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Abstract 

Apple Computers Inc. is known for their loyal and passionate followers. This study focuses 
on the brand communities and brand loyalty that is frequently seen among Apple customers. It 
focuses on the factors that create an apparent deep-set loyalty and passion towards their 
computers among Mac-users. This study contributes to a deeper understanding of why some 
consumers feel such a strong attraction to a company, its brand and its products.  The findings 
of this study are based on observation and participation in different online Mac communities, 
which gave us a unique insight into Mac fanatics and the impact Apple computers have on 
their lives. 
 
We have analysed the empirical findings with the help of a carefully chosen theoretical 
framework consisting of literature from different fields of study. We have first described the 
cult that surrounds Mac-computers, and then identified three factors that play an important 
part in building and maintaining loyalty. These factors concern the product, the individual and 
the surrounding social factors. These three factors were chosen for their ability to explain 
why consumers show such loyalty and passion towards a company and its products.  
 
We observed that when these three factors interacted, the feelings among consumers 
regarding a product grew into a strong sense of loyalty and passion. We noted that the product 
drew consumers into making a purchase due to its design and the operating system, which 
were seen as superior in Mac computers. This contributed to fewer perceived consumption 
alternatives. We saw that individuals identified themselves with the values that the company 
and its product users radiated, and that the individuals thus built their own self-image with the 
help of Apple products. The social factors came into play when Mac users socialized with 
other Mac users, thus creating a sense of belonging and friendship as a community.  All these 
factors were found to bind the consumer tightly to the company, its brand and its products. 
 
We also observed a number of barriers that prevented the Mac user from switching to another 
brand. Mac consumers invested time, money and knowledge into the product, and the more 
effort they invested into the products the more they cherished them. If the products were an 
important part of a consumer’s self-image it became less likely that they would stop using 
them. By switching to other brands, Mac users would also loose the sense of belonging and 
friendship associated with the usage of Mac computers.  
 
The three loyalty factors and the exit barriers described above are the main reasons we have 
identified that can help us understand the deep loyalty and passion that Mac users have 
towards their computers and Apple Computers Inc. They insure a profound sense of 
satisfaction of needs and inevitably lead to Mac users’ passion toward the company and their 
computers. This profound sense of satisfaction is the main reason why Mac users develop a 
deep-set loyalty, a passion and even love toward their computers. 
 
 
 
 

Keywords:      
Apple, Macintosh, The Cult of Macintosh, Consumer behavior, Passion, Brand loyalty, 
Profound loyalty, Brand community, Identity. 
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Sammanfattning 

Den här studien behandlar varumärkeslojalitet i varumärkescommunityn kring Apple 
Computer Inc. Denna kundskara är påvisat lojala och överväger sällan alternativ till Apples 
produkter. I denna uppsats ställer vi oss frågan: Vilka faktorer skapar en passion och lojalitet 
till ett företag, dess varumärke och produkter? Syftet är att belysa och problematisera utifrån 
ett konsumentperspektiv den lojalitet och passion som vissa konsumenter uppvisar gentemot 
företaget Apple och dess datorer Mac. Detta för att öka förståelsen och tydliggöra hur och 
varför en stark attraktion till ett företag, dess varumärke och produkter uppstår.  Studien har 
genomförts genom att observera och interagera via diskussionsforum på Internet samt via e-
post korrespondens med dessa medlemmar. Detta har givit oss en unik inblick i Mac-
fantatikers liv. 
 
Vår teoribildning har vi hämtat från olika källor för att skapa en djupare förståelse för vårt 
valda ämne. Vi har börjat med att redovisa tidigare forskning om kulten kring Apple och Mac. 
Sedan har vi valt teorier utifrån tre faktorer, produkten, individen och de sociala faktorerna. 
Vi har valt dessa då vi under våra observationer har sett att dessa starkt påverkar konsumenter 
att bli lojala och i det närmaste passionerade för ett företag och dess produkter. 
 
Våra observationer ledde oss till att förstå att när dessa tre ting sammanstrålande blev 
konsumenten hyperlojal och passionerad gentemot ett företag och dess produkter. Vi såg att 
produkten fick individer att köpa Mac-datorer då designen eller operativsystemet på Mac-
datorer anses oöverträffliga. Vi såg även att individerna identifierade sig med de värden som 
företaget och produktanvändarna förknippas med. Vi såg att individen bygger sin egen 
självbild genom att konsumera och använda Mac-datorer. Vi såg även att de sociala 
faktorerna såsom vänskap och tillhörighet ökade genom att Mac-användare socialiserar med 
andra konsumenter och band dem starkare till varumärket och företaget.  Vi identifierade även 
att antal barriärer som hindrar konsumenten från att sluta använda Mac-datorer. Dessa 
barriärer kan ses som att konsumenten förlorar något om den skulle sluta använda Mac-
datorer. Konsumenten investerar tid, pengar och kunskap i produkten vilket leder till en 
ansträngning. Desto större denna ansträngning blir desto högre vördar konsumenten objektet. 
Om personen skulle välja att byta dator blir det svårt för han eller hon att rättfärdiga 
investeringarna. Om konsumenten bygger sin identitet genom att konsumera produkten vill 
denna ogärna sluta konsumera en produkt som är en del av självbilden. Då många Mac-
användare socialiserar med varandra skulle en stor del av individens sociala interaktion 
försvinna då denne inte känner tillhörighet eller vänskap. 
 
