bilder på Facebook och 
uppdatera sig via Twitter. Detta motiverar flertalet av dem att konsumera den. August 
säger:”...man har förändrat sitt liv /.../ man svarar ju snabbt på facebook...”. 
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7.2.3 Konsumtion av iPhone för att visa hurdan man är 
 
”Det känns som att antingen har man en iPhone, eller så har man en telefon.” - Jonas 
 
Något som vi noterade under fokusgruppernas diskussion var att respondenterna associerade 
iPhone och dess varumärke till vissa attribut. Detta är av värde att notera då det säger något om 
hur iPhone och Apple är kopplade till klasstillhörighet och status samt hur just detta kan 
motivera människor till att välja att konsumera en iPhone. Enligt Hammarén (2009) har 
materiella ting och utsmyckningar historiskt sett alltid varit sammanvävt med klasstillhörighet och 
status. Till en början rådde det skilda meningar bland respondenterna om huruvida iPhone och 
dess varumärke var en klass- och statusfråga eller inte, men vid närmare eftertanke framgick det 
att den ändå symboliserade vissa typer av attribut och former av klasstillhörighet. Dimitri talar 
bland annat om hur iPhone och dess varumärke signalerar vissa saker som att ”...man har råd...” 
och att ”...man är uppkopplad...”. Just Apples produkter signalerade enligt honom ekonomisk 
välstånd: ”man fick betala en del för äpplet”. Även Karoline talade mycket om just detta: 
 
”Det är ju som att ha dyra kläder /.../ jag tror att många tror sig vara lite finare än andra /.../ när man var 
barn och hade liksom nyaste leksaken, då var det väl också coolt. Det är ju egentligen bara ett sätt att uttrycka 
samma sak. ” 
 
Stina uttrycker det snarare som en ”markör” som antingen visar att man tillhör en specifik grupp, 
klass eller livsstil, som diskuterades ovan, eller som att man vill signalera något om sitt jag: 
 
”...det blir ju också någon typ av markör, det finns ju en anledning till att man skaffat just en iPhone.../.../...det 
är betydligt roligare att lägga upp sin iPhone än sin gamla mobil...” 
 
Det sistnämnda som Stina uttrycker speglar Wattanasuwan tes i att människor kan förändra sitt 
jag och sin livshistoria genom att ta avstånd från tidigare ägodelar och ersätta dem med nya samt 
att materiella ting kan ses som förlängningar av oss själva. Precis som Stina antyder så visar hon 
hellre upp sin iPhone än sin gamla mobil, antagligen för uttrycka något om sig själv och sitt jag. 
Under diskussion framgick det att flera respondenter kände likadant. Flera av dem uttryckte att 
de skulle skämmas om de skulle haft en mobil som var föråldrad och att det vore ”pinsamt” att bli 
förknippad med den. Det som även var anmärkningsvärt var att de respondenter som 
konsumerade en iPhone under diskussion lyfte ofta fram den i positiv bemärkelse. De 
förknippade den med attribut såsom seriös, stilig, modern och smidig, vilket speglar deras syn på 
själva varumärket Apple. Eller som Sonja uttrycker det, att iPhones har ett varumärke som ”...har 
”allt” nästan.” 
 
Just ”smidig” var ett återkommande ord som respondenterna använde under diskussion om 
iPhone. Dimitri säger: ”...när man väl har fått det och smakat på det så vill man ha det jämt sen. 
Smidigheten.”. Eller som Sigge säger: ”...om man har en Mac till exempel. Då är det väldigt smidigt att ha en 
iPhone för de synkar väldigt lätt.”. 
 
Wattasuwan menar i att människor väljer att konsumera produkter med vissa specifika 
symobliska meningar, vilket hittills i resultatredovisningen framgår tydligt. Vi låter ändå Stina 
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illustrera detta med ytterligare ett uttalande: 
 
”...Det är ju lite så att nästan alla har iPhone och det är pinsamt att ha en telefon som man har cyklat över som 
är helt så här skranglig. Men det är också lite branschen, man känner att man vill vara lite, som det här med 
hela kläder... lite seriös.”  
 
Äpplet, som pryder iPhones baksida och som symboliserar varumärket Apple, väcker mycket 
debatt och diskussion bland respondenterna och spelar till synes en betydande roll för hur 
respondenterna uppfattar iPhone. I Dimitris tidigare citat om hur människor gärna ”flashar med 
äpplet” finns en antydan om att människor konsumerar äpplet av en anledning, antingen för att 
säga något om sig själva, vilka de vill vara eller vilken klasstillhörighet de har eller status. Han 
fortsätter även med att påpeka att många skyddande skal till iPhone nästintill aldrig skymmer 
äpplet, utan låter varumärket skina igenom.  
 
Christian var en av de respondenter som använde en iPhone men som motsade sig de andra 
respondenters uppfattning om att iPhone antydde något om ens klasstillhörighet. Han säger: 
 
”Som konsument så skiter jag egentligen i vilket om folk ser att jag har en iPhone eller inte..” 
 
Christian kontrade även Dimitris antydan om varumärkesplaceringen på iPhone med att säga: 
 
”...det är löjligt. Väldigt löjligt.” 
 
Trots detta har Christian aktivt valt att konsumera en iPhone, även om det inte framgår att han 
gör det just för att säga något om sin klass eller status. Enligt Hammarén & Johansson (2009) har 
materiella ting och utsmyckningar historiskt sett alltid varit sammanvävt. Sammanfattningsvis var 
respondenterna, även Christian, överens om att konsumtionen av en iPhone var en ekonomisk 
fråga. Den övergripande uppfattningen var att det var medelklassen och överklassen som hade 
råd att konsumera en iPhone, eller som Karoline antyder ”de som tror sig vara lite finare än andra”. 
Dock menade många av respondenterna att telefonen letat sig till en allt större marknad, vilket 
gör att klass och status är svårt att läsa av genom iPhone. Det menar Hammarén är ett typiskt 
nutida fenomen då materiella tings lättillgänglighet gör att det blir allt mer komplext att läsa av 
klass och status i individers ägodelar. Däremot uppfattar respondenter som använder en iPhone 
som delar av en kollektiv rörelse. Jonas säger: 
 
”Det känns som att antingen har man en iPhone, eller så har man en telefon. Alla andra telefoner klumpas ihop. 
Sony Ericsson, Nokia, Samsung. Man buntar ihop dem. iPhone har blivit ett så starkt varumärke i sig.” 
 
Just att benämna iPhone vid dess produktnamn förekom i princip konstant bland alla 
respondenter, även dem som inte konsumerade en iPhone. Det sa aldrig telefon, mobile eller 
smartphone till den utan kallade den vid just iPhone, precis som Jonas uttalande illustrerar 
mycket väl. Det antyder på att det fanns en speciell uppfattning bland respondenterna om att 
iPhone, eller snarare dess varumärke, har en avvikande position gentemot andra mobilmärken.  
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7.2.4 Dissonansen: alla andra är det, men inte jag 

Ett anmärkningsvärd fenomen som vi upptäckte bland de respondenter som konsumerade en 
iPhone var att de var kvicka på att döma andra konsumenter av iPhone, men talade sällan om sig 
själva som en av dessa. Det fanns en tydlig dissonans mellan hur respondenterna upplevde 
konsumenter av iPhone och sig själva. Som tidigare nämnt så talar Sigge om ”sådana Apple-
människor” som han tycker är löjeväckande och inte alls vill bli förknippad med. Jonas uttrycker 
samma sak: 
 
”...sådana Apple-människor. Dom vill inte jag ha någonting att göra med...” 
 
Jonas fortsätter att diskutera om hur han länge försökte motstå köpet av en iPhone.  
 
”...Jag går emot det hela och jag ville inte ha en sån. Jag vägrade ju det i början, men så blev det ju så att det var 
det bästa och jag var så jäkla trött på min gamla. Jag var bara trött på all marknadsföringen och satte mig på 
tvären...” 

Han uttryckte en tydlig motvilja gentemot iPhone och dess varumärke, trots det ägde han en 
iPhone och var till synes nöjd med den i överlag. Detta fenomen är intressant då det förekom 
bland flera av respondenterna. Varför uppkommer det en sådan dissonans hos vissa 
konsumenter? Vi tror oss kunna svara på frågan genom att återkoppla till det som vi resonerat 
kring Baumans (1990) klantillhörighet och livsstilsmedlemskap samt de attribut som iPhone och 
dess varumärke speglar. Låt oss först illustrera med ett uttalande från Jonas:  
 
”Jag brukar tycka att många som propagerar för iPhone är ganska odrägliga....” 
 
Vi har tidigare konstaterat att vissa attribut är kopplade till iPhone och dess varumärke, men det 
här uttalandet illustrerar att iPhone och dess varumärke även speglar negativa attribut. Strömbäck 
talar om tredjepersonsteorin som handlar om att människor gärna dömer andra för att stärka den 
egna självbilden. Respondenterna gjorde skillnad mellan sig själva och andra som konsumerade 
iPhone genom att uttryckligen tillskriva dem olika brister såsom odräglighet och överklasshet. De 
menade att alla ”de andra” påverkas negativt av iPhone, men att de själva är undantag vilket är 
just typiskt för tredjepersonsteorin. Likaså berättar ens klantillhörighet om hur man bör vara och 
bete sig. Detta medför att flertalet av respondenterna inte vill tillhöra vissa av klanerna av rädsla 
att bli kopplade med vissa attribut, såsom odräglighet eller ”lite finare än alla andra”. Majoriteten av 
respondenterna avsade sitt medlemskap bokstavligen, precis som Jonas: ”sådana Apple-människor. 
Dom vill jag inte ha något att göra med”. Trots denna motvilja gentemot vissa klaner så hade 
respondenterna ändå valt att aktivt konsumera en iPhone, som de till synes var mycket nöjda 
med. Av vår tolkning att döma så finns det två förklaringar till att denna dissonans existerar. Det 
första är att iPhone levererar funktionalitet och håller konsumenten så pass nöjd att hon eller han 
är beredd att offra den negativa aspekten i att automatisk bli medlem i en viss klan. Den andra 
förklaringen är iPhones framgång på mobilmarknaden. I skrivande stund är den en av de 
vanligaste telefonerna i Sverige. Trots att så många numera har anammat den så hänger gamla 
attribut kvar från den tiden då begreppet iPhone var nytt och exklusivt och något som ”sådana 



	   30	  

Apple-människor” köade timtals för att få köpa. Numera är egentligen iPhone inte så mycket dyrare 
än andra smartphones, även om den fortfarande är en av den dyrare sorten. Samtidigt så existerar 
det fortfarande en hängiven klan med konsumenter av Apple-produkter. De kan liknas vid 
extremister. Deras konsumtion är mest iögonfallande trots att det egentligen existerar en enorm 
grå massa av iPhone-konsumenter som inte gör så mycket väsen av sig. 

 
7.3 Konsumtion för att tillfredsställa behov 

7.3.1 Att konsumera iPhone för att tillfredsställa behov 

Holt menar att människor konsumerar för att antingen uppleva, leka, integrera eller klassificera 
sitt jag. Av vår undersökning att döma så är det en blandning av dem alla som ger anledningen till 
att konsumera en iPhone. Mest framträdande anledningen till att konsumera är däremot 
möjligheten till att interagera med andra, det vill säga att socialisera och hålla kontakten. Något 
som även Maslow nämner i sin motivationsteori som ett viktigt perspektiv, det vill säga det 
sociala behovet av att få status/kontakt och bli accepterad. Den tredje forskaren som nämner 
detta som ett viktigt perspektiv för användaren är även Sangwan. Alla respondenter kan även 
finna någon form av upplevelse eller underhållning med att konsumera en iPhone, precis som 
August nämner: 
 
”Det är en upplevelse i sig att använda telefonen.” 
 
August säger även att det sociala är väldigt viktigt men anser inte att underhållning har så stor 
inverkan på just hans behov, medan bland annat Christian och Sigge använder sin iPhone mycket 
för att spela spel och lyssna på musik. Vilket stärker Sangwans perspektiv på användaren som 
söker sig till underhållning och uppväckandet av känslor. Erika använder sin iPhone i 
underhållningens tecken då hon mer än gärna lyssnar på musik och använder sig av medie-
apparna SVT Play och SR. Christian håller med August och anser att de sociala behoven och 
informationsbehoven är de behov som tillfredsställs främst i och med konsumtionen av en 
iPhone. Även Karoline och Stina anser att det sociala behovet är det som främst tillfredsställs, 
men också behovet av underhållning. 
 
”... framförallt information. Att kunna få information när man behöver den” - Jonas 
 
Precis som Jonas antyder så är även Sangwans kognitiva behov väldigt starkt hos våra 
respondenter, som innefattar en inre längtan om att införskaffa kunskap och information. August 
trivs med att ständigt vara uppkopplad och vara nära till all information. Christian anser däremot 
att man skaffar det kognitiva behovet själv och gör sig väldigt beroende av den informationen 
som användaren hela tiden kan komma åt. Sonja säger bland annat att: 
 
”Det är väldigt bekvämt med allting som man kan göra med iPhone. Det är väldigt bekvämt i vardagen.”  
 
Smidigt och bekvämt. Det är två ord som ofta dök upp under fokusgruppernas diskussioner. 
Smidigt att ha tillgång till information, smidigt att manövrera sig. Dimitri berättar om hur man 
bygger upp någonting som man aldrig tidigare känt något behov av och när man väl fått det och 
smakat på det, så vill man ha det jämt sen – smidigheten. Precis som Sonja säger i ovan nämnda 
citatet så ansågs det även väldigt bekvämt att ha en iPhone i vardagen. Som ett underlättande 
hjälpmedel. 
 



	   31	  

Holt och Maslow har även ett perspektiv som pekar på att man kan konsumera för att klassificera 
sitt jag. Detta hade våra fokusgrupper väldigt skilda meningar om. Samtliga respondenter ansåg 
inte att de konsumerade iPhone för att säga något om sig själv, men började ändå avslutningsvis 
att motsäga sig själva till raka motsatsen. När orden ”image” och ”varumärke” kom upp så kunde 
ändå några se hur de eller andra visar en viss bild av sig själva genom att konsumera just iPhone.  
 
”...jag känner att man blir lite hjärntvättad nästan.” - Sonja 
 
Sonja menar på gott och ont att det på något sätt blir någon typ av markör när man skaffat sig en 
iPhone. När det gäller att klassificera sig själv så fyller det ändå någon form av funktion. Hon 
fortsätter att berätta hur man bygger upp en bild av den man är, men att frågan snarare är om 
man lyckas självförverkliga sig själv på det sättet som man vill och att man också har ett behov av 
att göra detta. 
 
”Jag tror att många tror sig vara lite finare än andra” - Karoline 
 
Karoline menar istället på att det handlar om att vara bättre än alla andra. Hon jämför det med 
hur det var när man var ett litet barn och hade nyaste leksaken och att det då ansågs coolt, som 
att ha dyra kläder. Karoline tycker att vi idag uttrycker exakt samma sak fast på ett annat sätt. Det 
handlar om en märkesprodukt. 
 
”Ja men det är ju klart, nu sitter jag här med en 3GS, men det är ju klart att jag vill ha en 4S.” - Erika 
 
Erika diskuterade något liknande som Karoline var inne på, och menar på att trots att hon har en 
äldre iPhone med liknande funktioner som den nyaste, så vill hon ändå ha den nya modellen. 
Stina anser att det är ett starkt varumärke som helt klart är roligare att lägga upp på bordet, 
snarare än någon äldre mobil. Hon berättar om hur pinsamt det är att lägga upp en äldre modell 
framför alla andra, men att det också är lite av mediabranschen att vilja hänga med lite och känna 
sig seriös. Att det på så sätt blir bilden av en själv. Detta skulle kunna kopplas till behovet Personal 
integrating needs, där Sangwan berättar om att personen i fråga vill bli betraktad som trovärdig och 
självsäker inför andra.  

 
7.3.2 iPhone – ett nytt behov? 
 
”Det är som att den sätter till ett extra behov – iPhone-behovet.” - Sonja  
 
Precis som många antyder i våra fokusgrupper, så anser de flesta respondenterna att iPhone 
skapar ett helt nytt behov som ingen visste att de hade. Sonja kallar detta ”iPhone behovet” och 
beskriver hur stressad hon kan bli av att använda iPhone så pass mycket som hon faktiskt gör. 
Hon beskriver även iPhone som en produkt som är lite för tillgänglig många gånger. Även 
respondenten Erika instämmer på detta: 

”...reflexen blir liksom att man tar upp sin telefon ur väskan...”. 
 
Erika beskriver hur hon använder sin iPhone mer än vad hon vill – och detta helt omedvetet. 
Hon berättar hur skrämmande hon tycker att det är att hon måste ta upp telefonen när hon tar en 
fika med en vän som snabbt ska gå på toaletten eller köpa en ny kaffe. Enligt Ofcoms studie är 
ett rätt vanligt fenomen. I deras studie var det 51% av de vuxna som använt sin smartphone 
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samtidigt som de socialiserat med andra. Erika frågar sig själv:  
 
”Varför kan jag nu inte bara sitta här?” 
 
Erika upplever att det är skrämmande men också stressande att behöva känna det här behovet av 
att plocka upp iPhone under de två minuterna som kompisen går ifrån henne. Karoline berättar 
att man hela tiden måste göra någonting, att man inte bara kan stå still och glo. Även Dimitri 
håller med om påståendet om det nya ”iPhone-behovet”. Han säger att det måste komma till en för 
att vi ska inse att vi behöver det. Även Stina sade nästan precis samma sak, om hur man 
upptäcker nya saker på iPhone hela tiden, nya behov som man inte hade tidigare.  
 