De tre faktorerna som skapar lojalitet och barriärerna för att sluta använda Mac-datorer ser vi 
som de främsta tingen som skapar och bevara hyperlojaliteten hos Mac-användare. Dessa tre 
faktorer skapar tillfredställelse av konsumentens behov och leder till att Mac-användaren 
känner en stark passion för företaget och dess produkter. 

 
 Nyckelord:      
Apple, Macintosh, Macintoshkulten, Konsumentbeteende, Passion, Varumärkeslojalitet, 
Hyperlojalitet, Brand community, Identitet. 
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Förord 
 
Under de sex månaderna som vi skrivit denna uppsats har vi lärt oss mycket om vad som 
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personer som har bidragit på ett konstruktivt sätt till vår skapandeprocess. 
 
Vi vill ge ett tack till Marianne Nilsson, vår handledare som visat oss vägen när vi känt oss 
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våra skrivna rader ur andra synvinklar. 
 
Vi vill även tack alla hjälpsamma lärare vid MarkandsAkademien för att ni under två års tid 
tålmodigt rustat oss med en kunskapsgrund som möjligtgjort denna uppsats. 
 
Vi vill även tack alla de människor på Mac-forumen som vi under sex månader studerat, utan 
deras inlägg och diskussioner hade vi aldrig fått en unik inblick och förståelse för alla Mac-
älskare där ute. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

1.1.1 Tills döden skiljer oss åt 
 

Ibland hävdas att det mest utmärkande för vår samtid är den ständiga närvaron av 
varumärken. Denna företeelse präglar inte bara våra konsumtionsvanor och våra personliga 
identiteter utan hela vårt samhälle. (Holmberg & Wiman, 2002) Varumärken och dess 
påverkan på konsumenters beteende har under en lång tid fascinerat oss, författarna till denna 
uppsats, både som marknadsföringsstudenter, som konsumenter själva och som en del av det 
konsumtionssamhälle vi lever i och präglas av. Varumärken är en naturlig del av vår vardag 
både som studieobjekt och som en del av det kommersiella samhället. 
 
De flesta konsumenter har någon typ av relation till varumärken, medveten eller omedveten. 
Hos vissa konsumenter kan denna relation te sig mycket starkare än hos den genomsnittlige 
individen. Varumärken kan ge så starka intryck hos konsumenter att dessa mer eller mindre 
lever för ett specifikt varumärke. Det fenomenet i sig är fascinerande. Det finns en uppsjö 
exempel där konsumenter uppvisar en extrem hängivenhet till ett specifikt varumärke, företag 
eller objekt. Typexemplet på ovanstående resonemang är fotbollssupportrar som dyrkar ett lag 
och dess klubbmärke i både motgång och medgång. Om detta sätts in i ett 
marknadsföringssamanhang kan det betänkas varför en supporter förblir lojal gentemot 
klubben och dess märke, trots att uppenbart bättre alternativ finns i form av lag med bättre 
resultat på planen. Vanligt bland supportrar är även att dessa förser sig med halsdukar i lagets 
färger och tatuerar in klubbemblemet för permanent beskådan och som bevis på livslång 
lojalitet. Liknande fanatiska känsloyttringar som en supporter uppvisar gentemot sitt lag finns 
det även hos vanliga företag, utanför sporten. Ett exempel är Harley-Davidsson ett annat är 
Apple. 
 
Varumärkesfanatiker har vi valt att kalla denna typ av hängivna konsumenter. Konsumenter 
som upplever en stark fascination och passion för ett företag, en produkt eller ett varumärke 
(oftast alla dessa tre) att det inte ens finns i personens vildaste fantasi att vara utan det. 
 
Forskaren Richard Oliver beskriver att när lojalitet har växt sig stark blir konsumenten immun 
mot konkurrerande förslag, kan inte motstå bestämda återköp, försvarar varumärket vilt och 
förmodligen aktivt ”promotar” varumärket till andra med inlevelse. När konsumenten når 
detta stadium är det inte helt olikt känslan kärlek. (Oliver, 1999) Intressant i sammanhanget är 
att ordet fanatism härstammar från romarnas ord fanum som betyder tempel eller helig plats 
(Redden & Steiner 2000). Dessa konsumenter spenderar mycket tid samt stora summor 
pengar för att konsumera de produkter från företaget de attraheras av (Söderlund 2001). Man 
kan ställa sig frågan: vad får de tillbaka? Douglas Atkin (2005) menar att begrepp som begär, 
attraktion och att konsumera är universella konstanter. De är bundna till essensen av 
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människans natur, nämligen att finna tillfredsställelse. Logik blir i den meningen ofta 
överkörd av affektion, intuition och lust. Detta kan dagens hjärnforskning ge en förklaring till 
eftersom det limbiska systemet som ansvarar för känslor, alltid går före neocortex där logiken 
vilar. Känslor kommer först och förnuftet kommer sen. Det blir alltså rationellt att vara 
emotionell (Holmberg & Wiman 2002). 
 
Det är inte endast den enskilda individen och dess attraktion till varumärket som är intressant, 
utan även den community som bildas runt dessa varumärken. Flertalet forskare har utfört 
studier om communities där konsumtion av en specifik produkt eller tjänst är den 
gemensamma nämnaren. Ett exempel är Robert Kozinets (2001), som utförde en studie om 
konsumtionskulturen kring TV-serien Star Trek, ett annat är John Schouten och James 
McAlexander (1995) som utförde en etnografisk studie om Harley-Davidsson motorcyklister. 
Olika forskare har benämnt fenomenet med olika ord, vissa benämner det med subcultures of 
consumption och andra väljer att benämna fenomenet brand community. Som du märker är 
det flera begrepp för samma fenomen. I slutändan är det olika begrepp för samma sak: en 
grupp människor som konsumerar och socialiserar kring ett och samma varumärke och 
dessutom uppvisar en lojalitet utöver det vanliga. 
 
Vi konstaterar att:  

1. Kring vissa företag finns det fanatiska och hängivna konsumenter som uppvisar en 
stark lojalitet gentemot företaget och dessutom känner en stark passion gentemot 
företaget. 

2. Kring vissa företag uppstår brand communities där en grupp människor konsumerar 
och socialiserar kring ett och samma varumärke eller objekt. Denna community består 
ofta av dessa hängivna konsumenter. 

 
Vad är det som driver en person som uppvisar en stark passion till ett specifikt varumärke 
eller ett objekt? Vilka faktorer skapar denna besatthet och passion gentemot ett företag och 
dess varumärke? Det kan uppfattas som trivialt och kanske till och med ytligt att verkligen 
älska till exempel ett par sneakers enbart på grund av logotypen som är fastsydd på dem. 
 
 

1.1.2 Apple – Omgivet av fanatiska och lojala konsumenter 
 

Apple beskrivs ofta som ett företag omgivet av ett stort antal fanatiska och extremt lojala 
kunder som tillsammans socialiserar runt varumärket. Apples datorer med namnet Macintosh 
har länge bildat en motpart till den mer vanligt förkommande PC-datorn. Många anser att 
deras Mac är mer än bara ett arbetsredskap och kan snarare jämföras med en livsstil. Steve 
Wozniak, en av Apples grundare säger även han: 
  

”The Macintosh is more than a computer. It’s a way of life…” 
(Kahney, 2004, baksidan av omslag) 
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Enligt Apple är det idag 25 miljoner personer världen runt som använder Macintosh datorer 
(Kahney 2004). Men till skillnad från vanliga datortillverkare använder dessa konsumenter 
inte bara datorn, utan många blir även hängivna fans. En passion för datorn och varumärket 
utvecklas och ibland till den nivån att det blir en besatthet. Beskrivande är ett citat av 
musikern Barry Adamson: 
 

”Apple is like a strange drug that you just can’t quite get enough of. They shouldn’t call it 
Mac, they should call it crack”.  

(Kahney, 2004, s.5) 
 
För många Mac-användare verkar det alltså vara näst intill ett beroende. Att underordna sig ett 
beroende i form av en dator eller ett varumärke låter säkert trivialt för många, men det finns 
där, och många kan vittna om beroendet som uppstår. Lojaliteten som företaget Apples 
kunder uppvisar är välkänd. Mac-användare benämns ofta som Apple’s faithful, Mac zealots, 
members of the cult of Mac, Appleholics, Macheads, Maccies, Macolytes eller Mac addicts. 
Svenska slangord med liknande innebörd är Mactalliban, Macfreak och Maccers. Vidare är ett 
anmärkningsvärt stort antal registreringsplåtar (i USA) registrerade med namn som anspelar 
på Apple och Mac. Några exempel är: MACGEEK, MACUSER, MACMYDAY, PWRMAC. 
Listan kan göras lång. (Kahney 2004) 
 
För att ytterligare påvisa kulten runt varumärket kan nämnas att en högstadielärare i 
Kalifornien, USA, har skrivit och producerat en hel skiva som är tillägnad hans fascination av 
Macintosh. Även större och kändare artister som The Coup och Radiohead anspelar på 
Macintosh i sina texter. The Coup har bland annat följande textrad i en av sina låtar: 
”Microsoft motherfuckers let bygones be bygones, but since I’m Macintosh, I’m gonna 
doubleclick your icon” (Kahney 2004). Radiohead har döpt ett av sina album till ”OK 
Computer” som anspelar på Macintoshs ”text-till-röst” mjukvara som bland annat reagerar när 
användaren säger just ordet ”OK Computer”. En av bandets låtar från samma album använder 
just denna mjukvara som röst i en hel låt. (Kahney 2004) 
 
Sommaren 2002 spelades kortfilmen iBrotha in i London. Filmen handlar om en ung man 
som är besatt av Macintosh-datorer och blir en Malcolm X liknande revolutionär personlighet. 
Regissören Jake Barnes säger att filmen undersöker passionen som Macintosh skapar, men 
även hur passionen kan omvandlas till besatthet. Vidare säger Barnes ”I love Macs, but the 
film is about the fanatics. Those who go a step to far” (Kahney 2004). Filmen är upprättad till 
minne av iBrotha som var en flitig ”Mac-evangelist”, välkänd inom Mac-communitien, som 
tragiskt nog tog sitt liv 2002. 
 
Andra exempel på ögonbrynslyftande företeelser är: ceremonier vid uppackandet av 
nyinköpta Macintoshdatorer för vänner och familj, Mac-tatueringar, Mac-frisyrer, Mac-
akvarium, avgudande av grundarna Steve Jobs och Steve Wozniak, Macspotting, vikbara Mac 
av papper, utställningar av retro Macs på museum. Listan kan göras väldigt lång, och visst 
kan man konstatera att det finns många hängivna och engagerade konsumenter kring företaget 
Apple och visst kan man konstatera att den community som finns kring Apple har 
kultliknande drag. Det finns många, som vi har valt att kalla dem, varumärkesfanatiker kring 
Apple. Dessa varumärkesfanatiker grupperar sig runt Apple, och deltar i online forum, reser 
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till Cupertino i Kalifornien (staden där Apple grundades) för att besöka, som de själva 
uttrycker det, ”The mothership”.  
 