”Man hittar behov som man aldrig någonsin har haft. Det gör det ändå smidigare.” - Stina 
 
Stina fortsätter med att berätta hur hon nästan blir besatt av sin iPhone och allt som hon nu kan 
göra med hjälp av den. Det är så lätt att kolla mejlen, men utan eftertanke på att man kanske 
gjorde det för bara en kvart sedan. Stina beskriver sig som en person som till slut kanske inte kan 
slappna av på grund av tillgängligheten. Jonas uppger också att han är beroende, men att han 
alltid trott att han inte använder den så mycket. Han har till och med fått höra att han är den som 
är mest beroende av alla. Karoline upplever något liknande, som att det skulle kännas som att inte 
ha kontroll över någonting. Att det faktiskt skulle kunna vara något som hon missar. Karoline 
säger: 
 
”Det är nästan som tics, man bara göra det mer med handen än man gör det med huvudet.” 

Christian däremot beskriver det hela snarare som en vidareutveckling av alla andra tekniska 
behov: 
 
”...det är ett anskaffat behov. Det är det sociala men också bekvämligheten av att vi har all information i näven.” 
 

7.3.3 Att konsumera en iPhone för att utvecklas som person 
 
Enligt Maslow har människan flera grundläggande behov, som självförverkligande och utveckling 
genom ny kunskap och dagligen nya intryck. Det som Maslow kallar för behov av 
självförverkligande och personlighetsutveckling kan således dels ligga bakom att människan 
konsumerar för att konstruera det som Giddens kallar för ett reflexivt projekt och det som 
Thompson kallar för ett livsprojekt. Självförverkligande, det vill säga att kunna vara skapande och 
uttrycka sig, vilket är ett växtbehov som tidigare nämnt är ett behov som aldrig kan bli mätt utan 
utvecklas i all evinnerlighet. Under diskussion framgick det bland majoriteten av respondenterna 
som konsumerade en iPhone att de kände av ett behov av att utvecklas via sin iPhone.  
 
”Man bygger vidare på sig själv för framtiden.” - Jonas 
 
Jonas menar alltså att man som iPhone användare måste bygga upp sitt namn och synas. 
Christian uttalade sig likvärdigt och menade att om man inte syns på nätet idag så syns man inte 
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alls. Personen ifråga existerar inte. Christian berättade även att det är då vi vidareutvecklar vår 
personlighet, med vår personliga sida på nätet: 
 
”Det är ju på ett sätt att vi vidareutvecklar oss själva. Historien av sig själv kan man säga.” 
 
Vidare berättar Sonja hur viktigt det är att finnas tillgänglig och synlig i den sfären där andra 
liknande branschmänniskor rör sig. Hon och flera med henne menar på att iPhones varumärke är 
så pass starkt och förknippat med mediaeliten. Sonja berättar även att iPhone känns som ett 
självklart val på grund av detta, att man som en medieperson vill hänga med i utvecklingen. Även 
August menar på vikten vid att ha en egen onlineprofil i dagens media samhälle.  
 
”Det känns som att antingen har man en iPhone, eller så har man en telefon.” - Jonas 
 
 
7.3.4 Konsumtion av iPhone förstärker vissa behov 
 
I och med ägandet av en iPhone har vissa behov förstärkts och skapats, vilket medför att våra 
respondenter automatiskt mår ”dåligt” när telefonen lämnas hemma. Behoven tillfredsställs inte 
som de är vana vid. Flertalet av våra respondenter uppger även att de aldrig stänger av sin 
iPhone, inte heller när de ska sova. Detta framgår även i Ofcoms studie där smartphone-
användarna låter telefonen vara påslagen nästan konstant. Karoline säger: 
 
”Det skulle kännas som om man inte har kontroll på någonting. Det är någonting jag missar.” 
 
Men det fanns även de som upplever en avslappnande sida vid att lämna sin telefon hemma. 
Både Jonas, Sigge och Cornelius berättar att de snarare skulle tycka att det vore skönt att ha den 
hemma en dag. Att det skulle kännas avslappnande att avskärma sig från allt annat. Jonas och 
Sigge påstår dock att det aldrig skulle hända att de skulle råka glömma att ta med den någonstans. 
 
”... det är rätt skönt för då vet man att det är ingen som får tag på dig och ingen kommer störa under dagen.” - 
Cornelius 
 
Kan det då vara så att de som mår dåligt av att lämna den hemma, ändå känner någon form av 
stress av att ha den hos sig? Av vår undersökning att döma så finns det flera tecken som pekar på 
detta. Majoriteten av deltagarna under intervjutillfällena berättar att diverse ”notiser” 
kommunicerat från iPhone själv lätt kan upplevas som stressande och likaså konsten att stressa 
upp sig själv, precis som Stina säger: 
 
”Jag tycker man kan stressa upp sig själv ibland.” 
 
Karoline och Christian berättar dock att det är lätt att avaktivera onödiga stressmoment från 
telefonen, eller att man gör det lätt för sig och radera hela appar. Karoline tillägger att det är 
frivilligt val. De flesta av våra deltagare medger även att de är beroende av sin iPhone. Exakt 
samma fenomen syns i Ofcoms studie där 37% av de vuxna uppger att de är väldigt beroende av 
sin telefon, till skillnad från de med ”traditionella” telefoner. Jakob beskriver det hela som att 
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man är beroende av funktionerna som finns i telefonen, vilket bland annat Christian och August 
instämmer med. ”Man kan använda den till så pass mycket”, berättade Erika.  August säger bland 
annat att: ”..man är beroende av mobilen överhuvudtaget.”. 
 
 
7.4 Övrig motivation 

7.4.1 Motiv till att anamma en iPhone  
 
De främsta motiv som respondenterna uppgav för att anamma en iPhone var inflytande från 
andra och teknisk funktionalitet. Strömbäck (2000) talar om selektivitet när han beskriver hur 
användare aktivt väljer vilka medier de vill ta del av. Selektivitet skapar sedan förväntningar på 
mediet och påverkar hur nöjd användaren av mediet i slutändan blir. Sigge motiverade sitt köp av 
iPhone med orden ”alla andra hade ju iPhone”. Övriga respondenter diskuterade om hur de såg 
vänner leka med sina iPhones och om hur de hade talat gott om den och dess 
användningsområden, vilket påverkade flertalet av respondenterna att välja just en iPhone vid 
köp av en ny telefon. Att så många hade iPhone såg de även som ett tecken på att den måste vara 
bra, vilket både Erika och Karoline nämner. Således visar vår studie att selektivitet av iPhone 
påverkas av inflytande av andra, men även av hur väl den uppfyller konsumentens förväntningar 
på den. Från diskussionerna att döma så uppfyller iPhones tekniska funktioner respondenternas 
förväntningar på den. Karoline säger: 
 
”...funktionen den kompromissar man ju inte med. Men om det är två mobiler som har bra funktion så väljer jag 
ju hellre en med ett starkt varumärke...” 
 
 
7.4.2 Konsumenter av iPhone som entusiaster eller byteshandelsentusiaster 
 
Ett påfallande drag bland de respondenter som valt att konsumera en iPhone var att de tolkade 
upplevelserna med den i mycket positivt ljus. iPhone spelade till synes en viktig roll i deras 
vardagsliv där de uppgav att den fungerade som en hjälpreda som löste alla slags problem. 
Samtliga respondenter såg både personliga och professionella fördelar i konsumtionen av den och 
merparten av dem hade den alltid påslagen och i närheten av sig själva. Precis som tidigare 
diskuterat så visade många respondenter tendenser på ett härmande beteende vid anamming av 
iPhone. Flera av respondenterna uppgav att de sällan reflekterade över att de använde iPhone så 
pass mycket som de faktiskt gjorde. Karoline uppgav att ”man gör det mer med handen än med 
huvudet”. Hon menar att hon tittar till telefonen och svarar på meddelande per automatik, vilket 
flera andra respondenter uppgav att de gjorde. Samtliga respondenter kan således placeras in 
under kategorin entusiaster utifrån Matusik och Mickels reaktionskategorier med viss reservation, 
då vi såg tendenser till ytterligare en reaktionskategori. Den kategori benämner vi 
byteshandelsentusiaster och i dem hamnar de respondenter som upplever samma som entusiasterna 
men som uppger vissa negativa aspekter vid konsumtionen av en iPhone. Precis som vi nämnt 
tidigare så levererar iPhone funktionalitet och håller konsumenten så pass nöjd att hon eller han 
är beredd att offra negativa aspekter vid konsumtionen. Byteshandelsentusiaster bortser från de 
negativa aspekterna, offrar dem mot allt det positiva som erhålls vid konsumtionen av en iPhone.  
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7.4.3 Motiv till att inte konsumera en iPhone 
 
Under första och andra intervjutillfället valde vi att ha medverkande ”anti-respondenter” för att 
skapa en kontrast gentemot iPhone-konsumenterna och öppna upp för en intressant diskussion. 
De som deltog delade varandras åsikter där de framträdande anledningarna till att inte konsumera 
en iPhone berodde på hur låst allt material är och dess program, men också hur de byggt upp en 
egen liten värld med egna format, appar och regler. Dimitri säger: 
 
”...storebror Apple liksom håller väldigt hårt i tyglarna kring vissa grejer medan det livet är frid och fröjd medan 
man håller sig inom det.”  
 
Anti-respondenterna hade laddade åsikter om Apple och deras produkter och kände att de 
någonstans aktivt valt att avstå konsumtionen av iPhone för att upprätthålla sitt jag och hålla en 
viss princip. Dimitri kan tycka att det är rätt töntigt att känna så men att det ändå är så det ligger 
till. Jakob medger att han håller en viss princip, men att han ändå gör det med stolthet då han är 
medveten om de problem som skulle skapas vid till exempel överförande av musik. Han menar 
även på att han skulle behöva köpa en Macbook från Apple för bästa möjliga synkronisering och 
skulle då automatiskt låsa sig med de program varor som Apple erbjuder. 
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8. Resultatdiskussion 
 
8.1 Motiv till att konsumera en iPhone 
 
Vår studie visar på att det finns flera olika motiv till att konsumera en iPhone. Det kan givetvis 
finnas fler motiv till att konsumera en iPhone än dem som vi identifierar här då vi fokuserat på 
att studera vissa aspekter i konsumtionen av en iPhone. De motiv vi har identifierat och som 
varit mest framträdande kan sammanfattas i följande teman: konstruktionen av jaget, tillgång till 
information, social interaktion, underhållningsvärdet och det så kallade iPhone-behovet.  
 
Studien visar att vid konstruktionen av jaget fungerar iPhone både som en symbolisk ägodel och 
som ett hjälpmedel. Som ägodel fungerar snarare dess varumärke som en symbol för hur 
användaren är eller vill vara. Således fungerar iPhone som en materiell förlängning av ens jag, ens 
sociala identitet och är en del av den historia som användaren håller på att skapa om sig själv. Det 
är precis det som Wattanasuwan (2005) menar på händer när vi konsumerar produkter, det vill 
säga att varor speglar vissa symboliska meningar som konsumenter aktivt väljer för att spegla sitt 
jag och berätta historien om sig själv. Att interagera med en iPhone förefaller i vår studie även 
som en symbolisk handling då iPhones varumärke speglar bland annat attribut såsom stilig, 
modern, seriös och smidig. Som tidigare nämnt så talar Hammarén & Johansson (2009) om att 
materiella ting historiskt sett alltid har varit förknippade med status och klasstillhörighet. Även 
detta manifesteras vid konsumtionen av en iPhone då det i studien framgår att Apples produkter 
signalerar ekonomiskt välstånd och är en markör av att man tillhör medelklass eller överklass. 
Fortsättningsvis så visar studien på att konsumtion av en iPhone och dess varumärke även är ett 
sätt att bygga upp och utveckla en social identitet. Enligt Bauman (1990) så finns det olika typer 
av livsstilsmedlemskaper, så kallade klaner, som man kan få access till om man köper och visar 
upp det klantypiska tillbehöret. Detta kan motivera vissa användare till att konsumera just 
iPhones och dess varumärke, även om det framgår i vår studie att det snarare är frågan om en 
subtil företeelse än ett tillkännagivande. Oavsett så har vi identifierat tre framträdande typer av 
klaner som konsumenten kan klassificeras under:  

1. Apple-entusiast: människa som går till överdrift med sin konsumtion av Apple-produkter 
2. Mediaelit: människa inom mediabranschen 
3. Ekonomisk välfärd: den som har råd att konsumera en iPhone, oftast medelklass och 

överklass. 

Det finns säkerligen fler typer av klaner, dock beslutar vi att inte identifiera fler då det faller 
utanför studiens fokus. Ytterligare upptäckter i studien är att iPhone fungerar som ett hjälpmedel 
vid konstruktionen av jaget i den mån att den underlättar bygget och utvecklandet av en social 
identitet, eller det som Giddens kallar för ett reflexivt projekt eller Thompson för ett livsprojekt. 
Det förefaller enligt vår studie att det är viktigt att kunna redovisa ens liv för att visa vem man är 
eller vill vara. Enligt Maslow (2005) så har människan ett grundläggande behov av 
självförverkligande, vilket motiverar konsumenten till att utrycka sig och bygga vidare på sitt jag 
via produkter eller medier. Vår studie visar på att iPhone erbjuder tjänster som förändrar 
användarens förutsättningar i bygget av sitt livsprojekt. De mest framträdande tjänsterna är 
tillgång till internet samt sociala medier. Med det som hittills diskuterats förefaller iPhones 
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betydelse för användaren i konstruktion av jaget som mycket komplext. Dock är det tydligt att 
den har betydelse som det vi inledningsvis diskuterade om – som en symbolisk ägodel samt ett 
hjälpmedel i konstruktionen av jaget och den sociala identiteten.  
 
Den lättillgängliga och snabba tillgången till information som iPhone erbjuder via internet och appar 
motiverar användare till konsumtion av telefonen. En människa kan ha olika anledningar till att 
konsumera en iPhone (Watson, 2003) och tillfället kan spela roll för vad som motiverar till 
användningen. Dock framgår det tydligt i vår studie att iPhone tillfredsställer och förstärker det 
kognitiva behovet från Sangwans (2005) användarmodell hos användaren. Enligt Maslow har 
människan ett grundläggande suktande kunskapsbehov vilket motiverar människor till att söka 
kunskap och information genom den elektroniska kommunikationsmiljön. Konsumtion av 
specifikt en iPhone kopplas ihop med smidighet bland respondenterna i studien. Det vill säga 
smidighet i att kunna navigera och lösa vardagliga problem oavsett var användaren befinner sig 
via iPhone, förutsatt att telefonen har kontakt med ett nätverk. Då iPhone fungerar som en 
outtömlig källa för information för användaren kan det ha konsekvenser för hur det kognitiva 
behovet utvecklas. Det framgår i studien att konsumenter av iPhone omstrukturerar sina liv i och 
med att de börjar använda en iPhone. Då de alltid kan bära med sig en aldrig sinande källa av 
information kan de mobilisera sig lättare och behöver inte längre förlita sig på andra 
kunskapskällor. Just detta kan ha konsekvenser för hur det kognitiva behovet utvecklas. Vi ser 
tendenser till att den förstärks eller triggas då människor förlitar sig på att finna kunskap och 
information oavsett var de befinner sig endast ett knapptryck iväg. Konsekvenserna diskuteras 
vidare under iPhone-behovet. 
 
Den sociala interaktionen som iPhone ger möjlighet till är ett starkt motiv till att använda en iPhone 
visar vår studie. Att vara social, det vill säga söka kontakt, vänskap och sammanhang, är enligt 
Maslow (2005) ett grundläggande artspecifikt behov hos människoarten vilket motiverar 
människan till att ta sig an redskap för att underlätta detta. Enligt användarmodellen så anammar 
vi vissa medier för att stilla behovet av social integrating needs, det vill säga känslan om att tillhöra en 
grupp och bli betraktad som en del i en grupp (Sangwan, 2005). Det är tydligt i vår studie att även 
om iPhone i grund och botten betraktas som en telefon så erbjuder den tjänster som möjliggör 
kommunikation med flera parter, på flera olika nivåer oberoende av tid och rum. iPhone är 
således inte enbart en kommunikationskanal mellan två personer, som telefonen i grund och 
botten är (Fling, 2009). Det som framförallt framgår i vår studie är att de som konsumerar en 
iPhone ökar användningen av sociala medier som främst används för att ingå i sociala 
sammanhang och utveckla sociala kontakter. Matusik & Mickel finner i deras studie att 
smartphones påverkar människan på så vis att hon kan utföra arbetsuppgifter oavsett var hon 
befinner sig. Hon kan även göra flera uppgifter samtidigt och vara mer tillgänglig och mottaglig 
via sin smartphone. Vår studie visar på samma tendenser när det gäller hur användaren 
konsumerar iPhone för att odla relationer och ingå i sociala sammanhang. Att de sociala 
medierna nästan alltid är tillgängliga via iPhone gör användaren oberoende av tid och rum. Detta 
underlättar i sig personens reflexiva projekt, där sociala medier spelar en betydande roll för att 
visa i vilka sociala sammanhang personen i fråga befinner sig i.  
 
När det gäller underhållningsvärdet i att konsumera en iPhone så framgår det i studien att människan 
konsumerar en iPhone för att få leka av sig och bli underhållen utan någon egentlig avslutning 
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(Holt, 1995). Med detta menar vi att människan utnyttjar iPhone för att utforska sin lekfullhet, 
dock har användaren inget slutgiltigt mål i sin lek utan underhåller sig för att möjlighet ges via 
iPhones. Den lekfulla processen vidareutvecklas i och med att iPhone erbjuder tjänster och appar 
som möjliggör det för användaren att konstant kunna underhålla sig själv, till exempel genom 
musikunderhållning och spel. Sangwan (2005) talar om hur vi väljer medier efter vår inre längtan 
efter nöje, underhållning och det sköna inom konstens alla tecken, men även efter vårt behov av 
att fly och slippa rutiner för en stund. Som studien visar så gör iPhone underhållningen mer 
lättillgänglig. Användaren av iPhone behöver inte leva i en endaste tråkig stund i livet om hon så 
önskar - så länge hon har tillgång till sin iPhone. Fem minuter i väntan på bussen blir en 
förutsättning för fem minuter av musikunderhållning eller spel. Just denna konstanta möjlighet 
till underhållning gör att användaren av iPhone känner ett starkare behov av att kunna underhålla 
sig - närsomhelst, varsomhelst. Detta är en av faktorerna som triggar fram det så kallade iPhone-
behovet som diskuteras nedan. 