Varumärkeskulten kring Mac är odiskutabelt den största inom datorindustrin. Vilket annat 
datormärke inspirerar kunder att tatuera in namnet, samla på gamla datorer, bygga Mac-
akvarium eller för den delen gladeligen beskriva sig själva som Macfreaks? Kanske kan 
Amiga och kanske kan Linux operativsystem visa liknande fanatiska drag, men förmodligen 
inte Dell, Compaq eller Microsoft. Mac-användare är inte en grupp individer som råkar 
använda samma datormärke, utan de utgör snarare en distinkt avskiljd subkultur. (Kahney 
2004) 
 
Men den stora frågan är varför? Varför uppstår passionen och varför vill man dela med sig av 
den? 
 

 

1.2 Problemformulering 
 

Vad är det då som gör konsumenten så entusiastisk/lojal/fanatisk/passionerad till varumärket 
Apple och dess datorer Macintosh? Självklart beror det på vem man frågar. Marknadsföraren 
säger förmodligen att det beror på varumärket, psykologen säger förmodligen att den sociala 
dimensionen starkt påverkar och fanatikerna själva säger förmodligen att det har med 
produkten, dess enkelhet och användarvänlighet att göra. Vi nöjer oss inte med dessa spretiga 
svar utan vill veta mer i detalj och skapa en helhetsbild av fenomenet, både från individnivå 
samt den sociala nivån. Vad har dessa individer gemensamt och vad sammanbinder dem? Hur 
kommer det sig att dessa konsumenter vördar något som egentligen är så banalt som en dator?  
 

1.2.1 Frågeställning/Forskningsfråga 
 

Frågeställning/Forskningsfråga: 
 
Vilka faktorer skapar en lojalitet och passion till ett företag, dess varumärke och produkter? 
 
 

1.3 Syfte 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett konsumentperspektiv undersöka 
den lojalitet och passion som vissa konsumenter uppvisar gentemot företaget Apple. Detta för 
att öka förståelsen och tydliggöra hur och varför en stark attraktion till ett företag, dess 
varumärke och produkter uppstår. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till de konsumenter som uppvisar en stark relation till företaget Apple och 
har tagit till sig varumärket och därav hyser starka känslor för det. Studien avgränsas också 
till Macintosh-användare. Det räcker alltså inte att endast inneha exempelvis en iPod eller 
någon ”sidoprodukt” av Apple. Vidare har studien avgränsats till Apples svenska 
konsumenter. 
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2 Disposition - läsguide 
 
Nedan ges en översikt om vad som kommer att behandlas i pappret och hur materialet har 
valts att struktureras för denna studie. 
 
Kapitel 3 – Vetenskaplig metod 
Denna del är en beskrivning av hur vi gått tillväga när vi arbetat med denna uppsats samt 
vilken metod/vilka metoder som har valts för att angripa frågeställningen. 
 
Kapitel 4 – Lathund 
Vi ämnar klargöra för läsaren de termer vi använder oss av i uppsatsen.  
 
Kapitel 5 – Tidigare forskning 
I den här delen presenteras den tidigare forskning som har funnits intressant, relevant och 
nödvändig för att lyckas få svar på studiens frågeställning. Den tidigare forskning som valts 
används sedan som ett verktyg för att bända och vrida empirin med i analysen. 
 
Kapitel 6 – Empiri  och Analys 
I detta avsnitt presenteras empirin i form utav observation och aktivt deltagande i relevanta 
diskussionsforum på Internet samt intervjuer via E-post korrespondens. Dessa data analyseras 
och åskådliggör sedan tendenser till vad det egentligen är som skapar en stark passion och 
lojalitet kring företaget Apple. Den empiri som har samlats in är relaterad till tidigare 
forskning och tolkas genom denna. Vi försöker ge en mening till vad som respondenterna har 
sagts och skrivit. 
 
Kapitel 7 - Diskussion 
I den här delen diskuteras det som har framkommit i analysen, vilket sedan mynnar ut som 
underlag för slutsatserna. 
 
Kapitel 8 - Slutsatser 
I den här delen besvaras frågeställningen med hjälp av tidigare forskning, empiri, analys och 
diskussion. Detta kapitel är det kortaste men dock det viktigaste. 
 
Kapitel 9 - Övrigt 
I kapitel nio har utrymme för övrig information lämnats. Det vill säga den typ av information 
som är av intresse för och relaterat till uppsatsen men ändå inte riktigt har med 
undersökningen i sig att göra, exempelvis förslag till fortsatt forskning. 
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3 Vetenskaplig Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs hur författarna har gått tillväga för att samla in material till den 
undersökning som ämnas genomföras. 
 
Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt för uppsatsen. Hermeneutiken handlar i grunden om 
tolkning av texter och förförståelsen av dessa texter. Den ide som är central inom detta 
tankesätt är att forskaren som analyserar texten ska försöka få fram meningen utav denna 
utifrån det perspektivet upphovsmannen haft när denne skrivit texten. (Bryman, 2001) 
 
Grunden för denna tolkning är forskarens förförståelse som tar sin början i den subjektiva 
upplevelsen hos individer. Varje individs förförståelse är således unik och går inte att 
duplicera, vilket i sin tur gör att en handling eller ett fenomen kan tolkas och uppfattas av 
olika sociala aktörer. Balansakten för dessa tolkningar blir en del av den utmaning en forskare 
står inför. Aktörernas förförståelse är således unik, därav tolkas olika sociala fenomen olika 
av olika sociala aktörer. (Gilje & Grimen, 1996) 
 
Då vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi valt en kvalitativ forskningsansats för 
att undersöka vår frågeställning. Kvalitativ forskning erkänner en komplex omgivning där 
fokus ligger på att tolka och läsa av omgivningen (Saunders et al, s.327). Vi anser att vår 
forskningsfråga bäst tillvaratas och utreds om vi använder oss av detta metodval. 
 
Kritik mot kvalitativ forskning är att den är fylld av värderingar och inte har någon 
generaliserbarhet på en bredare population än den som undersöks (Saunders et al, s.329). 
Författarna anser även att människors subjektiva uppfattningar av sin miljö och sin kontext 
gör en kvalitativ forskningsansats motiverad då författarna hoppas hitta nya nyanser av 
fenomenet och/eller oväntade likheter. Vi anser att vår uppgift har legat i att tolka det 
insamlade materialet för att skapa en djupare helhetsförståelse av fenomenet.  
 
Fenomenet innebär att vi som författare till uppsatsen tolkar aktörers texter utifrån vår egen 
förförståelse. Texterna som våra respondenter skriver är också färgade av deras egna 
förförståelse samt den historiska och sociala kontexten. Den hermeneutiska forskaren måste 
således ta stor hänsyn till sin egen förförståelse och de sätt på vilka denna påverkar 
tolkningsprocessen. (Bryman, 2001) 
 
Vi har tidigare båda skrivit om konsumentbeteende i form av kandidatuppsatser på 
Stockholms Universitet. Den ena av oss (Emil Olsson) har utfört en etnografiskt inspirerad 
videografi om en supporters lojalitet till sin klubb och dess varumärke. Den andre av oss 
(Anna Porsner) har tidigare skrivit om hur homosexuella män formar sin identitet genom 
konsumtion. Båda författarna har följaktligen en fascination för konsumentbeteende och dess 
sociala dimensioner samt varumärkens påverkan på konsumenter. 
 
När vi började skriva på vår uppsats kände både författarna till företaget Apple. Vi visste att 
de sålde datorer samt iPods. Författarna äger varsin Ipod, dock äger ingen utav oss en 
Macintosh dator. Vi har alltså en förförståelse kring företaget och är alltså inte oskrivna blad 
inför uppgiften. 
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Vi som författar denna uppsats är inte Apple-fanatiker själva, inte heller Macanvändare, men 
vi är båda laddade med kunskap inom ämnet och är fascinerade av varumärket i sig. I vår 
undersökning har vi valt att använda oss av ett konsumentperspektiv. Vi sätter oss in i 
konsumentens kultur och kontext och analyserar utifrån dennes perspektiv. 
 
 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Insamlandet av empiri 
 
I våra insamlade primärdata har vi valt att lägga tonvikten på Onlineforum/ nätcommunities. 
Vi har valt att motivera detta med det faktumet att den målgruppen vi undersökt är deltagare i 
ett community som kretsar kring datorer och har därför ett högt teknologiskt kunnande. Det 
har därför känts naturligt att lägga störst vikt på att samla data via Onlineforum som kretsar 
kring Apple och Mac.  
 
Insamlingsprocessen påbörjades genom att söka relevant data via observationer av Mac-
användare som aktivt deltar i onlineforum/nätcommunities. Detta motiveras genom att vi 
anser att användarna på onlineforum/nätcommunities tillåter sig själva fritt diskutera och 
kommunicera kring ämnen som är relevanta för vår studie, utan att känna av vår närvaro. På 
detta sätt skyddar vi oss mot intervjuareffekter och ger utrymme för en naturlig och ärlig 
dialog. För att få tillgång till allt material i forumen registrerade vi medlemskap i dessa. 
 
Vi insåg dock att observationerna på forumen inte gav oss tillräckligt med information för att 
genomföra studien. Vi beslöt oss då för att fördjupa studien genom att aktivt deltaga i dessa 
forum och ställa direkta frågor som enskilda trådar på dessa forum. Detta för att frambringa 
den empirin vi ansåg oss själva behöva. Vi beslöt oss även för att kontakta vissa medlemmar 
ur forumen för att via ”privata meddelanden” intervjua dessa för att fördjupa studien 
ytterligare och belysa och utreda vår frågeställning. Vi genomförde 9 intervjuer och resultatet 
av dessa har vi lagt som bilagor. Om intresse finns för att se dessa intervjuer är ni mer än 
välkomna att kontakta oss.  
 
Användandet av flera metoder kallas triangulering och innebär att författaren använder mer än 
en metod eller datakälla vid studerandet av ett fenomen. Bryman (2001) säger att det är ett 
tillvägagångssätt där man använder flera observatörer, teoretiska perspektiv, data källor och 
metodologier. Enligt Bryman (2001) kan triangulering med fördel användas när forskare vill 
kontrollera sina observationer för att säkerställa att deras data med hjälp av intervjufrågor för 
att förvissa sig om att inga missförstånd har skett. Vid E-post korrespondens har vi utgått från 
en intervjumall som vi har utformat med utgångspunkt från tidigare forskning och eget 
förnuft. 
 
Värt att understryka är att vi ej har rättat stavfel i det insamlade materialet. 
 