Ett fenomen som framträder tydligt i våra studier är det så kallade iPhone-behovet. Det uppfattas 
som ett helt nytt behov som användare upplever att de anammar i och med konsumtionen av en 
iPhone. Enligt vår studie så upplever användarna att iPhone skapar ett behov som användaren 
levt i okunskap om att denne hade. Det är viktigt att poängtera att det enligt oss inte handlar om 
ett nytt behov, utan snarare en förstärkning av några av de redan grundläggande behoven som 
människan har. Precis som vi diskuterade tidigare så erbjuder iPhone tjänster som gör den till en 
nästan outtömlig källa till kunskap samtidigt som den är ett redskap som möjliggör till 
kommunikation med flera parter, på flera nivåer oberoende av tid och rum. Således visar studien 
att den tillfredsställer kunskapsbehovet och behovet av social integration, men även utvecklar och 
förstärker just dessa behov enligt vår tolkning. Den lättillgänglighet och smidighet som iPhones 
tjänster erbjuder triggar ett beroende till telefonen och gör användaren till en kognitiv latmask. 
Alla vardagliga problem kan lösas med endast några få knapptryck, så länge användaren har 
tillgång till en iPhone med ett fungerande nätverk. Det framgår i vår studie att de som blir 
avskärmade från sin iPhone reagerar på olika vis. Användare upplever känslor som hjälplöshet, 
stress och förlust av kontroll men även i vissa fall avkoppling. Vår tolkning är att när användarna 
blir avskärmade från sin iPhone så kan de inte längre tillfredsställa det förstärkta kunskapsbehov 
och behov av social interaktion i samma mån som de vant sig vid. Därför triggas ett beroende till 
iPhone hos användaren då telefonen blir ett verktyg för att tillfredsställa de ”nya” behov som 
uppstått. 
 
Vi har nu presenterat de motiv som finns till att konsumera en iPhone enligt vår studie. 
Förhoppningsvis bidrar vi med en liten, men ack så viktig, byggkloss av kunskap till den enorma 
kunskapsbyggnation som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap håller på att 
anlägga. Genom att ha studerat iPhone och de fenomen den skapar hos användaren så ger vi en 
skymt i hur det är att leva i den epok som Fling (2009) kallar för en teknisk brygga. Samtidigt 
vågar vi påstå att iPhone är ett praktexemplar av det som Goggin (2006) kallar för ett kulturellt 
objekt av vår tid. Att konsumera en iPhone är att leva i en speciell kultur där flera kulturella 
aktiviteter pågår kring den tekniska apparaten. Detta påverkar hela vårt sätt att leva och vår 
uppfattning om vad teknologi egentligen är och innebär. Vi vågar även påstå att iPhone är en 
metafor som i allra högsta grad speglar samtidens högteknologiska informationssamhälle. Det är 
ett stickprov på vår tids kommunikationslandskap som kan ge framtida historiker en inblick i hur 
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vi levde och kommunicerade i början av 2000-talet. Vi har inte förmågan att säga vad vi kan vänta 
oss av framtidens kommunikationslandskap och teknologi, då framtiden är osäker i alla 
avseenden. Dock skymtar vår studie fenomen och ser tendenser i hur teknologin kan påverka oss 
och hur den kan ändra på våra uppfattningar kring vad en vanlig telefon ska kunna åstadkomma. 
Vad gör telefonerna åt oss i framtiden? 
 

8.2 För vidare studier 

Nyligen publicerades det en studie som genomfördes av analysföretaget Gfk, som visade att 
iPhone-användare är mer lojala än andra smartphone konsumenter. (www.idg.se) De uppger att 
84 procent av de som äger en iPhone av de intervjuade planerar att fortsätta köpa Apples 
telefoner i framtiden. Den här studien publicerades i sluttampen av den här undersökningen, 
vilket gav oss ytterligare ett alternativ på vad som kan forskas vidare inom. Hur tar vissa typer av 
människor till sig teknik? Dels hur deras lojalitet ter sig som ovan, men också hur stor skillnaden 
är smartphone-konsumenter emellan när det kommer till motiv, behov och individens 
självförverkligande. Är en ägare av till exempel HTC eller Blackberry lika beroende av sin telefon 
såsom iPhone-konsumenten? Det kan även diskuteras vidare kring huruvida detta skiljer sig 
kvinnor och män emellan. Visar något av könen större tendenser på att till exempel ha behovet 
av att självförverkliga sig själv med sin iPhone? Vilka slutsatser finns det att dra och vilka 
skillnader kan urskiljas? Förutom detta går det även att dra kulturella och geografiska paralleller 
inom samma ämne. Hur ter sig motivet till att konsumera en iPhone i ett annat land och hur kan 
den kulturella aspekten påverka? Enligt Fling (2009) så befinner vi oss i en ny era av teknik, 
därför vore det av intresse att se hur människan upplever den nu i framtiden. Hur ändrar 
människan sina medievanor i och med den nya tekniska eran?  
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Bilaga 
 

Fig. 1 
Intervjuguide 

Hur skulle ni beskriva en iPhone för någon som aldrig sett en?  
(En iPhone placeras på bordet när frågan ställs) 
 
Tema 1: KONSUMTION & FUNKTION 

Beskriv ert iPhone-användande. 
När, var, hur använder du din iPhone? 

ANTI: vad har ni för bild av Apple och Iphones? 
 
Hur kommer det sig att ni valde att köpa just en Iphone? 
 
När började du använde iPhone och varför? 
Tekniska fördelar, grupptryck, såg andra använda Iphone, inflytande från andra, övriga fördelar 
 
ANTI: Varför har ni valt att inte konsumera en iPhone? Varför ska man avstå från 
Iphones? 
 
Vilka funktioner fyller iPhone i ditt liv? 
Sociala, möjligheten att interagera med andra, leka, underhållning, upplevelse, klassificera sig själv. Viktigaste? 
 
Vilka fem appar, inklusive ringfunktion, sms etc, använder allra mest?  
Varför just de fem? Not till forskarna: någon som avviker?  
 
Finns det någonting som ni önskar att er iPhone kunde göra som inte tillfredsställer de 
behov ni har idag? 
 
Hur har era liv förändrats sen ni skaffade iPhone? 
Press, att alltid vara tillgänglig, stress med alla notiser, konsumtion, lägger mer tid på den än med den gamla 
mobilen. 
 
Upplever ni i er omgivning att det är många som på senare tid tenderat till att skaffa en 
iPhone? Vet ni varför de gjort detta? Missnöje med tidigare telefon, grupptryck o.s.v. 
 
Har ni alltid er iPhone påslagen och tillgänglig under dagen? Även på natten?  
Varför, hur långt ifrån vågar ni lämna Er iPhone?  
 
Upplever ni att ni är beroende av er iPhone? Är Iphone beroendeframkallande? 
Hur frekvent kollar du in din iPhone om eventuella händelser? 
 
Finns det negativa aspekter i och med ägandet av en iPhone? 
 
Upplever ni att man köper vissa saker för att bygga vidare på sig själv? 
Är materiella ting förlängningar av oss? 
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ANTI: har varumärket betydelse för vad ni väljer att köpa för produkter och gäller det 
iPhone isånnafall? 

Tema 2: BEHOV 
 
Känner du att du utvecklat nya beteenden i och med ditt val av en iPhone? 
 
Vilka behov tillfredsställs hos er vid användandet av er iPhone?  
sociala, personliga, känslomässiga, kognitiva såsom kunskap och information och flyktbehov (att fly vardagen) 

Vilket är det främsta behovet som tillfredsställs i och med ert användande av iPhone? 
 
SJÄLVFÖRVERKLIGANDE & JAGET 
 
Professor Baumann talar om livsstilsmedlemskap och han menar på att en individ kan 
genom att köpa och visa upp reklamtypiska tillbehör förena sig med klanen. Det vill säga 
att äga och konsumera är att tillhöra en grupp. Ett exempel är bilmärket Porsche som 
signalerar ekonomisk välfärd. Upplever ni någon form av gemenskap med andra som 
äger en iPhone? Tillhör ni en iPhone grupp? 
 
Upplever ni att ni är så kallade early adopters, sådana som tar till sig ny teknologi kvickt? 
 
Upplever ni att Iphone snarare är ett starkt varumärke än en väl fungerande smartphone?  
 
Hur skulle ni beskriva en person som äger en iPhone?  
snobb, tönt, modemedveten, vill ha en viss status eller kvalié, dig själv? 
 
Upplever ni att Iphone underlättar ert självförverkligande? 
odla sina intressen, hobbies, visa var ni är och vad ni gör via Facebook, redovisning av ens liv 
 
ANTI: undviker ni att konsumera en iPhone för att förbättra ert ”jag” och återupphålla 
en viss princip? 
 
Upplever ni att det skapas förväntningar på er vid ägandet av en iPhone? 

Tema 3: INTERAKTION 
 
Upplever ni när ni kommunicerar via er Iphone tillskriver Er en viss status och 
acceptens?  
 
FRAMTIDEN 
 
Hur länge kommer ni att använda iPhone? 
Varför slutar ni i så fall? 

Hur ser ni på Er och Er Iphone om ett år, fem år, tio år?  
 
Kommer ni att hålla Er till Iphone i framtiden, om ni skulle byta den – varför?  
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Fig. 2  
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Fig. 3 
 
Transkription från fokusgruppsintervju ett (den tidigare 
provintervjun) 
 
Respondenter (namnen är fingerade): 
Stina (S), 27 år, studerar media och kommunikationsvetenskap, organisation. Äger en iPhone 
4 som hon bytte nyligen till den från en äldre modell av mobil.  
Karoline (K), 22 år, studerar media och kommunikationsvetenskap, PR. Äger en iPhone 4S 
som hon bytte till från en äldre modell av iPhone.  
Cornelius (C), 25 år, studerar media och kommunikationsvetenskap, medieproduktion. Äger 
en HTC och tar aktivt avstånd från Apples produkter inklusive iPhones.  
 
Emelie Makrill (M): samtalsledare. 
Katrine Kolström (KK): tekniker och samtalsstöd.  
 
Ska vi börja med att lägga upp din iPhone (till Kolström)? 
Ja, ni kan själva beskriva med ord vad det är ni ser på bordet (lägger upp en iPhone på 
bordet). För någon som aldrig har sett en sådan - hur skulle ni beskriva den? 
 
S: Shit, vad svårt.  
C: En musikspelare som mobil.  
 
Men är det den största funktionen i den, att det är en musikspelare? 

C: Ja. 
 
Tycker du det? 
 
C: Ja (skratt). Apple har ju utformat deras Ipod till att den får tillgång till nätet.  
 
Vad skulle ni säga (riktar sig till S och K)? 
 
S: Ja men nästan som en minidator om jag skulle förklara hur jag använder den och vad den är 
för mig. Det är en telefon fast jag använder den mycket mer till annat än till att vara en telefon 
liksom. Den är väldigt stor. Hade det bara varit en telefon hade jag aldrig köpt den. Den är ju 
väldigt stor, men i och med att (säger något otydligt).  
K: frågan var alltså till en utomstående, eller en som inte har en iPhone? 
 
Ja, eller en som inte vet vad det är för någonting. 
 
K: Då skulle jag se det som en telefon med touch. 
 
Om inte de vet vad en touch är för någonting? 
 
K: Nej men. Ja, det är en telefon.  
 
I grund och botten? 
K: Ja. 
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Du kan ta din iPhone igen om du vill (till Katrine).  
Ni kan väl beskriva ert iPhone-användande. När, var och så. Och hur ni använder den. 
 
S: Ska jag börja? Ja, varje dag, som väckarklocka för det första, kolla nyheter, kolla mejl, föra 
över pengar lite för ofta, kolla Facebook vilket blir för ofta. Känns som om det är mycket i det 
dagliga. Spela Wordfeud, hela tiden. I bussen, lyssna på musik också, verkligen hela tiden. 
Det känns som att den är liksom där jag är i stort sett. 

 

Hade du klarat dig utan din dator om du bara haft din iPhone? 
 
S: Ja, privat så hade det gått. Kanske. Inte hela tiden, men jag hade väl klarat mig med iPhone 
hemma och dator i skola. Det hade jag nog, liksom på jobbet och sedan iPhonen i hemmet. 
Men inte bara iPhone.  
 
Känner du att du också använder din iPhone så mycket (till K)? 

K: Ja. Den ser till att jag vaknar, den ser till att jag kommer dit jag ska. Jag smsar och 
använder Spotify (musiktjänst) väldigt, väldigt mycket. Alltså, vart man än går när jag är själv 
så brukar jag ha den på. Och jag kollar alla mina mejl via iPhone och jag kollar Facebook, 
också lite för ofta. Spelar ibland. Wordfeud och sedan ett annat spel. Så att. Påminnelser 
också är väldigt bra.  
 
Är de här de apparna som ni använder mest, som ni har nämnt nu? 
 
(Både S och K håller med) 
 
Om ni skulle säga vilka fem ni använder mest under en dag, inklusive ringfunktion och 
smsfunktion, vilka skulle ni... 
 
K: Inklusive alla grund? 
 
Ja, inklusive dem. Vilka använder ni då? 

S: Facebook, Wordfeud och sedan samtal tror jag kommer ganska högt. Och sms, lite blandat 
då. Det finns ju chat i Wordfeud som jag använder ganska mycket. Och vad sa jag, Facebook? 
Mejlen, kolla nyheter. 
K: Jag använder telefonen, meddelanden, Facebook, mejl, Weekcalender jättemycket.  
S: Jag glömde säga Spotify. Jag tror jag använder den mest av allt. Det är som du säger (till 
C), en musikspelare väldigt mycket ändå.  

 
Känner du att du saknar några appar som finns i iPhone som inte finns i HTC:n (till 
C)? 
 
C: Det är likvärdigt nu. Det var väl mer i början, med iPhone 2 och iPhone 3, någonstans där 
runtomkring, då hade dem otroligt mycket mer appar. Men i och med att alla andra kör på 
Android i dagsläget, HTC, Sony Ericsson, alla förutom Nokia och Apple kör på Android 
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vilket har gjort Androids appmarknad håller ju på att bli nästan större än iPhones appmarknad 
är. Så nej, jag saknar inget i dagsläget.  

 
Okej. Hur kommer det sig att ni valde att köpa just en iPhone. Om man ser till att det 
var tekniska fördelar, alla andra skaffade det eller att... ? 
 
K: Min första iPhone, då var det en 3GS, när den var precis ny. Då var det den senaste som 
fanns. Jag satt och väntade på den några veckor innan dom släppte den. Så den var väldigt 
aktuell just då, men samtidigt så var det Apple vilket innebar OS är ju något, alltså OS X, det 
har jag alltid gillat. Och jag har svårt att vänja mig vid andra märken. Jag vill inte sätta mig in 
i en HTC och hur den funkar. Det känns som att den här (iPhonen) är skräddarsydd så. Och nu 
när jag köpte på nytt igen, då var det mycket det som gjorde att jag inte kollade på andra 
telefoner. Utan det räckte med att jag haft en förut.  
 
Men du köpte den från början för att den var het just då? 

K: Nej, inte bara. Det är också för att jag kände för Apple från början. Och sedan var det även 
för att det verkade vara en cool telefon. Den verkade vara bra. Alltså, riktigt bra. Och sedan så 
att den precis var uppdaterad med. Jag hade ju inte köpt den om det precis var inför ett byte 
och jag skulle få köpa en modell som var ett år gammal. Då hade jag nog inte köpt den.  

S: Jag köpte min för att jag behövde en ny mobil framförallt. Det var ganska akut. Så då blev 
det. Jag hade en Mac också, och då var det liksom att jag skulle ha en iPhone eller Android 
och då kändes det att har jag en Mac var det ganska naturligt att köpa en iPhone.  
K: Det tänkte jag på också.  
S: Jag hade bara hört bra saker av kompisar som hade en. Men sedan är mina kompisar 
kanske inte det tekniska som är det viktigaste utan mer hur det funkar och vilka kul appar. 
Och ja, musiken och så. 
 
Upplever ni att det är många som tenderar till att skaffa en iPhone just nu bland era 
vänner och så? Tror ni att det finns någon form av grupptryck kring det? 
 
K: Vi går ju på MKV också. Jag tror det är ovanligt mycket iPhones just där. Där är det 
verkligen iPhone eller HTC.  
 
S: Jag tänker att hemma också att de flesta har (säger något otydligt om att någon köpt en 
Samsung) men att min syster har och kompisar också har iPhone väldigt. 
 
Varför tror ni att det är så? Är det för att det är ett starkt varumärke? 
 
S: Både och tror jag. 
K: Det funkar bra ihop också. Nu har man ju iMessage till exempel, det är väldigt nytt men 
det är också en kul grej.  
S: Det vet jag inte vad det är... 
K: Men det har du ju också. Det är som att iPhones emellan kan skicka MMS till exempel 
men det sker via Wifi eller 3G, vilket gör att jag betalar inte för MMS.  
 
Är det så för alla? 
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K: Alla som har iPhones. Så länge nätet är bra.  

Om vi utgår ifrån en av de teorier vi har så undrar jag vilka funktioner iPhone fyller i 
era liv. Är det för sociala möjligheten, möjligheten att interagera med andra, att leka 
med ny teknologi, att det underhåller, en typ av upplevelse eller att det ger en bild av er 
själva just när ni skaffar en iPhone? Nu blev det många frågor på en och samma gång, 
men spontant vilken funktion... 

K: Kombinationen av allt.  
 
Allt?  

K: De tekniska grejerna. Du nämnde ju att din är snabbare än iPhone (till C). Jag vet att den 
här är snabbare än dom andra iPhone-modellerna, men mellan olika märken har jag inte kollat 
och jämfört och det känns inte så viktigt för att för mig så väger mjukvaran mer liksom. Det, 
OS X, det är en så stor fördel. För min del, att det är därför jag valt den. 
S: Jag känner att jag var ganska sen när jag skaffade min iPhone, i år. Att det var ändå ganska 
sent. Ska man jobba i den här branschen så kan det vara ganska bra att ha koll på det.  

Så det var mer tekniskt?  

S: Ja, så det var i så fall det tekniska som jag tänkte på. Men samtidigt om man ska köpa en 
ny mobil så ska man ju köpa något som är ganska nytt. Så, inte så mycket att skapa en bild av 
sig själv. 
 
Inte?  
 
S: Utan mer att jag ville ha koll på hur det funkar... 
 
Men det säger ingenting om dig som en mediamänniska, att ha en iPhone?  

S: Jo, kanske. Det gör det ju säkert.  
 
K: När jag köpte min första iPhone, då var det så. Då vägde det ganska. Det var ju coolt, då. 
Nu när man bytte till en ny så var liksom tråkigt att de inte gjorde ett nytt utseende till den 
senaste modellen för nu var jag tvungen att byta min. Men man prioriterade att köpa en i alla 
fall.  
 
S: Men då kände du ändå att du ville att det ska synas egentligen att du har den senaste.  
 
K: Ja, men då hade det varit roligt att ha en ny, så utseendemässigt. Det är faktiskt sant. Så det 
spelar ju roll.  

S: Det kan hänga ihop med att jag var så sen att det därför inte är så häftigt. Har man det 
nyaste så är det väl lite mer, ja... 

C: Om jag ska snacka lite som, utifrån min roll som säljare som jag hade i somras. Då sålde 
jag mobiltelefoner och varannan vi säljer är ungefär iPhone. Och om man ska stereotypa 
litegrann till vilka jag sålde till så är det till tjejer, alla åldrar. Det är faktiskt så och som ni 
säger, och du tycker det är OS:et, det är viktigast för dig (till K), mjukvaran. Det tror jag det 



	   50	  

var många andra som också fokuserade på det att det är stora ikoner och är enkelt och hitta 
och känna igen sig från iPhone till iPhone, först och främst. Ofta så känner alla någon som har 
haft en iPhone så de kan pilla i någon annans innan de kommer och ska köpa en egen iPhone. 
På så sätt var det väldigt enkelt att sälja in iPhone som någonting som funkar för alla och att 
den är lätt och så. Men egentligen så, ingen av er skulle ha det särskilt svårt att använda min 
mobiltelefon, istället för er egen, för den fungerar på i princip på samma sätt och det är därför 
som alla dom här stämningsansökan går fram och tillbaka bland olika mobiltillverkarna för att 
de måste (otydligt, riva eller bryta) av varandra som galet. För att de funkar i princip likadant 
och det som är skillnaden är det estetiska. Alltså, hur den ser ut utåt. Det är nog den största 
skillnaden så. Och det som ligger bakom hårdvaran.  
 
S: Det är ju ett starkt varumärke, det är ju verkligen det. Och den är snygg. Det tycker jag ju. 
Det är betydligt roligare att lägga upp sin iPhone än sin gamla mobil som jag hade och hade 
tappat och var såhär halv skranglig. På så sätt är den bilden av sig själv. 
 
K: Det är ju som att ha dyra kläder.  
 
S: Ja, precis. Jag skulle ju aldrig lägga ut min gamla mobil. Det är ju lite så att nästan alla har 
iPhone och det är pinsamt att ha en telefon som man har cyklat över som är helt så här 
skranglig. Men det är också lite branschen, man känner att man vill vara lite, som det här med 
hela kläder, lite seriös.  
 
K: Jag tror den heter Samsung Galaxy S2. Den är exakta kopian av iPhone, om ni sett vilken 
den är. Den är ju i alla fall nästan likadan. Det är knappt så att man. Snabbt, i förbifarten, så 
tycker jag att det ser ut som en iPhone, men jag menar jag byter ju ändå inte till den. 
 
S: Den var väl också väldigt dyr har jag för mig. 
 
K: Den var nog också ganska dyr, men det finns nog billigare. 
 
S: För min lillebror köpte den nämligen... 
 
C: Cirka. Om man köper dem kontant så den ett och fyra mindre än vad en iPhone är.  
 
K: Men det är ganska lite skillnad ändå. 
 
C: Men så kan man ju även tänka på att Samsung är inte operatörslåsta. Iphone är alltid 
operatörslåsta, förutom om du köper dom direkt utav Apple. Det finns ingen annan 
återförsäljare i Sverige som kan sälja ooperatörslåsta så att dem har ju gjort så att de har ett 
väldigt starkt märke och så ser de till det är bara Apples egna som kan sälja delarna.  

K: Man är alltid låst till Apple, på sätt och vis. Det är ett stort minus, men nu ska jag resa 
utomlands nästa halvår så behövde jag köpa en operatörslåst, eller en olåst menar jag. Och då 
köpte jag från Apple och det är ju tråkigt för man måste betala kontant direkt. Och det blir ju 
mycket tyngre så, men har man pengarna då så passar det ju. Men det var ju lite så att ska jag 
verkligen köpa nu eller ska jag vänta till något annat kommer.  
 
Finns det något som ni önskar att er iPhone kunde göra som den inte tillfredsställer er 
idag med? Finns det något behov som den inte grejar idag?  
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S: Jag tycker inte man märker det förrän man får det. Jag har så svårt... Jag tycker lite att jag 
upptäcker nya saker som att ”shit, vad bra, åh, det kan man göra här”. Snarare att det är 
tvärtom. Som att ”åh, har du sett det här?”. 
 
Den ger dig snarare behov? 
 
S: Ja, men lite så. Man hittar behov som man aldrig någonsin har haft. Det gör det ändå 
smidigare. 
 
Hur har era liv förändrats sedan ni skaffade iPhone? Känner ni någon form av press att 
ni alltid är tillgängliga, ni blir stressade av alla notiserna hit och dit och lägger ni mer 
tid på den än på er gamla mobil? Förmodligen gör ni det? 
 
K: Definitivt. 
 
Men blir ni stressade av den någon gång?  

K: Jag blir inte... Om man blir stressad av notiser till exempelvis, det kan ju vara stressande, 
men då brukar jag göra att jag avaktiverar sånt onödigt, till spel och så. Eller uppdateringar 
och saker jag inte vill ha att göra med. Däremot dom här nyhetsnotiserna, dem vill man ju ha 
för att det är nyheter, men så blir man så irriterad när det kommer upp sportnyheter. Då kan 
hälften vara det och då vill man ta bort det också. Så den biten kan vara stressande när det är 
saker man vill ha men som man ändå... tvingas ta bort. Men det är ett frivilligt val.  
 
S: Jag tycker man kan stressa upp sig själv ibland. Jag kan kolla mobilen fast jag kollade för 
fem minuter sedan, för liksom – hur mycket har hänt?  
 
K: Ja. 
 
S: Att jag blir sådär besatt, liksom försvinn. Nästan som jag kan bli med Facebook också, men 
det är nog mest jag. Men såhär. Det är så lätt att kolla och det är så lätt att kolla mejlen och så 
tänker man inte på att man gjorde det för en kvart sedan. 
 
K: Det är nästan som tiks, man bara göra det mer med handen än man gör det med huvudet. 

S: Att spela Wordfeud. Så fort man har fem sekunder över, så ska man... när man väntar på 
bussen... 
K: Det är hela tiden det här att man ska göra någonting. Man står ju inte bara still och glor.  

S: Nej. På så sätt tycker jag att det kan vara stressande, i livet. Jag känner att jag kan bli en 
sådan person som bara inte kan slappna av till slut. Det är ju inte bara mobilen, men men...  

K: Bara en sådan sak att man kollar klockan hela tiden. På telefonen.  
 
Man gör ju inte samma grej såhär kanske (gör en gest som visar hur hon tittar på sitt 
armbandsur). 
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K: Nej. Jag har ju klocka på mig nu men jag kollar ju fortfarande på den (iPhonen).  
 
Har ni alltid er iPhone påslagen och tillgänglig under dagen, även på natten också? 
 
K: Mm. Jämt.  
 
Är ni rädda att missa någonting?  

K: Ja.  
 
S: Njae. Eller jag har den mest för väckarklockan.  
 
K: Det har jag också.  
 
S: Jo, men lite så kan det vara men inte för att det någonsin händer. Men som är bra. 
 
Men får ni liksom ett mejl mitt på natten, läser ni det då eller okej – den (iPhonen) 
gjorde ett ljud. 

 

K: Alltså, jag vaknar ju inte av det. Hade jag gjort det så hade det nog varit lite stört. Men jag 
störs inte av att den är på. Men skulle jag vakna till på kvällen så kanske jag kollar klockan 
och då ser jag ju samtidigt om det kommit ett mejl. Då skulle jag läsa det. På det sättet är det 
nog lite sjukt.  

Upplever ni att ni är beroende av er iPhone även liksom beroendeframkallande? 

S: Ja, det skulle jag nog säga.  
 
Mår ni dåligt om ni lämnar den hemma?  

K: Ja, det tror jag.  
 
S: Ja. 
 
K: Det skulle kännas som om man inte har kontroll på någonting. Det är någonting jag missar. 

S: Så tycker jag att det är alltid så. Eller innan var det så att man bestämde att man skulle ses 
en viss tid och på en viss plats, men nu så tänker man så att man ska ringa och bestämma 
saker, samma dag. Och det blir såhär dålig planering för mig då jag vet att jag har den där och 
jag kan alltid kolla ”var var det nu jag skulle? Ja, men jag kollar i mobilen när jag kommer 
fram typ”. Jag hoppar av bussen, var ska jag gå? Istället för att som innan då man gick in på 
datorn och kollade. Och att det blir lite sådär, dålig planering.  

K: Man har lärt sig vid att kunna anpassa hela tiden, istället för att göra som det är bestämt 
tidigare på dagen. Och hade jag bestämt saker tidigare på dagen, då kommer jag ju glömma 
det, känner jag. 
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S: Nu blir jag lite sen på grund av detta och så är det smidigt och... 
 
K: Sms:a.  
 
S: Man blir lite lat.  
 
K: Mycket av detta. Man behöver inte ha en smartphone för att kunna ringa och ändra ett 
möte. 
 
S: Naee... 
 
K: Det kan man i och för sig också... 
 
Är du beroende av din HTC?  

C: Inte i samma utsträckning, nej. 
 
Du skulle kunna lämna den hemma? 
 
C: Ja. Och jag har råkat göra det ett par gånger. Inte riktigt med flit utan mer glömt mobilen 
vid olika tillfällen. 
 
Varför tror du att det är så? Är det så att du är kille och försover dig och sånt? 
 
C: Jag vet inte. Jag är inte sådär superberoende utav Facebook och... 
 
Nyheter, mejl och sådant? 
 
C: Nyheter och så är jag superberoende av. Men det kan jag alltid kolla på vid en dator och 
oftast så är det på grund utav nyheter som jag glömmer mobilen då jag sitter och läser 
nyheter, sen blir jag jätte stressad för att jag måste springa någonstans och då bara försöker 
hitta plånboken och allting. Jag får med mig nycklarna ut genom dörren i princip.  
 
… 
 
C: Och då går man där och det är rätt skönt för då vet man att det är ingen som får tag på dig 
och ingen kommer störa under dagen. Det är en jättetrevligt känsla faktiskt. Att man bara är 
och umgås med dom personerna som man sagt att man skulle umgås med och ingenting annat 
kan sabba det man håller på med just då, eller så. Men sen så när man kommer hem så är det 
ju alltid pissigt att kolla på mobilen såhär och ”wow, vad man har missat”. 
 
K: Fast det är lite kul också. Då kanske det har hänt någonting mer som... (otydligt vad hon 
säger sedan då alla skrattar) 

C: Jag stänger också av min när jag sover kan jag säga.  
 
K: Du gör det?  
 
C: Jajamän.  
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Du har en extern väckarklocka? 
 
C: Nej, jag har en riktigt väckarklocka. Jag vaknar inte utav mobil överhuvudtaget. Jag vaknar 
inte heller om det ringer hemma eller sådana saker.  
 
K: Du får ha jättemånga larm så att du vaknar av det... (Struken bit där det enbart är 
orelevant prat om väckarklockor) 
 
S: Men då har du hemtelefon också (till C)? 
 
C: Ja. 
 
S: Då är det också lite av det jag tänker, för jag har på min på natten för att om det skulle 
hända något och det kan vara vadsomhelst. Det är liksom min enda kontakt med omvärlden 
överhuvudtaget.  
 
C: (struken bit där C pratar om att han går till klockan ett på helger utan att slå på telefonen 
och K kommenterar att det finns ljudlös funktion i telefonen. Inte relevant för vår studie) 
 
Känner ni att iPhone har nått upp till era förväntningar på den, som ni haft från 
början? 
 
S: Ja, jag köpte ju den för... Jag hade ju en gammal Sony Eriksson innan, så på så sätt hade 
jag väl inte jättestora förväntningar på den. Det var inte så att jag läste på innan utan det var 
mer att jag måste ha en ny mobil och det kändes som ett bra alternativ för det jag ville 
använda den till och sedan har det bara växt liksom. Så ja, det tycker jag. 
 
Kommer du ihåg vad du hade för förväntningar, K? 

K: Ehm. Jag vet att jag var otroligt nöjd när jag bytte till iPhone för den telefonen jag hade 
före det var ju inte en smartphone heller, och då var det ju en jätteskillnad. Nu är det ingen 
skillnad egentligen. För mig så är det bara att nu är telefonen hel. Och sedan... Ja, jag tycker 
det var tråkigt att de inte gjorde en ny modell eller så till den här (iPhone 4S) för att det var så 
mycket snack om iPhone 5. Men innehållsmässigt tycker jag att den är jättebra.  
 
Ni känner väl att iPhone underlättar med allting fattar jag det som? 
 
(Både K och S håller med) 

Både tillgängligt och så? 
 
S: Mmm.  

Finns det några negativa aspekter då, i och med att ha en iPhone? 

 

K: Jämfört med vad?  
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Mer ägandet i sig, finns det någonting mer än.. Jag tänker mer stressrelaterat, eller... 
KK: Om man jämför med er gamla mobil kanske? 

Hm, jag vet inte hur vi tänkt där... 
 
C: En av anledningar till att jag valde bort en iPhone det är ju det att de regristrerar vart dom 
(iPhone-användare) befinner sig, konstant. Dom tar otroligt mycket mer information genom 
apparna än vad andra gör i dagsläget, så att jag... 
 
Du kan ju ta bort det? 
 
C: Nej. 
 
K: Nej, det kan du inte. 
 
C: Det kan du inte. Och vartenda gång du synkar din mobil genom iTunes så skickas det 
information, till exempel så skickas det information om samtliga sms och liknande som de 
säger att de inte använder till någonting men det är ändå så att din sms, utkommande och 
inkommande, går iväg till en databas någonstans där de säger att ”nej, nej, vi använder inte 
det där”. Det tror jag inte på. Det känns jätte... Det känns otrevligt för mig att känna att man 
skulle vara så övervakad. Även om man inte gör någonting på mobilen idag så att jag känner 
att det skulle vara såhär, inte känna att det är okej att någon annan visste om att jag gjorde. 
Det känns ändå inte okej att ett företag ska veta allting vad jag sysslar med.  
 
S: Lite som Facebook också. 
 
C: Ja, det är därför ungefär som jag håller på att fösa ut Facebook ur mitt liv.  
 
K: Jag känner väl att jag är inte så paranoid att jag tänker på det. Men man är ju medveten om 
att dom vet allt det där som du säger, att dom lagrar den informationen och det har dom gjort 
från början också. Nu kan man ju mer ta del av den och se den själv då, men förut har de ju 
lagrat också. Men det har aldrig stört mig på grund av att jag känner att dels så jag inte på 
några ställen där jag inte borde vara och sedan så länge jag inte skulle gå runt och mörda 
någon så har jag liksom inga problem med att folk vet var jag är... (mumlar något otydligt) 
Och sedan det som jag skickar, det... Alltså jag sticker ju inte ut på något sätt mot alla andra 
användare så vad finns det för motiv till att vända sig just till vad jag gör. Hade jag liksom 
haft något jätte fuffens för mig så hade det ju varit lite konstigt... Då kanske det hade varit ett 
problem. Annars så ser jag inte den nackdelen.  
 
S: Jag tycker en nackdel är att den är så stor, alltså jämfört med andra mobiler just för att om 
man ska ha med sig den ut, om man ska ha med sig den. Alltså den är ju inte smidig, det kan 
jag ju inte påstå på det sättet.  
 
K: Man har ju inte fickor på klänningen.  
 
S: Nej, som man hade den gamla mobilen liksom i någon ficka eller såhär. Men det får man 
väl ta om man vill ha skärmen liksom. 
 
HTC:n har väl större skärm dessutom?  
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C: Ja. 
 
Är inte det jobbigt? 
 
C: Nej.  
 
K: Jag tror det har att göra med att det är killar som använder den också, att killar inte ser det 
som ett problem i att den är större, än vad det är tjejer. 
 
C: Ja... (struket stycke där C drar upp en historia om när han var ung och att han hade flera 
kilo skräp i fickorna).. En stor mobil, den är inte stor om man jämföra den med med vad jag 
har släpat runt på tidigare i fickorna.  
 
Upplever ni att när man köper vissa saker så blir det liksom en materiell förlängning på 
sig själv, att man bygger vidare på sin jaguppfattning? Om ni förstår vad jag menar? 
 
S: Ja, men det tycker jag. 
 
K: Om det är ett varumärke så är det så.  

Och det är iPhone, eller Apple snarare? 
 
(Både K och S håller med) 

K: Men det är ju inte det att man inte kan vara utan det. Jag kan ju fortfarande köpa... Nej, jag 
hade inte köpt något annat.  