Onlineforum/nätcommunities  
Urvalet av diskussionsforum på Internet har vi baserat efter storlek och medlemsantal. Vi 
inledde med att ”googla” efter Mac-communities och hittade tre forum och en blogg (där 
användarna kan kommentera artiklar) som vi funnit intressanta och relevanta för vår uppsats. 
De tre forumen är Sveriges tre största forum för Mac. 
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99mac Forum  
(http://www.99mac.se/forum/) 
99mac är Skandinaviens största forum för Macanvändare där 20 211 medlemmar diskuterar 
allt om Mac. Antalet inlägg uppgår till 610 746 (19 april, 2006). 
 
MacWorld Forum  
(http://forum.macworld.se/) 
MacWorld är en tidning för Mac-användare. Tidningen har ett forum online som består av 
12.033 antal registrerade medlemmar. Antalet inlägg uppgår till 325.121 (19 april, 2006) 
 
MacNytt  
(http://macnytt.se/) 
MacNytt är ytterligare en Mac-community. 8591 registrerade medlemmar. (19 april, 2006) 
 
Macfeber  
(http://www.macfeber.se) 
Macfeber är snarare en blogg än ett diskussionsforum. Däremot finns möjligheten att 
kommentera de artiklar som publiceras av utgivarna. 
 
Eftersom vi refererar till forumen i vår empiri vill vi understryka att det i vissa fall krävs 
medlemskap för att kunna läsa trådarna. Det är alltså en begränsad tillgänglighet för personer 
som inte har registrerat medlemskap i forumen. Om du som läsare vill ha tillgång till 
fullständiga empirikällor måste du alltså i vissa fall bli registrerad medlem. Att bli medlem är 
däremot öppet för alla. 
 
Som tidigare nämnt började vi med att observera inlägg och diskussioner för att se vilka 
ämnen som togs upp, i vilket sammanhang och hur de diskuteras. I de fall vi inte hittade svar 
på ämnen/frågor som berörde frågeställningen valde vi att aktivt deltaga och ställa direkta 
frågor som enskilda trådar. I det senare fallet baseras frågorna på den utformade 
intervjumallen. 
 
Vi anser dock att denna metod kan vara en fördelaktig metod då det inte begränsar oss 
geografiskt och även att människor kanske kan anses öppna sig mer över nätet, då de känner 
sig mer anonyma. 
 
E-post-korrespondens 
För att dubbelkontrollera de resultat vi frambringat via observationer och aktivt deltagande 
samt att tillföra ytterligare information, har vi valt att via forumen hitta medlemmar för 
intervju via E-post korrespondens. 
 
Urvalet för dessa E-post intervjuer har skett genom att vi hittat medlemmar som varit mycket 
aktiva och deltagit i många diskussioner på forumen. Vårt urval av dessa har skett genom att 
vi sökt medlemmar som har 5000 inlägg eller mer i olika forum. Vi har kontaktat dessa 
medlemmar via forumen och bett dem svara på frågor.  
 
Vi har via forumens ”Private Message” funktioner skickat över våra frågor till dessa 
medlemmar och medlemmarna har svarat på dem. Om det har dykt upp något extra intressant 
har vi även skrivit följdfrågor i ett nytt private message. Private messages fungerar som att 
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skicka ett privat E-post från en användare till en annan och dessa meddelanden ses alltså inte 
av alla utan bara av oss som intervjuare samt respondenten. 
 
Nackdelar med denna metod kan vara att svaren bli stela och att det inte blir något naturligt 
flyt i samtalet då all kommunikation sker via skrift. Dessutom är det lätt att misstolka skrivet 
material, något som gäller både för e-post intervjuer och när vi deltar i communityn. 
(Gustavsson 2004) 
 
 

3.1.2 Kritik mot valet av insamlingsmetod 
 
En nackdel med datainsamling från virtuella källor är att minspel, gester och tonfall delvis 
faller bort, vilket kan påverka tolkningen av materialet. Dessutom är det lätt att misstolka 
skrivet material. Dock har vi under våra observationer uppmärksammat att många av 
medlemmarna lyckas förmedla även miner, gester och tonfall genom att använda sig av så 
kallade ”smileys”, fet text och så vidare. Ytterligare en nackdel med den valda metoden är att 
vi som intervjuare inte kan vara säkra på respondenternas identitet då vi inte ser dem framför 
oss. Ett exempel på detta är att människor ibland framställer sig annorlunda över Internet 
(Gustavsson 2004). Vi kan aldrig vara säkra på att kvinnan som säger sig vara 22 år verkligen 
är 22 år eller ens en kvinna. Dock anser vi att våra respondenter ändå avspeglar konsumenters 
attityder samt dragningskraften hos Apple oavsett om de har förvrängt sin identitet. 
 
 

3.1.3 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning vi använt oss av består främst av en kartläggning av forskningsfronten 
inom relaterade ämnen. Vi inledde vår informationssökning med en litteraturstudie där vi 
granskade befintlig forskning inom vårt ämnesområde. Denna tidigare forskning som 
granskades bestod av böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Det materialet som vi 
hittat har vi funnit via sökdatabaser för böcker och tidskrifter. Vi gjorde detta då vi kände att 
en teoretisk referensram behövdes för att hjälpa oss angripa vårt problemområde på bästa sätt 
och få så många ingångar som möjligt. 
 
En viktig inspirationskälla har vi funnit hos Leander Kahney som i ett kapitel i sin bok the 
Cult of Mac (2004) beskriver forskningsfronten runt Apple och Mac. Vi har genom denna bok 
fått en viktig inblick i kulturen kring Mac-användarna, inspirerats av uppslag därifrån och 
fördjupat oss där det behövts för att bredda våra vyer. Kahney är även skribent för bloggen the 
Cult of Mac som publiceras på tidningen Wired:s hemsida. (http://blog.wired.com/cultofmac/) 
 
Vi har även hittat annan forskning som rör individ och den sociala processen kring 
varumärken samt själva produkten i sig. Vi har valt att dela upp teorin och analysen efter 
faktorer såsom produktfaktorer, individen och sociala faktorer. Detta för att göra teori och 
analys mer överskådlig. 
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4 Lathund 
För de läsare som är mindre insatta i Mac-världen har vi upprättat en lathund som förklarar 
de vanligaste orden och begreppen som dyker upp framför allt i empirin. 
 
Mac, Macintosh 
Macintosh eller Mac är namnet på en persondator från Apple Computer. Namnet har hämtats 
från den amerikanska äppelsorten McIntosh. 
 
OS X 
Mac OS X är ett operativsystem för Macintosh-datorer från Apple. Mac OS X bygger på 
Unix-varianten Darwin och kärnan Mach. PC-världens motsvarighet är Windows från 
Microsoft. 
 
Steve Jobs 
Steven Jobs (oftast kallad Steve) är sedan 1997 VD för Apple Computers och är en ledande 
figur inom datorindustrin. Genom att (tillsammans med Steve Wozniak) grunda Apple 1976, 
hjälpte han till att popularisera hemdator-konceptet med hjälp av Apple II. Senare, blev han 
en av de första att se den kommersiella potentialen av det grafiska användargränssnittet och 
musen, vilken utvecklandes på Xerox PARC (Palo Alto Research Center) och såg till att dessa 
teknologier användes i Apple Macintosh. 
 
Steve Wozniak 
Stephen Wozniak är amerikansk entreprenör och affärsman. Han grundade 1977, tillsammans 
med Steve Jobs, Apple Computer, Inc. 
 
Guy Kawasaki 
Guy Kawasaki var en av de första anställda hos Apple. Guy skötte marknadsföringen runt 
1984. Han är känd för att ha introducerat konceptet evangelism hos Apple, det vill säga att 
lägga fokus på att skapa passionerade användare till Apples varumärke. 
 
Jonathan Ive 
Jonathan P. Ive är vice president för industridesign hos Apple Computer. 
 
iBook 
iBook är en bärbar dator i Apples produktutbud. 
 
iMac 
iMac är en stationär dator som tillverkas av Apple. Produkten är nu inne på sin femte 
generation. 
 
Power Mac  
Power Macintosh är en datorserie av märket Macintosh från Apple. Power Mac 
introducerades 1994. Den senaste versionen heter Power Mac G5 
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PowerBook 
PowerBook är en bärbar dator i Apples produktutbud. Kraftfullare och dyrare än sin mindre 
kollega iBook. 
 
MacBook 
MacBook är en bärbar dator i Apples produktutbud, en uppföljare till PowerBook men med en 
kraftfullare processor från Intel. 
 
Mactaliban 
Mactaliban är ett populärt uttryck i PC-världen för en person som älskar Mac och Apple. 
Ordet är nedsättande. 
 
Peze-nisse 
Peze-nisse är ett populärt uttryck i Macvärlden för en person som använder PC. Ordet är 
oftast nedsättande. 
 
Peze 
Slanguttryck för PC. PC är i sin tur en förkortning av Personal Computer. 
 
Diskussionsforum/Forum/Internetcommunity 
Diskussionsforum, forum eller Internetcommunity är en webbplats där individer kan diskutera 
olika ämnen med varandra. Man skapar ett inlägg/tråd (se. tråd) genom att skicka en mängd 
text till gruppen, denna text kan sedan andra deltagare kommentera. 
 
Tråd 
En tråd i detta sammanhang är ett diskussionsinlägg. När en tråd läggs in kan sedan andra 
medlemmar svara på tråden genom att göra ett inlägg. Om personen istället vill diskutera ett 
annat ämne skapar hon eller han en ny tråd. 
 
Smiley 
I elektroniskt text används ofta uttryckssymboler, till exempel :-), :D och =) för att visa att det 
som skrivs skall uppfattas skämtsamt, man är glad eller avser att vara trevlig. :-( och =( 
uttrycker motsatsen. Dessa symboler kallas smileys. I forum är det vanligt att programvaran 
översätter dessa kombinationer av tecken automatiskt till rena grafiska symboler. 

Teckenkombinationen :-) ersätts med och =( ersätts med . Dessa symboler kallas ibland 
för emotikoner. 
 
Avatar 
En avatar är en bild för att representera/avbilda en användare på ett forum/community. 
 
IRL 
IRL är en vanligt förekommande förkortning som står för In Real Life (I verkliga livet). 
Används vanligen i Internetkonversationer för att förtydliga att man syftar på sitt vanliga liv 
till skillnad från sitt liv Online. 
 
Nummerklubbar 
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En nummerklubb är en klubb för medlemmar som har lagt in inlägg som överstiger ett visst 
nummer, exempelvis 1111. 
 
Switcher  
En person som har valt att byta plattform från PC till Mac eller tvärtom. Uttrycks även ibland 
som att konvertera. 
 
Konvertera 
Se switcher. 
 