S: Fast även om jag hade gillat varumärket så hade jag ju inte använt... om jag hade tyckt att 
det var dåligt så hade jag ju inte använt det. Det är ju inte så att jag hade ”åh, vilket bra 
varumärke”. Visst, man kanske blir lite lurad av att det låter bra eller att det är ett bra 
varumärke. Men funkar det dåligt för mig så hade jag nog ändå tänkt att det funkar ju 
verkligen inte.  
 
K: Det känner jag igen, att funktionen den kompromissar man ju inte med. Men om det är två 
mobiler som har bra funktion så väljer jag ju hellre en med ett starkt varumärke. Alltså... då 
gör jag ju PR, då kanske folk ser annorlunda på en. Men ja, då tror jag att det funkar som en, 
vad sa du... förlängning? 
 
Förlängning på dig själv ja. 
 
K: Det tror jag. Det andra alternativet kanske är lika bra. Det... Men så länge det andra 
alternativet inte är bättre så tar jag ju hellre iPhone. Fast inte i det fallet när det gäller HTC, 
och det har att göra med att jag gillar OS X. Då ser jag det som en funktionsgrej, att man har 
den.  

Men C, undviker du att konsumera en iPhone för att förbättra ditt jag och upphålla en 
viss princip kanske? 

C: Jag tror att jag försöker uppehålla en princip, ja det är jag helt övertygad om. Och sedan så 
har jag ogillat Apple väldigt länge innan de ens gjorde mobiltelefoner, så jag var inte så 



	   57	  

intresserad av deras mobiltelefoner när dom kom ut trots att jag är väldigt intresserad utav 
teknik och mobiltelefoni, och så. Sedan är jag inte så superimponerad av hur Apple kör sitt 
företag egentligen. Visserligen har de otrolig PR-maskin, det är helt otroligt hur starkt de har 
gjort sitt varumärke. Men sen så är de ju kanske inte det mest etiska företaget och de har 
verkligen inga skrupler heller och de sticker inte under stolen med det, det går inte säga att de 
gör, men de berättar inte allting vad som sker. Utan... Men gräver man litegrann, upptäcker 
man såhär saker som gör att man kanske rent etiskt kanske inte skulle köpa en iPhone om de 
hade gått ut med hur dom tillverkas och.. Ja, vart de kommer ifrån. Kanske inte köpt en HTC 
heller egentligen för det materialet som går i det är bland det giftigaste som existerar i världen 
till exempel och där det bryts är dom värsta Afrika-diktaturs-länderna som existerar. 
Vollframet här är ju... Det är ju helt otroligt. Det styrs utav Kina dom äger 90 procent av all 
världens lager utav delar och det är bara kinesiska arbetare som bryter det och dom länderna 
som det bryts i får ingen profit från hela som köptes av kolonimakterna... Nej, men det är 
såhär sjuka saker och sedan vet man att man sitter och löder så går de gaserna upp i folk som 
gör att dom får hjärnskador och liknande.  
 
Vilka behov tillfredsställs hos er när ni använder iPhone? Vi har redan gått igenom det 
lite, men jag tänker mest framförallt det sociala eller är det mer att ta in information 
från nyheter och liknande. Eller är det mer att fly vardagen? 
 
S: Både och. Jag tror det är lite det som jag tycker är stressande faktiskt, att man har allt på 
samma ställe. Att det är liksom avkoppling, underhållning egentligen mest... Men samtidigt så 
kollar jag ju nyheter och det sociala med Facebook, SMS och... Det är väl därför man har den 
så mycket, för att det är väldigt många behov. 
 
Men vilket är det främsta behovet som tillfredsställs? Alltså, är det framförallt den 
sociala biten eller all information som går fram och tillbaka? Vilket är nummer ett? 
 
K: Underhållning i form av musik och Facebook tror jag. Samtidigt är det ju socialt, men jag 
är ju inte den som sitter och SMS:ar såhär onödigt mycket. Så det sociala är... Ja, det är ju att 
stämma av med folk var man ska ses och vad som händer och sånt då. 
 
Så det är framförallt underhållning? 
 
K: Mm, det skulle jag nog säga.  

Vad tycker du (till S)? 
 
S: Ja, men jag håller med. Det är väldigt mycket musik och väldigt mycket.... Det sociala och 
underhållning.  
 
Det finns en professor Bauman som talar om livstilsmedlemskap, och han menar på att 
en individ kan genom att köpa och visa upp de klantypiska tillbehör förena sig med en 
viss klan och det betyder alltså att genom att äga och konsumera är att tillhöra en viss 
grupp, till exempel bilmärket Porche signalerar ekonomiskt välfärd. Så upplever ni att 
ni är med någon form av gemenskap, en viss grupp genom att använda iPhone? 
 
K: Inom... Ja, bara våran klass då (MKV) så är det väldigt mycket iPhones och jag tror det 
överhuvudtaget ganska mycket folk inom media och allt kring kommunikation. Där tror jag 
att det är många som har iPhones. Så på det viset är man ju typisk för sin grupp. Men jag 
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placerar ju inte min... alltså, vem jag är beroende på att jag är en av dom som använder 
iPhones. Utan... Det ser man inte så mycket, men det sämmer ju till viss del. 
 
S: Fast jag tycker ändå att det har spridits ut mycket mer, som när du skaffade din (K:s förra 
iPhone) var det säkert så att dom som har... Det är väl alltid lite så, dom som har det nya är på 
något sätt en grupp. Nu känns det som att det blivit så brett att... Nu är det mer att man... Lite 
som när alla började få mobil. Nu har dom som har mobil att det har blivit nästan så att alla 
har iPhone. Det känns lite så.  
 
K: När jag skaffade min första så, då var det 2009, då hade ju fortfarande inte så många 
iPhone. Då var det fortfarande hoppet mellan smartphone och vanlig telefon. Det är ju också 
den biten, och då blev man på sätt och vis del i den gruppen då ”jaja, jag har en sådan”. Det 
var ju större då än vad det är nu. Nu är man ju bara en i mängden.  
 
Det är inte lika speciellt längre? 

K: Det var inte speciellt då heller i och för sig. Men det var mer speciellt då än vad det är nu.  
 
S: Då var det mer en grupp tror jag.  
 
K: Ja, jag tror det.  
 
Upplever ni att ni är så kallade early adopters, sådana som tar till sig ny teknologi 
kvickt?  

K: Nej. 
 
S: Jag tycker att du är det (till K), men du kanske inte hade den (iPhonen) så tidigt? 
 
K: Nej, inte om man tänker att det fanns flera modeller före då. Var det iPhone 1 och iPhone 
2... 2G kanske det till och med. Den första jag hade ju var 3GS så då var den ändå en bit inpå. 
Däremot så var det väl mycket problem med de första modellerna. Sen var jag ju mycket 
yngre än vad ni var då, jag hade ju inte dom pengarna till att skaffa iPhone. Det är ju en 
pengafråga.  
 
C: Jag funderar lite på när jag gick över till smartphone och jag kom fram till att jag var 19, 
alltså var det 6 år sedan, vilket känns rätt gammalt faktiskt. Och det var ju en utav de första 
med halvt om halvt fungerande touch som jag typ ångrar litegrann så här efteråt att jag köpte 
för att den var ju inte den bästa. Men det var roligt för det var ny teknik.  
 
K: Så du är en sådan – early adopter? 
 
C: Antagligen. 
K: Det låter ju så. 
 
S: Jag tänkte på det du sa, att vänta på nästa modell. Det känns också lite så att man vill ha det 
snabbt. 
 
K: Alltså när de är nya vill man ju ha det.  
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S: Ja, i och för sig om man har bestämt sig för att köpa den nyaste. 
 
K: Ja. Men det är ju baserat på att man har ett behov från början. Jag byter ju inte en 
fungerande telefon.  
 
S: Det är ju sant. 
 
K: Jag byter ju när det är problem med den. Det finns ju jättemånga som byter utan att det 
något fel på den. Det tycker jag är lite lyxproblem. Man är ju ändå student och... 
 
Så hur skulle du beskriva någon som har iPhone? Är det en modemedveten människa 
eller snobb eller...? Hur skulle man sätta prägel på den? 

K: Jag tror att många tror sig vara lite finare än andra kanske. Man har gjort en undersökning 
som påpekar att dom som köpte nya gympaskor... Nej, köpte nya skor oftare och tyckte att 
dom tyckte att dom var bättre än andra och det var massa egenskaper som tydligen iPhone-
användare hade då. Till viss del så kanske det stämmer lite, att det är en märkesprodukt. 
 
Men är Apple bara ett starkt varumärke eller det är faktiskt också en fungerande bra 
smartphone? Eller hänger det mer på varumärket än på produkten i sig? 
 
K: Utan varumärket så tror jag inte att Apple... att iPhone hade varit så stor. För det är som du 
säger, att HTC har mycket att komma med liksom. Men sedan har de gjort att det här till 
någonting som är lätt att ta till sig. 
 
Upplever ni att ni har behov av att förverkliga er själv via er iPhone? Alltså att odla era 
intressen, visa var ni är någonstans, vad ni gör... Alltså att ni gör en form av redovisning 
av era liv. Man visar direkt att ”nu gör jag det här” på Facebook och man checkar in? 

 
S: Jag tycker det snarare är Facebook som får en att känna lite så, inte iPhonen i sig. Det är 
bara ett sätt att enklare kolla Facebook i och för sig.  
 
(K håller med S) 
 
S: I och för sig så checkade man aldrig in innan man hade en iPhone så det går väl lite in i 
varandra. 

(Struken bit där S, K, E och KK diskuterar frågan i sig och kommer fram till att den är bättre 
lämpad om den hade riktat sig till Facebook än iPhone) 
 
KK: Men den (iPhonen) underlättar ändå, kan man säga?  
 
S: Ja, det gör den om man inte är vid en dator. Fast det känns som om man är det ändå rätt 
ofta.  
 
(Struken bit där E omformulerar frågan och C kommer med ett skämtsamt förslag på att om 
iPhonen hade underlättat när Lunarstorm fanns och en diskussion om Facebook, 
ålderskillnader och Lunarstorm tar vid bland respondenterna. Ej relevant för studien) 
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Upplever ni att det skapas förväntningar på er i ägandet av en iPhone? Att folk 
förväntar sig att ni ska svara snabbt eller se ett mejl fort eller...? 
 
K: Om jag vet att mina kompisar har en iPhone då tror jag att jag räknar med att få svar 
ganska fort. För jag vet ju att det har gått fram. (K diskuterar iMessage funktionen, och att i 
det programmet ser att meddelanden är levererade). Där kan man ju få bekräftat att det är 
levererat. Så man kan ju säga att jag väntar ju mig att man ska svara.  
 
(struken bit där C kontrar med att den funktionen redan har funnits i tidigare mobilmodeller 
och drar upp några utav dem varefter diskussionen avslutas) 
 
(struken bit där KK och E diskuterar en fråga som de själva inte förstår varefter de ställer 
den ändå för att se ifall respondenterna förstår den) 
 
Upplever ni att när ni interagerar med andra sätter en viss prägel på er kommunikativa 
roll? 

 
(skratt utbryter bland respondenterna) 
 
C: Den frågan är ju glasklar (ironi). 
 
(Ovanstående fråga stryks därefter ur intervjuguiden) 
 
Upplever ni att ni får en viss status och accepterande av andra när ni interagerar via er 
iPhone? 
 
(struken bit där orelevant diskussion uppstår vad frågan menar) 
 
K: Om man sitter och samtalar två-tre kompisar emellan om telefoner, då är iPhone väldigt 
accepterat. Det kanske inte är så roligt om man har en väldigt gammal modell. Men på ett sätt 
kan det vara lite sådär bekräftande om man köpt den nyaste. 
 
S: Jag satt precis och tänkte på det att om jag hade haft min gamla som inte var touch så hade 
jag... Då är det ju lite pinsamt att lägga fram den. Det säger ju också ganska mycket 
egentligen även om det inte är ”åh, jag har en iPhone”, utan snarare... eller ja, jag vet inte. 
 
K: Det är ju väldigt subtilt.  
 
S: Det är som att det är normen nästan.  
 
K: Nu är det ju så... Det är ju inte så att man får bekräftelse så öppet liksom. 
 
S: Kanske inte att någon har en iPhone utan en smartphone eller touch... ? 
 
K: På andra sidan så när man var barn och hade liksom nyaste leksaken, då var det väl också 
coolt. Det är ju egentligen bara ett sätt att uttrycka samma sak.  
 
Hur länge tror ni att ni kommer att använda iPhone i framtiden nu? Tror ni att ni 
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någon gång kommer att känna att ”nu är jag mätt på det här”, och vill ha något nytt 
liksom? 

K: Det beror på hur dom lyckas med kommande åren eller om de håller sig i fas med andra 
märken. För att det är ju svårt att byta från det... Men det är ju inte omöjligt att göra det. Nästa 
gång jag köper det hänger det på om alla andra mobilmärken är väldigt långt före till exempel. 
Skulle de vara det så kommer jag köpa ett annat varumärke. Eller om den... Dom håller ju sig 
inte i framkanten av alla mobiltillverkare, tycker inte jag. Om dom hamnar efter för mycket så 
kommer jag inte köpa iPhone i framtiden. 
 
S: Det känns som det hänger lite på varumärket, att jag kommer att ha det länge för att jag 
tänker dom inte kommer att tappa.  
 
K: Men det gäller ju också att vara lite synkad med när dom släpper sina produkter. För det är 
alltid himla mycket ståhej om när de ska släppa det och mycket rykten kring det. Om jag tror 
att det kommer ut en modell om en vecka, då väntar jag ju. Eller om en månad, då skulle jag 
också vänta. Men beroende på om jag har en mobiltelefon som fungerar för tillfället. Om min 
(iPhone 4S) skulle sluta funka nu så skulle jag inte köpa en likadan.  
 
Nu är det bara massa C frågor kvar, vi kanske skulle ha bakat in dom? (struken bit där E 
diskuterar vilka frågor han redan svarat på) 
 
Tycker du på något sätt att Apple har tagit över världen? 
 
C: Ja, på ett sätt så har de nog gjort det faktiskt. Dom lyckas ju väldigt bra med hur dom har 
lanserat iPhone och hur dom har fortsatt att pumpa ut dom modellerna... Det är liksom inte en 
ovanlig grej att du har bytt från en iPhone till en annan iPhone. Det är väldigt vanligt att man 
just gör den, man går vidare. Det var ju någonting som höll på att försvinna mer tidigare i 
samhället, att man inte var så bunden vid ett märke utan att man kunde hoppa mellan olika 
och nu har iPhone kommit och då har de på ett sätt... Nej, men har man börjat med den så är 
man bunden. På något sätt.  
 
Men hur ser just du på iPhone i framtiden, om sisådär ett år, fem år, tio år...? 
 
C: Om de börjar ta lite mer ansvar för vad dom gör och blir lite mer öppna och så... Så skulle 
jag kunna tänka mig att ha en iPhone i framtiden. Dom behöver... Dom behöver öppna sig lite 
mer och sluta med... lite skumma saker. 
 
Slut på intervjun 
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Fig. 4 
 
Transkription från fokusgruppsintervju två 
 
Christian, 22 år, medieproduktion på MKV, äger en iPhone 
Dimitri, 22 år, medieproduktion på MKV, Windows 7 Phone, tidigare ägare av iPhone 
Jakob, 25 år, PR och marknadsföring på MKV, Google Nexus S 
August, 22 år, Organisationskommunikation på MKV, äger en iPhone, tidigare ägare av 
Samsung 
 
EM: Hur skulle ni beskriva en iPhone för någon som aldrig sett en? 
C: Precis som vilken annan telefon som finns i hela världen. Alla telefoner idag ser ungefär 
likadana ut. Det är en svart klump med en skärm. I stort sett, förutom att det är med glas.  
EM: Men för någon som kanske är van att se den med knappar och grejer, alltså en 
riktig standardmobil. 
C: Det här är ju standardmobilen idag. Beror på om man ser till västvärlden... 
D: Ska man se till hela världen så har inte smartphones en stor marknad. 

C: Nej nej nej, men om man relaterar till vad vi är vana vid. 
J: Men för din farmor? 
C: Jo visst. Nej men kollar man på flertalet mobiler idag så är det en iPhone eller liknande 
fabrikat. 
EM: Nej men låt oss säga att din farmor som inte har sett den, or what so ever, skulle du 
beskriva det som en liten minidator eller skulle du beskriva det som... alltså vad skulle 
du använda för ord... 
C: Skulle jag göra det lätt för mig så skulle jag säga att det är en telefon. 
D: Jag hade sagt en minidator som man har i handen med ringfunktion, det är liksom det jag 
skulle säga, för att göra det enkelt. Och att istället för knappar så trycker man på skärmen. Inte 
mer komplext än så. 
A: Jag håller med dem. Framförallt för min egen del så känns det som att ringfunktionen är 
det minsta jag använder. Det är ju mer SMS, mer internet än att jag ringer med den. Så ringa 
är ju nästan bifunktionen. För mig är det mer en dator än en telefon. Men för enkelhetens 
skull så skulle man ju kunna beskriva det som en telefon. 
J: Jag håller med. 
 
EM: Ni kan väl beskriva er iPhone användande, ni som har det? När använder ni den, 
var använder ni den och hur använder ni den? 
C: Man använder den ju i stort sett jämt. Iallafall liksom till såna saker som när man behöver 
veta vad saker kostar när man är på stan, man behöver veta namnet på en film eller 
skådespelare och så vidare. What so ever. Behöver jag information så har jag hela tiden 
kontakt med internet. Där finner jag i stort sett vad jag än vill veta. Sen är det ju som sagt sms 
funktion och ring funktion, de funktionerna kommer ju också in i vardagslivet, då blir man 
också integrerad, man skulle inte funka utan det. Men det är framförallt när man skaffar 
iPhone eller liknande som man skaffar behovet av att man hela tiden kan komma åt 
information, man gör sig väldigt beroende av den informationen. Till exempel att jag kan ta 
reda på vart jag är på min karta, jag kan ta reda på var den här affären ligger, för jag har hela 
tiden den här informationen i min hand. Nu när man redan haft en så kan man inte riktigt gå 
tillbaka till en vanlig telefon. Så det är det behovet man skaffar sig.  
D: Jag kommer till exempel ihåg min praktik i Stockholm så sa min praktikansvariga ”stick 
dit och gör det”, och jag hade ju aldrig varit i Stockholm tidigare, men de behövde ju 
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egentligen bara säga företaget som jag skulle till så gav jag mig ut på tunnelbanan och kollade 
konstant på min smartphone, som just vid det tillfället var en iPhone då, och såg precis vart 
jag var påväg och vart jag skulle. Det är liksom, det bygger ju upp någonting som man som 
sagt aldrig tidigare riktigt känt något behov av. Men när man väl har fått det och smakat på 
det så vill man ha det jämt sen. Smidigheten. 
C: Ja. Sen vet jag inte heller om man ska säga att det gäller just iPhone. Jag tycker att alla 
smartphones egentligen fyller samma funktioner.  
A: Nej jag håller med dig. Jag använder ju inte den här på ett annorlunda sätt än vad jag 
gjorde innan. Utan det är ju det att man är ständigt uppkopplad och kan använda den till, som 
C säger, att ta reda på saker, kartor och Facebook och sånt. 
D: Det vi pratar om nu är väl egentligen valet av att ha en smartphone versus en gammal 
traditionell mobiltelefon, inte iPhone versus något annat.  
EM: Men ni som är ”anti” då, vad har ni för bild av apple och iPhone? 
J: Just specifikt iPhone eller Apple i allmänhet? 
EM: Både och... Du kan ju börja med telefonen i och för sig. 
C: Vill vi komma härifrån idag så säger vi nog iPhone... 
J: Just iPhone är ju som en vanlig smartphone i stort sett. Men det är allt runtomkring som att 
de har byggt upp en egen marknad och låser program och material och allt sånt. Det är inga 
öppna format. Man kan inte föra över iPhone musik till någon smartphone eller så utan de 
lever lite i sin egna lilla värld.  
C: Det är en väldigt bekväm värld. 
D: Så länge man håller sig inom Apples ramar. 
C: Det är en väldigt lätt värld att leva i på så sätt att man har två enheter som funkar väldigt 
bra med varandra, men som ni säger, det är också till priset av att det är väldigt låst. Kan man 
komma överens med att det är låst till ett visst system så är det rätt ”fine” tycker jag 
egentligen.  
J: Som sagt, så länge man är nöjd med programmen och sakerna de ger en, då är det inga 
problem. Man är fast som en konsument som bara köper, man har ingen riktig egen vilja. 
C: Egen vilja har man ju, man har ju valt att köpa det en gång i tiden, det är ju snarare det att 
man väljer ett system som man vet funkar. Istället för att kanske köpa en rad olika märken 
som man inte är speciellt säker på, någon av dem. Kommer den här funka om två år? Köper 
jag en Apple till exempel så är ju jag rätt säker på att jag kommer att kunna ha den här datorn 
och den här telefonen de kommande två åren. 
D: Varför skulle du inte kunna ha en Windows dator i två år? 
C: För att alla mina Windows datorer som jag haft hittills har blivit röv sega inom ett år iaf. 
Det kan ju ha och göra med att jag inte är så duktig på datorer eller att saker läggs i 
casheminnet och ligger där och tuggar.  
 
(…) löst prat om datorer 
 
C: Det finns lika många appar till iPhone som till Android. 
J: Men det är väldigt hårt kontrollerat. 
C: Det är väl snarare hård kontroll så att det inte kommer in material som kan ta skada på 
enheten eller inte. 
J: Det instuderar ju vad som är okej, och det här tyckte inte vi var kul, då tar vi bort det.  
D: Man måste ju hela tiden hålla sig till det vad Apple tycker är okej och inte okej, hela tiden 
hela tiden. Om man har speciella behov eller är en avancerad användare så kan man liksom 
känna av det att storebror Apple liksom håller väldigt hårt i tyglarna kring vissa grejer medan 
det livet är frid och fröjd medan man håller sig inom det. 
C: Vilka behov menar du då? 
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D: Jo till exempel. Porr. Nej, det var ett skämt, men det är ju faktiskt sant att de spärrat av 
porren, då vet jag inte hur Android ligger till. Iallafall.  
 
(….) D pratar om jailbreaking. 
 
EM: Men hur kommer det sig att ni valde att köpa just en iPhone? När började ni 
använda den och varför?  
A: Jag köpte ju min alldeles nyligen och främsta anledningen till det var ju att jag hade en 
Android mobil innan som jag köpte i augusti förra året. Och sedan i våras så köpte jag ju en 
Macbook, och de två enheterna funkade ju inte så bra ihop, eller, de funkade inte alls ihop. 
Och det visste jag ju om sedan tidigare visserligen. Sedan märkte jag ändå suggestivt hur den 
blev sämre och sämre under sommaren.(...) Jag hade säkert kunnat göra någonting åt det utan 
att köpta en ny telefon men jag kände att det var bättre att köpa en ordentlig telefon som 
funkar ihop med min dator.  
EM: Så det har helt med tekniska fördelar att göra? 
A: Ja. 
EM: Inte grupptryck eller att alla andra skaffade det? 
A: Nej, nej. Det var isånnafall macbooken från första början. Det var där det började. Det kan 
det nog ligga lite grupptryck i. Samtidigt tycker jag att det är en bra dator, det är inget snack 
om saken. Men framförallt skaffade jag en iPhone för att ha något bättre och som funkar med 
min dator.  
D: Var det mer att Androiden blev sämre och sämre eller att dina krav blev högre och högre? 
A: Nej det har mer och göra med att det tog lång tid att installera program och sen hade det 
säkert mycket att göra med att jag hade för mycket på telefonen helt enkelt. 
EM: Du då C? Var det tekniska fördelar som lockade dig med? 
C: Jag hade ju redan en Macbook sedan innan. En Macbook Pro. Sen så hade jag en riktig skit 
telefon, jag hade alltså en knapptelefon som jag haft sen 5 år, tror jag, för jag har varit väldigt 
tekniskt konservativ. Jag tyckte att mycket sånt här med smartphones var skit, men sen så 
funkade inte den till sist. Sen köpte jag en Motorola som höll i en vecka, sen gick den sönder 
och jag blev skit förbannad. Nu ville jag ha någonting som funkar. Och just då så hade 
Halebop kommit ut med ett erbjudande om Iphone 4 som lät rätt trevligt. Och i och med att 
jag hade en Apple dator sedan tidigare som jag var väldigt nöjd med och jag gillar deras 
gränssnitt och liksom hur de tänker med programvara så; ”fine” jag köper en iPhone. Och det 
har funkat bra för mig. Inget har krånglat. Sedan IOS kom ut så har det också blivit ännu 
enklare att jobba med det i och med att man kan synkronisera med wifi, man behöver inte 
koppla ihop dem längre. (…) 
EM: Ni har väl i princip redan svarat på varför ni inte väljer att konsumera en Iphone, 
ni två. 
D: Aa, det finns funktioner som jag har på min telefon som... (pratar om funktioner mellan 
iphone och sin mobil. Handlar om design och grejer. D berättar även om hur han fick din 
Iphone, historien om sin mamma, inte så relevant.) 
 
EM: Vilka funktioner fyller Iphone i era liv? Är det den sociala funktionen, möjligheten 
att interagera med andra, att ni får leka med iPHone, det underhåller, upplevelser? 
D: * host * flasha med äpplet... 
D: Det är faktiskt väldigt intressant som C nu påvisar, väldigt många av skalen till iPhone, de 
har så att äpplet syns igenom, och det är ju egentligen fullständigt... 
C: Ja jag håller med dig, det är löjligt. Väldigt löjligt. 
D: Det är så det är... 
EM: Men kan inte det ha något att göra med att man vill visa att ”det här är jag”? 
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A: Det är väl i så fall Apple... 
C: Antagligen så är det Apple som ger dem pengar för att få sin produkt att synas. Som 
konsument så skiter jag egentligen i vilket om folk ser att jag har en iPhone eller inte. 
D: Jag tror faktiskt att det är en hel del ändå, även om du inte gör det, så tror jag faktiskt att 
det är en hel del som inte alls har särskilt mycket emot att flasha med att de har ett äpple där.  
D: Samsung släppte ju nyligen en reklam där bland annat några Apple glada fantaster som 
står och pratar där; ”men om jag köper en 4S som ser ut som fyran, hur ska då folk veta att det 
är den senaste versionen som jag har? Och det är ju tänkt som ett skämt, men jag tycker att det 
var fruktansvärt kul, för det är lite så jag har bilden av många iPhone användare. 
(orelevant snack) 
C: Att säga att man har en iPhone för en image skull... Jag kunde väl lika gärna haft Samsung 
Galaxy S eller något sånt liknande. Eller de nyaste Androiderna som gör ungefär samma sak 
och kostar ungefär lika mycket.  
EM: Ja, men då handlar det ju inte om att du vill visa vem du är, vad är det du vill 
isånnafall? Är det den sociala biten? 
C: Nej som vi sa, det är ett anskaffat behov. Det är det sociala men också bekvämligheten av 
att vi har all information i näven. Och visst, det är socialt, man har fler val än att ringa och 
sms när det gäller att kontakta folk, får man inte tag på någon genom att skicka ett sms eller 
ringa, så kan man antingen använda Facebook eller använda något annat chattprogram eller 
liknande. Man får ju tag på folk på en helt annan nivå idag. 
Forskarna: Vad tycker du A? Är det en social grej eller har det mer med underhållning 
att göra? 
A: Underhållning använder jag den nog ganska lite till. Det blir väl mer... det sociala är ju 
väldigt viktigt. Det är ju som C säger, man får tag på folk på alla möjliga sätt, och så... jag 
trivs ju ganska bra med att ständigt vara uppkopplad. Att man ständigt har, som vi sa innan, 
att man har internet i telefonen, att man har nyheter och allting hela tiden. Man sitter ju aldrig 
sysslolös när man har den telefonen. Man sitter ju hela tiden... vill man ha reda på någonting 
så gör man det. Det är väl de behoven. Information och sociala behov, underhållning vet jag 
inte om det fyller så mycket behov för min del. Borsett från att man ligger och spelar 
Wordfeud innan man somnar. Annars så, underhållning är nog mindre. 
C: Jag spelar nog rätt mycket på min telefon. Spel har ju kommit rätt långt nu.  
EM: När ni nu pratar om spel, vilka fem appar använder ni mest tror ni? Om man 
räknar med ring och sms funktionen? 
C: Aha, räknar man ring och sms funktion som en app då? 
EM: Ja.  
D: Utöver dem, vilka använder du mest? 
C: Åh herregud. Eh. Whatsapp, som är en chattfunktion. Det är i stort sett som sms, fast man 
gör det gratis. Eh. Eniro. Kartfunktioner. Det är väl det. 
A: Jag skulle nog säga att det är facebook och twitter. 
C: Aa, facebook också visserligen. 
EM: Wordfeud kanske? 
A: Nej, det har gått ner lite, folk har ju börjat tröttna på det nu. Hade du frågat för ett par 
veckor sedan så hade det varit givet. Fast aa. Jag tar nog ändå Wordfeud. 
EM: Finns det någonting som ni önskar att era iPhones skulle kunna göra som de inte 
gör idag? 
C: Nej, egentligen inte. 

D: Jag tror det är lite så med iPhonen, att det måste komma för att vi ska inse att vi behöver 
det. När de är tillräckligt starka till exempel för att vara som en personlig liten stationär dator 
att ta med sig, då är de inte så himla långt borta från att vara tillräcklig för många personer. 
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Till exempel att du har en stationär dator i den, den funkar som den gör nu, men sen kommer 
du och sätter bredvid en datorskärm plus tangentbord och trycker ner den i en ”docka” och så 
får du upp allting som är ditt på skärmen. De är inte långt ifrån att prestera det.  
(orelevant teknik snack) 
 
EM: Hur känner ni att era liv har förändrats sedan ni skaffade dem? Känner ni er 
stressade över den, press av att svara på saker med alla dessa ettor och tvåor? 
C: Jag blev stressad av Wordfeud. Sen tog jag bort det. Jag hade fem spel samtidigt och det 
var jättestressigt. För folk skrev till mig att jag var för långsam på att svara. Det var 
jättejobbigt, så jag tog bort den. Wordfeud var problemet. Ren ondska.  
EM: Det är inget annat som ligger och gror, som att vara tillgänglig jämt... 
C: Det är inte mer stressande än att sitta vid en dator. Vid en dator har man ju också liknande 
grejer, men vet att man har fått mail. 
D: Men på datorn får du ju inte notifications. 
C: Jag har en Mac så jag får alltid notifications... 
D: Jaha... När jag hade en iPhone så stängde jag till slut av den funktionen, så fort någonting 
hände som var relaterat till mig på facebook så fick jag någonting, även klockan halv 2 då jag 
höll på att försöka sova så kom det upp att någon hade ”like:at” min status. Det tog jag bort 
också. Jag tyckte det var skit bra i början men så insåg man att det blev ganska störigt, när 
man hade en diskussion som man var ganska inne i jätte mycket på facebook, och så ser man 
att någon kommer och säger totalt emot ens åsikt och så ligger jag där och försöker sova halv 
2 på natten och så ser man... ”Hur fan kan du tänka så?” säger den andra då, och då vill man 
ju försöka svara och så. Det är problemet. 
(orelevant om mail) 
EM: Du tycker inte att det är stressigt A? 