Private messages / privata meddelanden 
I forumen har användarna möjligheten att skicka privata meddelanden till varandra. Dessa är 
alltså inte publika på det sätt som en tråd eller ett inlägg är utan fungerar som ett e-post från 
en medlem till en annan. 
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5 Tidigare forskning 
 
I den här delen presenteras tidigare forskning som har utförts för att skapa en djuplodande 
kunskap inom ämnesområdet. Kapitlet inleds med ett antal forskares syn på kulten kring Mac 
samt vad som får människor att gå med i kulter.  
 
Vi har identifierat dessa tre ting som skapar en stark lojalitet hos Mac-användare nämligen 
produkt, individ och sociala faktorer. Produkten är det som lockar Mac-användare, det som 
attraherar dem initialt. Vi beskriver sedan hur individen använder konsumtion för att 
kommunicera dess identitet gentemot omgivningen, i detta avsnitt diskuterar vi även 
begreppet lojalitet. Sist men inte minst väljer vi att titta på de sociala faktorerna som kan 
påverka Mac-användare och hur detta påverkar deras dragning till Mac-datorer. 
 
 

5.1 Definitioner 
 
Vår fråga bygger på två begrepp som kan uppfattas olika för olika läsare, därför vill vi 
definiera dessa. Dessa definitioner har vi valt att utgå ifrån. 
 

5.1.1 Definition av hyperlojalitet 
 
Det finns en uppsjö av definitioner på begreppet lojalitet inom marknadsföringen. Vi har valt 
att utgå ifrån Söderlunds definition av hyperlojalitet eftersom vi anser den definitionen vara 
bäst lämpad för vår frågeställning. 
 

”Med hyperlojalitet avses ett förhållande mellan en kund och ett kommersiellt objekt (en 
butik, ett varumärke, en leverantör etc.) som har mycket hög styrka både i 

beteendedimensionen och i den mentala dimensionen. I beteendedimensionen betyder det 
framförallt att kunden kommer igen vid upprepade tillfällen till just det valda objektet. Och i 
den mentala dimensionen betyder det att kunden föredrar det valda objektet och upplever att 

det är svårt att vara utan det”.  
(Söderlund, 2001, s.83) 

 
 

5.1.2 Definition av passion 
 
I vår uppsats ämnar vi använda ordet passion som vi definierar nedan. När vi talar om passion 
kommer vi mena en stark böjelse, ett begär eller tillgivenhet gentemot ett objekt.  Vi anser att 
passion för ett objekt innebär en intensiv känsla som främjar ett visst beteende då 
konsumenten känner en dragning gentemot ett objekt. Denna dragning är djupt rotad och 
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närmast omöjligt för konsumenten att stå emot. I vårt fall innebär detta att konsumenten 
känner ett begär, kärlek, och hänförelse inför ett objekt såsom Mac-datorer. 
 
 

5.2 Kulten kring Apple och Mac 
 
Flera forskare har påvisat kulten kring Apple och Mac. Nedan presenteras fem forskares 
studier om kulten. Kan dessa resonemang belysa lojaliteten och passionen hos Mac-
fanatiker? 
 

5.2.1 Macintosh som religion och kult 
 

Russel Belk hävdar att kulten kring Macintosh i mångt och mycket kan jämföras med en 
religion. Under de åren som Belk studerat olika Mac-communitys producerade han 
dokumentären ”The Cult of Macintosh”. Denna dokumentär är baserad till stor del från 
intervjuer som han genomfört med Mac- användare. Han anser att Mac-kulten har 
aggregerade trosuppfattningar om Apple och Mac som hjälper medlemmarna förhålla sig till 
världen. Detta förklaras genom följande citat (Belk i Kahney 2002): 
  
"The Mac and its fans constitute the equivalent of a religion (…)This religion is based on an 
origin myth for Apple Computer, heroic and savior legends surrounding its co-founder and 

current CEO Steve Jobs, the devout faith of its follower congregation, their belief in the 
righteousness of the Macintosh, the existence of one or more Satanic opponents, Mac 

believers proselytizing and converting nonbelievers, and the hope among cult members that 
salvation can be achieved by transcending corporate capitalism." 

 
Belk kopplar de myter kring Apple till de myter som finns kring Odysseus, Krishna eller 
Jesus: 
 

• Kallet till äventyret: Att ansluta sig till Homebrew Computer Club 
• Medhjälparen: Steve Wozniak 
• En fantastisk resa: Den explosiva tillväxten inom datorindustrin 
• Prövningar: Konkurrensen från andra datortillverkare såsom IBM. 
• Fler medhjälpare: Ingenjörerna och designerna som konstruerade den första Mac-

datorn 
• Flykten: Förvissningen av Apple till ödemarken på NeXt Computers under ett 

decennium  
• Återuppståndelsen: Återvändandet till Apple 
• Välsignelsen som räddar världen: iMac samt de andra produkterna.  

 
I sina intervjuer noterade Belk att Jobs ofta beskrevs som närmast helgonlik och asketisk då 
Jobs inte lyfter någon lön, inte röker och är vegan. I intervjuerna framgick det även att många 
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Mac-användare har ett hat/kärlek förhållande till Jobs, då många såg honom både som en 
visionär samt en despotisk tyrann. 
 
Av Belks intervjuer framgick det även att många respondenter ofta använde religiösa uttryck 
när de talade om Apple och Mac. De talade om att "evangelisera" plattformen, att de blev 
förföljda för att de använde Mac i en Windows-dominerad värld och beskrev de uppoffringar 
deras val av datorer medförde. De såg sig själv som en minoritet som led för deras 
övertygelser. Enligt