A: Nej det tycker jag inte. Däremot så bidrar det ju till att man har förändrat sitt liv. Tycker 
inte att det har blivit stressigt men det har ju bidragit till att man blir mer uppkopplad. Det är 
det som är skillnaden, men jag upplever inte det som stressigt. Det som är skillnaden är ju till 
exempel att jag faktiskt har på ”facebook notifications” så man svarar ju snabbt på facebook 
nu när någon har skrivit till en. Där ligger skillnaden, men jag upplever inte det som 
stressande. 
(snack om mail och facebook, orelevant) 
EM: Har ni alltid på era iPhones? Stänger ni av dem något? 
C: Jag stänger av den då och då. 
A & D: Aldrig. Bara när det behövs. 
C: Ungefär en gång i månaden stänger jag av den för att inte slita ut på batteriet. 
EM: Är det inte jobbigt (att inte stänga av den)? 
Alla: Nej. Faktiskt inte.  
C: Man kan bara göra den ljudlös och gå och lägga sig så är det lugnt.  
EM: Upplever ni att det är många runtomkring er som tenderat till att skaffa en iPhone 
på senare tid? Och vet ni varför de har gjort det här? 
D: Det har snarare börjat avtrappa, men ett tag så kändes det hysteriskt. Ungefär när jag 
skaffade min. 
C: Ja när jag skaffade min iPhone 4 så var det en jävla massa som skaffade iPhones. Jag 
skulle snarare gissa på att det är hård marknadsföring. En lyckad reklamkampanj från Apples 
sida. 
J: Framförallt grupptryck. Det är en statussymbol. 
D: Man säger ju knappast ”är du dum i huvudet som inte har skaffat den” utan... Ja, det är 
någon form av grupptryck, inte direkt i den traditionella meningen, men ändå. 
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J: Det är en del av ”the in-group”. 
C: Många förklarar det ju nästan som ett kultbeteende. Bara för att man skaffar en iPhone så 
tillhör man den här gruppen. Jag har aldrig känt mig liksom som att jag ingår i den ”här” 
gruppen. ”Nu har jag skaffat en iPhone så nu kan jag hänga med de här människorna”, det 
finns inte så som många icke-användar pratar om. Det blir inte den här klanen som träffas i 
kåpa på söndagar.  
D: Nej men till exempel när jag började på min praktik. Plötsligt någon dag så såg väl min 
handledare att jag hade en iPhone och så sa hon till mig ”bra, sån har alla i mediabranschen 
nu”. Nej, det var nog till och med ”sån SKA man ha i mediabranschen”. Alla på företaget fick 
iPhones inom jobbet då för det var det som de skulle ha. De hade ingen anledning till det, det 
fanns ingen app de behövde eller någonting, utan det var bara för att det var en iPhone. Ingen 
direkt anledning. Det hade ju varit okej om det var så att det finns bara ”den appen” för 
dagliga verksamheten, men här var det bara ”det är det man har i mediabranschen. 
(löst prat om hipsters och apple) 
EM: Ni upplever alltså inte att ni tillhör någon form av grupp? För det finns ju 
nämligen en professor Baumann som talar om livsstilsmedlemskap och han menar på 
att en individ kan genom att köpa och visa upp reklamtypiska tillbehör förena sig med 
klanen. Det vill säga att äga och konsumera är att tillhöra en grupp. Upplever ni inte 
någon form av gemenskap med andra som äger en iPhone? Tillhör ni en iPhone grupp? 
C: Jag skulle snarare gruppera mig med gruppen av ”smartphone användare” än ”iphone 
användare”. Det är ju snarare vi med smartphones som grupperar oss i ett system där vi kan 
kommunicera med varandra hela tiden. 
A: Jag håller faktiskt inte med dig där. När jag hade min Android och man diskuterade den 
med iPhone ägare, så pratade vi alltid om skillnader mellan Android och iPhone. Även om det 
egentligen är samma telefon i stort sett, så tycker jag faktiskt inte att det är samma. Det är 
inget negativt med de grupperna tycker jag, det är inget negativt grupptryck, utan mer två 
olika grupper bara med olika produkter. Men jag håller nog inte med dig C om att alla är 
smartphone användare för det blir väldigt mycket diskussion om skillnader. 
C: Jovisst blir det diskussion. 
(löst prat) 
C: Jag hävdar ändå att när man diskuterar kring funktionerna i våra telefoner. Låt oss säga till 
exempel att det kommer en ny Nokia 3210... 
A: En ny?! 
C: Då skulle vi kolla på den här människan och liksom ”vad fan, är det här en knapp?” 
Grupperingen just nu är liksom snarare i större skala smartphones versus standardtelefonen. 
Det finns ju interndiskussioner inom smågrupper. Det är den stora gruppen smartphone 
användare och så finns det de vanliga telefonanvändarna som är helt utanför diskussionen, 
som inte ens fattar vad en app är för något eller varför man ska ha en app. 
D: Njaaa. Jag håller med er båda två. Inte fullt så mycket åt ditt håll kanske. 
(pratas om tillbehör till iPhone och reklam kring appar, helt orelevant app-snack) 
(…)  
C: Mediaeliten använder iPhone. 
EM: Men upplever ni att ni är beroende av era iPhones? 
C & A: Ja 
C: Men åter igen, man är beroende av sin smartphone. Jag kan hitta samma funktioner i till 
exempel en Windows mobil. Men, ja. 
EM: Skulle du må dåligt om du lämnade den hemma? 
C: Tja-a, jag hade bara missat något samtal och sms, precis som om jag hade glömt en 
mobiltelefon hemma. Man blir inte tillgänglig.  
EM: Man är beroende av dem då? 
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C: Fast, ja.  
J: Beroende av funktionerna.  
C & A: Ja precis.  
A: Jag tycker man är beroende av mobilen överhuvudtaget. 
C: Det är som att datorn inte skulle funka på en vecka. 
D: Det är därför man har två till i reserv.  
EM: Men upplever ni några negativa aspekter med att ha en iPhone? 
Just ni som äger en? 
A: Jag har haft min en så kort tid, så jag har inte hunnit upptäcka något negativt ännu. Jag är 
nyförälskad fortfarande. 
C: Jag har haft min ett och ett halvt år ungefär och jag vet inget heller. Jag har inte de 
behoven av att ha massa programvara eller mår dåligt av att vara låst, jag har inte de behoven. 
Jag känner inte att det är något problem. Det är väl ert främsta hat mot iPhone, för att det är 
låst. 
(löst prat om Itunes, orelevant) 
EM: Upplever ni att man köper vissa saker för att bygga vidare på sig själv? 
Att det blir en förlängning av oss själva, er image? 
D: Hur man uppfattas?  
C: Man uppfattas väl mer med en iPhone/Smartphone eftersom man syns mycket mer. Syns 
man inte på nätet så syns man inte alls idag. Det är väl så vi vidareutvecklar vår personlighet, 
med vår personliga sida på nätet. Det är ju på ett sätt att vi vidareutvecklar oss själva. 
Historien av sig själv kan man säga. 
D: Det signalerar väl vissa saker även om jag inte tror att någon tänker så, möjligtvis förutom 
de som har ont om pengar, men det signalerar ju till exempel att man har råd även om man 
inte ens har tänkt på det, men det gör det ju. Man har råd att köpa en smartphone. Det 
signalerar ju också, som du sa innan, att man är uppkopplad och så vidare. Då pratar vi 
generellt om smartphones. Iphones är ju ännu mer ”att man har råd”, för vad kostar den 
billigaste? 4000-5000... 
C: Å andra sidan bör det ju tilläggas att en Android som gör ungefär samma sak kostar lika 
mycket. 
D & A: Nej det stämmer faktiskt inte. 
(allmänt snack om priser) 
D: Det var prisskillnad ändå, för man fick betala en del för äpplet. 
(allmänt snack om priser) 
EM: Om vi hoppar in på behov då, vilka behov tillfredsställs hos er när ni använder 
iPhone? Du sa sociala innan och information. 
A: Ja dem är det framförallt. 
EM: Känner ni att det är några personliga, känslomässiga eller att du behöver fly 
vardagen? 
A: Känslomässiga... Ja, vad ska man säga. Det är ju inte tråkigt att använda den precis. Jag är 
så pass nöjd med hur den fungerar, då blir det roligt att använda den. Jag var inte nöjd med att 
använda den telefonen som jag hade innan. Det är ju så lätt att använda den för tillfället. Men 
som det är just nu så fungerar den så pass bra att det bara är kul att använda den. Det är en 
upplevelse i sig att använda telefonen. Det är väl det.  
C: Ja, sociala och informations behov.  
EM: Du behöver inte fly med den? 
C: Nej, det har jag datorn till för. Jag har tvspel, filmer – där finns rätt många behov som 
redan fylls. Så telefonen kommer väl rätt sist där. Mobilen är snarare en vidareutveckling av 
alla mina andra tekniska behov. Som en liten länk till allt annat.  
EM: Upplever ni att ni är såkallade ”early adopters”, alltså sådana som tar till sig ny 
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teknik lätt? 
C: Nej... 
J: Jag är nog det definitivt. 

D: Den mobilen jag har nu köpte jag tre månader innan den släpptes i Sverige, så då får man 
väl anse sig att vara en early adopter.  
EM: Är du en sån? 
A: Nej. Ja. Jag har nog alltid sett mig som att jag inte är det.  
EM: Har det ändrats sedan du började studera media? 
A: Ja, det kan man nog säga. 

(löst prat om 4S och ”Siri” och Steve Jobs, kan inte riktigt kopplas till något.) 
 
EM: Hur skulle ni beskriva en person som äger en iPhone? Typ snobbig, töntig, 
modemedveten? 
C: Vem som helst. Jag känner så mycket olika människor som äger en iPhone, så det är i stort 
sett omöjligt att beskriva. 
D: Jag ser två bilder framför mig, dels klyschan där flera av de orden du säger stämmer in till 
viss del, men sen när jag tänker efter och försöker vara objektiv så är det väl egentligen vem 
som helst som tillhör medelklass eller överklass.  
C: Det kan likagärna vara min syster, min mamma, mina kompisar eller liksom, what ever.  
(J och A instämmer) 
EM: Ni har ju redan varit inne lite på det, men upplever ni att iPhone underlättar för 
ert självförverkligande, alltså att man odlar sina intressen på facebook, att man visar 
var man är, att man gör en liten redovisning av sitt liv?  
C: Inte mer än vad jag gör med min dator. 
A: Aaa, joo. Det har ju lite med det här att göra, att man ska ha en onlineprofil. Att man 
snabbt kan göra någonting med sin telefon.  
EM: Ni som är anti då, undviker ni att konsumera en iPhone för att förbättra ert ”jag” 
och återupphålla en viss princip? 
D: Lite princip blir det väl i det, blir det inte det? För mig är det faktiskt lite princip 
någonstans. På gott och ont. Lite töntigt att känna så på samma gång också. Någon 
principkänsla ligger det i det. 
J: Viss princip, men jag vet även att om jag skulle skaffa en iPhone så skulle det skapa 
problem att föra över musik till datorn och föra över saker. Så skulle jag behöva skaffa en 
Macbook också och låsa mig in på de programmen och de varorna de erbjuder.  
EM: Tror ni att ni kommer skaffa en iPhone i framtiden? 
D: Det kan vara aktuellt i framtiden, men som det ser ut just nu, nej – verkligen inte. När vi 
snackar typ iPhone 6 då kommer jag göra en ny värdering, men det får hända grejer först.  
(löst snack, orelevant om modeller) 
D: Den dagen, den diskussionen. 
(löst snack, orelevant om modeller och datorer) 
 
Intervjun avslutas 
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Fig. 5 
 
Transkription från fokusgruppsintervju tre 
 
Respondenter (namnen är fingerade): 
Erika (E) 23 år, studerar medieproduktion och har en iPhone 3G S 
Sonja (S) 22 år, studerar medieproduktion och har en iPhone 3G S. 
Jonas (J) 21 år, studerar medieproduktion och har en iPhone 4. 
Sigge (Si) 23 år, studerar medieproduktion och har en iPhone 4. 
 
Forskare: 
Emelie Makrill (EM) samtalsledare 
Katrine Kolström (KK) tekniker och samtalsstöd 
 
EM: Hur skulle ni beskriva en iPhone för någon som aldrig sett en? 
 
J: Fyrkantig. 
Si: Tung.  
E: Stilren. 
J: Tråkig. 
Si: Modernt utseende. 
 
EM: Men för någon som aldrig sett en, skulle ni beskriva den som en telefon eller 
snarare en minidator? Alltså snarare egenskaper, för någon som kanske inte ens vet att 
du kan ringa med den där? 

 
Si: Jag skulle säga att det är en telefon fortfarande.  
J: Det är ju den grundläggande funktionen. Det är så mycket mer, men i grund och botten är 
det en telefon.  
Si: Det är en telefon, och skulle denne fråga ”kan man göra något mer” så skulle jag säga det 
att ”ja, den kan göra det här och det här” men att det i grund och botten är en telefon. 
 
EM: Vad är era motiv till att konsumera just en iPhone, varför inte något annat märke? 

 
J: Jag hade en annan smartphone förut och jag var JÄTTE trött på den. Den funkade som skit, 
och jag ville ha något som jag visste fungerar. Oavsett om jag var väldigt negativt inställd till 
Apple produkter överhuvudtaget tidigare, så fick jag höra mycket gott om att den alltid 
fungerar så det blev en sån, jag orkade trassla längre. 
 
EM: Så det var lite inflytande från andra? Inte grupptryck? 

 
J: Nej, snarare tvärtom, jag har stått emot det i många år. Men, jag visste att det var bra grejer, 
så det var därför.  
Si: Min telefon gick sönder, och jag skulle ha en ny och alla andra hade ju en iPhone. 
J: Grupptryck! 
Si: Nej, kanske inte grupptryck, men det blev lite så. Alla andra hade det och det var ju en bra 
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telefon, men man tyckte det var störigt och se hur alla satt och tittade med dem och jag kunde 
bara ringa liksom.  
S: Jag har ju alltid haft relativt billiga och enkla telefoner, mest för att jag kanske inte haft råd 
att skaffa en dyrare och sen så köpte jag en väldigt billig touchtelefon, en Nokia. Och sedan 
fick jag ett erbjudande från min operatör att om jag förnyade mitt abonnemang så kunde jag få 
en gratis iPhone 3G S. Och eftersom att jag ändå ville ha en iPhone, så var det ett bra tillfälle 
att skaffa det. Det är så många som har iPhone och det känns som att det marknadsförs som 
ganska modernt, som ett märke som har ”allt” nästan. Så lite var ju känslan att ska jag skaffa 
en ny mobil så kommer jag skaffa en iPhone ändå.  
E: Det var lite så för mig också. Jag har också kört på billiga skit telefoner jämt och så tänkte 
jag att ”nu”.  
 
EM: Ni kan väl beskriva ert iPhone användande. När använder ni den, var och hur? 

 
S: Jag använder ändå min ganska mycket, det är ganska svårt att inte ta upp den hela tiden. 
Bara när man ska kolla någonting litet eller när man ska gå in på någon app som man tittar i 
hela tiden. Wordfeud eller Instagram eller Facebook appen, spel, eller när man är hemma och 
sitter vid TVn så kan jag ha den och i reklampausen kunna spela spel. Just att det är så 
lättåtkomligt hela tiden.  
E: Jag använder min till allt. Jag har den som väckarklocka, jag har inte ens köpt trådlöst 
hemma utan använder den som mitt trådlösa nätverk nu. Jag använder nog den skrämmande 
mycket. 
J: Jag har alltid trott att jag inte använder den så mycket, men så har jag fått höra att jag är den 
som är mest beroende av alla. Håller sig uppdaterad via Twitter och nyhetsappar och så 
vidare. 
 
EM: Skulle ni påstå att ni är beroende? Skulle ni må dåligt om ni ”oj, jag glömde den 
hemma”? 

 
J: Det är jätteskönt att vara utan den. 
S: Jag lyckades ju spräcka min skärm efter att jag haft den i två veckor och då kände jag ju att 
det bara var jobbigt att lämna in den över helgen på lagning, efter att ha haft den bara i två 
veckor. Och då var jag ändå en sån person som innan tyckte såhär att ”jag fattar inte de som är 
och fikar och lägger upp en bild på facebook via iPhone” och jag tyckte att ”är det inte sjukt 
att man har med den överallt och tar upp den hela tiden”, och så sitter man själv. Och man har 
inte riktigt fattat det förrän man skaffat en själv. Att det är så svårt att lägga ifrån sig den. 
E: Jag trodde att det skulle vara svårare. Jag åkte iväg på min praktik utomlands och då tog 
jag inte med mig iPhonen, för jag tänkte att den skulle bara bli stulen där ändå. Och jag tänkte 
”hur fan ska jag klara detta”. Men de tre månaderna gick ganska bra ändå med en sketen 
Nokia. Men det var ju kul när man fick återse den igen när man kom hem. Det gick ändå 
ganska så smärtfritt för min del. 
Si: Jag hade inte heller mått dåligt av att inte ha den, det hade jag inte. Det är smidigt att ta 
med sig den, och ligger den hemma så ligger den hemma. Men det är störigt när batteriet tar 
slut, det är nästan mer irriterande än att inte ha med sig den alls. För då har man den i fickan 
och tar upp den av ren reflex hela tiden och tänker ”AHH”. 
J: Men det skulle ju aldrig hända att man ”glömmer” att ta med den någonstans. 
Si: Nej, inte det heller. 
E: Ibland kan jag tycka att det går att använda den till så pass mycket att det låser en själv. 
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Typ som när man inte hittar en adress, och så står man där och tänker ”fan” och ringer tre 
samtal för att få vägbeskrivning och så tänker man ”det finns faktiskt en GPS i iPhonen du 
kan använda, Emelie. Det kan du ju faktiskt göra nästa gång”. För mig blir det så, att man kan 
använda den till så pass mycket så... ja. 
Si: Finns väl egentligen inget tillfälle som man inte ”kan” använda den. Det finns ju liksom 
inte. Man kan ju alltid hitta ett användningsområde.  

 
EM: När började ni använda iPhone? Var det för dess tekniska fördelar, eller just 
grupptryck eller inflytande från andra? Vilken är den största anledningen? 

 
E: Det är nog inflytande från andra tror jag. Jag har ju 3G S och när den kom så fanns det, 
eller jag hade ingen koll på att det fanns några andra alternativ än iPhone, om man ville ha en 
smartphone. Det har nästan kommit de senaste två åren mer. Jag hade ingen koll i alla fall, så 
för mig var det nog påverkan från andra. Att man såg att väldigt många hade den, så då måste 
den ju vara bra. 
Si: Alltså alla iPhones sägs ju vara så bra ju. Jag har faktiskt aldrig sett en TV-reklam bara för 
iPhones, finns det? Det är en bra telefon, snacket går om det. I alla fall här i Sverige känns det 
som.  
S: Det känns som att just det varumärket, känns väldigt starkt kopplat till just den här 
branschen. Lite känns det som att man vill ha en iPhone. eller man vill hänga med i 
utvecklingen som kommer, och då känns iPhone som ett självklart val. 
J: Det känns som att antingen har man en iPhone, eller så har man en telefon. Alla andra 
telefoner klumpas ihop. Sony Ericsson, Nokia, Samsung. Man buntar ihop dem. Iphone har 
blivit ett så starkt varumärke i sig. 
(Si: håller med ovanstående, och fyller i meningar åt J) 
E: Man säger ju ”jag glömde min iPhone”, man säger ju inte ”jag glömde min...” 

Si: HTC 
E: HTC. Precis. 
(alla instämmer) 
 
EM: Men vilka behov fyller iPhone framförallt? Är det att socialisera och prata och 
interagera med andra eller är det underhållningen i den eller är det att man måste 
klassificera vem man är genom att ha en iPhone? 

 
J: Jag tycker inte om att spela spel, jag gör nästan aldrig det. Det använder jag den inte till 
alls, utan det är mest att twittra, kolla facebook såklart. Det är väl framförallt det. Och internet 
såklart.  
 
EM: Så, det sociala då? 

 
J: Ja, och framförallt information. Att kunna få information när man behöver den.  
Si: Jag använder den till både och framförallt Twitter. Sen lyssnar jag väldigt mycket på 
musik. Den är ju en MP3 också. Men också till spel. Jag är sjukt beroende av småspel. Jag 
fastnar direkt och så sitter jag där och spelar. Använder det hur mycket som helst, typ som i 
reklampauser. Så sitter jag och spelar lite Bejeweled.  
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E: Jag använder den nog också som underhållning i den bemärkelsen, då man kan lyssna på 
musik och man kan ladda ner SVT play och SR appen. Spelar väl någon gång. 
 
EM: Så de behov som framförallt tillfredsställs är alltså de sociala och att få tag på 
information? Inget annat? Personliga behov? 

 
S: Alltså, jag kan nog tycka att just det här med att det känns som en branschtelefon. Att det 
finns mycket tekniska fördelar. Det är väldigt bekvämt med allting som man kan göra med 
iPhone. Det är väldigt bekvämt i vardagen. Men det blir ju också någon typ av markör, det 
finns ju en anledning till att man skaffat just en iPhone och inte en likvärdig Android. Något 
sånt.  
 
EM: Så det har ändå lite och göra med att visa vem man är? 

 
S: Ja, lite alltså. Någon funktion fyller den ju på det sättet också. Vilket man inte riktigt vill 
erkänna, eller jag känner att man blir lite hjärntvättad nästan. 
E: Ja men det är ju klart, nu sitter jag här med en 3GS, men det är ju klart att jag vill ha en 4S. 
Fast så många fler funktioner har den ju inte som inte min iPhone som jag har nu kan 
uppfylla, så mycket använder jag den ju inte. Det kräver ju inte att jag måste köpa en ny 
iPhone, men man vill ju ändå ha en.  
 
EM: Så ni känner alla att det visar någonting om er själva? 

 
Si: Nej inte för min del. 
(J stämmer in med Si) 
Si: Jag tog den bara för att de var så sjukt bra liksom, alla satt där. Hade alla köpt en HTC så 
hade säkert jag också köpt en HTC. Sen så har jag en Mac dator, man har mycket fördelar 
med det.  
J: Jag brukar tycka att många som propagerar för iPhone är ganska odrägliga. ”Det här är det 
enda som gäller”. Och det får snarare mig att bli tvärtom. Jag går emot det hela och jag vill 
inte ha en sån. Jag vägrade ju det i början, men så blev det ju så att det var det bästa och jag 
var så jäkla trött på min gamla. Jag var bara trött på all marknadsföringen och satte mig på 
tvären. 
(Si instämmer) 
 
EM: Vilka fem appar tror ni att ni använder mest, och då är det inklusive 
basfunktionerna ring och sms? 

 
Si: Ringa, sms, Spotify, Voxer, Safari 
J: Ringa, sms, Safari, Twitter, Eurosport 
S: Sms, Facebook, Instagram, Ringa, Plants Vs. Zombies 
E: Sms, Ringa, Spotify, Safari, SR 
 
EM: Finns det någonting som ni önskar att era iPhones kunde göra som den inte gör 
idag? Som den inte tillfredsställer hos er? Som ni känner, att det här saknas? Eller är 
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det mer att när det väl uppgraderas så inser ni att ”åh, det här behovet hade jag ju 
faktiskt”? 

 
Si: Alltså jag. Jag tycker batteritiden är skräp, och det blir bara sämre för varje uppdatering 
man gör. Trots att det står att det är buggar som åtgärdas som försämrar batteritiden, så rasar 
det bara. Det är väl det egentligen. 
S: Ja, man kan ju inte direkt bara ta med den iväg, man klarar sig inte speciellt länge utan 
laddaren. Och det är en ganska stor nackdel. 
Si: Man kunde ju nästan ha den gamla Sony Ericsson telefonen i fyra dagar. Vaddå laddare? 
(samtliga respondenter instämmer) 
E: Nu är laddaren standard varje kväll. 
J: Jag kan tycka att det är irriterande att man måste stänga ner apparna. 
E: Aa, det tycker jag också är irriterande.  
Si: Det finns ju en app som stänger dem automatiskt. Det finns lösningar i alla fall. 
J: Inte så smidigt med en app för det dock.  
 
EM: Hur har era liv förändrats sedan ni skaffade iPhone? Känner ni stress och press på 
att alltid vara tillgänglig, push-notiser hit och dit? Lägger ni ner mer tid på den här än 
ni gjorde på er gamla? 

 
Si: Jag har börjat använda Twitter mer. Alltså ordentligt. Och det är nästan en sån grej som 
kan bli stressande. I och med att alla har twitter. 

J: Tycker du att det är stressande?  
Si: Jo men jag blir lite sån att jag måste vara först med nyheten, det blir att jag sitter hela 
tiden. ”Nu har det inte kommit någonting på 25 sekunder, nu måste det komma någonting”. 
Annars tycker jag inte att det är något stress med just internet. Det är väldigt smidigt med 
Twitter och så.  
J: Nej jag tycker inte att det är stressande. Jag använder den här precis så som jag använde 
den förra. 
S: Jag kan bli stressad av att jag använder den här SÅ mycket mer än jag hade använt någon 
annan mobil som jag haft. Det är nästan så att den fyller något behov som man inte ens har på 
något vis. Man tar upp den den hela tiden. Det är som att den sätter till ett extra behov - 
iPhone-behovet. Man tar upp den hela tiden även om man är på fest eller gör någonting kul så 
måste man ta upp den, titta, ta lite bilder och jag förstår inte. ”Vem är den här människan?” 
Att man ens bryr sig. Det är som att den är lite för tillgänglig ibland.  
E: Det är ju upp till en själv hur mycket man vill använda den, men man använder den mer än 
vad man vill ändå omedvetet. Det är skrämmande tycker jag när man tar en fika med någon 
och så ska den här personen gå på toaletten eller köpa en ny kaffe och reflexen blir liksom att 
man tar upp sin telefon ur väskan och kollar Facebook. Varför kan jag nu inte bara sitta här? 
Hur lång tid tar det att gå på toa, knappt 2 minuter. Måste jag verkligen... Det tycker jag är 
skrämmande... Och stressande säkert, jag vet inte...  
Si: Så känner inte jag, jag tycker det är skönt att ha den för jag är så rastlös av mig... 
J: Ja... (J håller med Si) 
Si: … Jag hade tyckt att det var skittråkigt att sitta och vänta på en. Sitta tyst som ett litet fån 
(otydligt). 
J: (säger något otydligt) 
Si: Det är nästan mer stressande då. 
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J: Ja, faktiskt. 
Si: Tar marsipanen från någon annan. 
 
EM: Upplever ni i er omgivning att det är många som tenderar till att skaffa en iPhone? 
 
Si: Vad är senare tid? 
 
EM: Ja, men senaste året kanske, eller...? 

 

E: Ja, men det tycker nog jag. 
J: Ja... 
E: Alltså, jag tycker så här att vi läser ju ändå MKV, så det känns som om det faller sig 
ganska naturligt att de flesta i klassen skaffar sig en iPhone och då hade det liksom... det 
andra (otydligt) man har eller så... tyckte inte jag för två år sen, eller ett år sen hade inte en 
iPhone. Men idag har dom det.  
 
EM: Mm.. 

E: Tycker jag i alla fall... Alltså... Mer gemene man har och inte bara folk som faktiskt 
behöver den, utan ja... 
J: Min pappa har ju skaffat det liksom. 
E: Ja, min mamma också och hon skriver sms såhär (gör överdriven gest om när man skriver 
sms med en smartphone).. Så det blir... 
Si: Jobben skickar ju ut... Den är så pass tillgänglig och dom behöver inte vara svindyra idag 
för att... Företagen kan ju ge anställda en också. 
E: Jaa. 
 
EM: Har ni alltid er iPhone påslagen och tillgänglig under dagen, även på natten? 
 
(samtliga respondenterna svarar jakande)  
E: Jag använder min som väckarklocka. 
S: Jag med.  
 
EM: Hade du stängt av den annars? 
 
E: Det hade jag nog inte. Men jag hade nog inte haft den liksom närmast mig eller så. Jag 
kanske hade låtit den ligga i väskan... ifall väskan låg i köket så hade det inte spelat någon 
roll... Men jag hade nog inte stängt av den.  
 
EM: Okej... Finns det några negativa aspekter i och med ägandet av en iPhone? 
 
(paus där respondenterna tänker) 
Si: Kostar en hel del... 
J: Det är ingenting man betalar för en annan smartphone... 
Si: Det är dyrare än en skittelefon.  
J: Ja, det är den. 
Si: Eller skittelefon... Men en vanlig telefon.  
J: Men vad skulle det annars vara för nåt... 
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EM: Men det har ni ju i princip sagt redan med batteritid, och sånt i och för sig.... 
Upplever ni att man köper vissa saker för att bygga vidare på sig själv? Just för att... 
Ja... Det här är jag och jag studerar media... 
 
Si: Jag skulle sagt att jag känner inte så. Men S gör väl det (skämtsamt)... 
S: Haha. Nej. Kanske inte.. inte... just att man just köper andra saker men i och med att det är 
en teknisk och interaktiv pryl så känner jag nog att jag känner att kanske liksom vill vara mer 
aktiv på den typen av... Alltså, Twitter eller Facebook eller Instagram. Vilket gör att jag blir 
mer aktiv i och med att jag har den. Att även om jag kanske inte alltid lägger upp en 
statusuppdatering så kanske jag lägger upp en bild, för att jag har... För att det är så nära och 
lätt att lägga upp någonting, så att... På så sätt så blir det kanske mer att man inte lägger ut 
pengar på att bygga på det, men man bygger på det... På nätet alltså.  
 
EM: Ja, precis... Alltså att den underlättar ert självförverkligande på något vis, att ni 
visar: det här är mina intressen. Ni visar var ni är och vad ni gör. Att man visar sig själv 
på det sättet menar du? 

 

S: Alltså på ett sätt så blir det ju i och med om man nu checkar in någonstans så har man ju 
valt att visa att ”nu är jag här” och det vill jag visa för mina vänner på Facebook. Eller ”nu är 
jag på den här festen”. Eller ja.. Det här filtret la jag på min bild i Instagram. På något sätt... 
bygger man upp en bild på den man är, men... Sen är ju frågan om du är.... På vilket sätt det är 
bra eller inte, om det verkligen är självförverkligande på ett sånt sätt att man ville liksom... 
göra det och kände att man hade ett behov av att och ville det.... än att det bara blir av ren 
automatik. Att man kan. 

 

E: Ja, jag tror inte... Jag vet inte, men... Det skulle vara väldigt skrämmande om... Om man 
insett att man lagt upp en bild från en fest bara för att man ville visa att man var på den festen. 
Så det är svårt... Jag skulle se mig själv att jag gör det. Jag lägger mera upp en bild för att 
”fan, vad gött det här är, jag och fyra polare, och den blev bra för en gångs skull!...” sen att vi 
var på just den festen kanske inte är sådär... Men det är säkert så i många fall... Tror jag nog... 
Jag vet inte... 
Si: Statusuppdateringar!...Haha, nej jag känner inte alls igen mig i det där.  
J: Inte jag heller överhuvudtaget. 
Si: Men det är väl lite så att man har den som sitt... användning... Du gör lite mest för 
nyhetsflödet (till J)... Att kunna vara med och vara ganska nördiga inom våra... 
E: Men kan inte det ha någonting med status att göra? Att du vill vara först Twitter. Kan inte 
det vara någonslags såhär status, att du egentligen... 
Si: Jag blir ju inte först på Twitter. Det blir man ju aldrig.  
E: … Men att ändå ligga steget före. Handlar inte det också lite om att man liksom... 
Si: För min del handlar det mer om att vara först med den där artikeln för att hinna först med 
den liksom. Men det är klart det blir lite status att man är först men det är mest i ett syfte att 
man ska märkas att man ska komma med nyheten och så. 
J: Ja, alltså... Man bygger vidare på sig själv för framtiden. Om jag ska blir sportjournalist så 
måste folk veta vem jag är innan. Jag twittrar ju inte på samma sätt vid datorn. Jag använder 
den (Twitter) ju mer på datorn än vad jag gör på telefonen. Men visst, det är bra (att kunna 
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uppdatera sig på Twitter via iPhone?). Däremot känner jag inte alls samma sak med 
statusuppdateringar och sånt där... bilder och... 

S: Nej, alltså inte så att... jag känner mig aldrig tvungen att lägga upp en status, alltså... Det är 
ju mer det lättillgängliga i att det är så lätt. Det är alltid liksom bara ett knapptryck iväg. Man 
kan lägga upp någonting, publicera någonting eller skriva en skit eller nåt sånt där. Sedan är 
det som du säger... på något vis... allt det som man använder iPhonen till, att man kan använda 
den till Twitter och sånt blir ju på något sätt som du sa att man bygger för framtiden. Att man 
vill ju ändå på något vis finnas tillgänglig och synlig i den sfären där andra branschmänniskor 
finns. Det blir ju ett hjälpmedel. 
J: Absolut. Hjälpmedel är ett bra ord.  
Si: Verkligen, det beskriver ju.. 
J: Ja, det beskriver ju precis var den (otydligt, men kanske: placeras/lanseras, 07:59). 
 
EM: Men om vi ska prata om iPhone-användare som en grupp. Det finns en professor 
som talar om livstilsmedlemskap och menar på att en individ kan genom att köpa och 
visa upp klantypiska tillbehör förena sig med klanen, det vill säga att man äger och 
konsumerar för att tillhöra en grupp. Ett exempel är bilmärket Porsche som signalerar 
ekonomisk välfärd. Upplever ni någon form av gemenskap med andra som äger en 
iPhone? Tillhör ni tillsammans en viss iPhone-grupp? 
 
Si: Jag kan tänka mig att man blir placerad i det av dom som inte har det. För man var lite så 
själv innan. Som du sa (till J) ”åh (suckar) sådana Apple-människor (rullar med ögonen)” 
J: Så känner jag fortfarande. Dom som äger Apple är sådana Apple-människor. Dom vill inte 
jag ha någonting att göra med.  
Si: Nej, precis. Man blir ju inte det automatiskt... 
J: Det finns ju olika sorters iPhone-användare... 
S: Men när du tänker på den här gruppen. Vad är det för typ av människor som du tänker dig 
(till J)? 

J: Nej, men dom som enbart ser det som är bra med iPhone och dom kan inte se något bra 
med annat och dom måste hela tiden visa på att ”det här är så jävla bra, och det här, och det 
här är nytt”. Och de slänger upp videoklipp på Facebook och ”åh, här står Steve Jobs och 
gör”, vad fan han nu gör. Men samtidigt kan inte säga att nånting annat är bra, att det är 
likadant med Apple överhuvudtaget tror jag... med datorer, PC, Mac... och dom (Apple-
människorna) kan inte erkänna PC nånting överhuvudtaget. Dom ska bara ha Mac. Det tycker 
jag är jätteirriterande.  
S: Det kan jag hålla med om att just varumärket... Datorn... Att iPhonen känns mer som en 
pryl för alla medan Mac:en känns mer åt det hållet.  
J: Absolut... 
E: Det är likadant med alla som köper iPad också. Det är klart att jag hade inte tackat nej om 
jag hade fått en iPad, men egentligen... Användningsområdet för den för mig är ju... Jag 
behöver inte den men det är kanske många som köper den för att de har börjat med en iPhone. 
S: Jag har svårt att förstå om man nu har en iPhone och en Mac, vad ska man då med en iPad 
till? 
J: Det är ju det bästa beviset för att... 
Si: Att man köper för livsstilen. Så iPad-människorna borde man pratat med. 
 
EM: Men utifrån och in, så tror ni att man ser på er som en grupp? 
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Si: Lite så. 
 
EM: Hur skulle ni själva sätta en beskrivning på en som har en iPhone? Snobb, 
modemedveten eller töntig...? 
 
Si: Väldigt blandat. 
J: Ja. 
Si: Det kan vara tekniknördarna och det kan vara snobben. 
J: Det finns så många grupper inom det. Det går inte att sära.  

S: Det beror nog på att den är lite... Den har blivit väldigt brett... Den finns väl i de alla olika 
skikten kan jag tänka mig. Särskilt när den börjar komma ut såsom jag fick den ”gratis, med 
ditt abonnemang”. Då tackar man ju inte nej till den. Även om jag aldrig hade köpt den. Jag 
skulle ju aldrig vilja lägga så mycket pengar på en telefon. Men i och med att jag fick den 
gratis så var det en helt annan sak och så tror jag att det är många som får. Men det första som 
jag tänker när jag tänker på den är att det är en modern pryl. Vill man ha den så vill man ha 
den för att se vad som är nytt, vad som har kommit och vad som finns i teknikväg och annat.  
 
EM: Upplever ni att ni är så kallade early adopters, sådana som tar till sig ny teknologi 
fort? 
 
(Alla respondenter svarar nekande) 
 
EM: Upplever ni att iPhone snarare är ett starkt varumärke än en väl fungerande 
smartphone? 
 
J: Det hör väl samman. Det är en väl fungerande smartphone, vilket stärker varumärket.  
Si: Ja precis. Det känns inte som de bara har byggt upp ett namn på ingenting. 
J: Det funkar ju, som de säger att det ska funka.  
S: På ett sätt... Man kallar inte sin iPhone för sin telefon, det säger någonting. De ger ju en 
bild av att det bara inte är en telefon av den tillverkaren, utan det är en iPhone. Det har ju ändå 
någon... En bra klang som varumärke. 
 
EM: Upplever ni att det skapas förväntningar på er när ni har en iPhone? Som okej, nu 
ska du på den här festen... nu förväntar sig folk att det ska komma en bild från den 
festen... 
 
S: Nae.. 
E: Det värsta jag vet är sådana människor. Det värsta jag vet är... Även om man tar upp 
telefonen självt väldig ofta typ... Jag har väldigt svårt för såhär statusuppdateringar ”nu är jag 
på gymmet”. Det förstår inte jag. Jag förväntar mig inte det för jag har valt att inte göra det. 
Så nej, jag känner ingen press på att det krävs en bild från ett tillfälle som man varit på. 
 
EM: Inga förväntningar överlag eller så? 
 
(respondenterna svarar nekande) 
E: Det är så många andra som sköter det. 
 
EM: Upplever ni att när ni kommunicerar via er iPhone att ni tillskriver er en viss 
status och acceptans? 
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Si: Jag tycker det är väldigt störigt när man fått mejl och så står det att ”det här är skickat från 
min iPhone”. Då har jag tagit väck det för jag tycker det är störigt. Jag gillar inte det, alls.  
J: Det står ju på Twitter... (struken bit där J förklarar att det även syns på Twitter för Si) 

Si: Alltså, det är verkligen ingenting från min sida i alla fall.  
 
EM: Hur länge kommer ni använda iPhone tror ni? 
 
Si: Tills det kommer något bättre. 
(Samtliga respondenter håller med) 

J: Det finns det säkert redan. 
Si: Ja, men har man precis skaffat den... 
 
EM: Tror ni att ni kommer hålla er till Apple och iPhone, eller kommer ni att byta? 
 
J: Det tror jag inte. Eller det beror ju på om det finns något som är bättre. 
E: Ja, användningsområdet också. Jag vet inte om man verkligen kommer att... Det finns ju 
telefoner som är bättre än iPhone... Det är väl behovet med vad man behöver liksom... Om 
man börjar jobba med någonting och någon övertalar en att Apple är skit, då är det klart att 
man kanske överväger att byta, om det finns någonting bättre. Men om jag bara vill ha den 
som en vanlig telefon där jag kan skicka även sms och kolla min mejl då tror jag inte att jag 
kommer att byta. 
Si: Men så är det också om man har en Mac till exempel. Då är det väldigt smidigt att ha en 
iPhone för de synkar väldigt lätt. Men om man då till exempel skulle skaffa en annan dator 
som inte är Mac, då är det plötsligt en helt annan grej också. Lite så är det. Inte för att man 
ska ha det både och men det är smidigt.  
 
Slut på intervjun 

 

 


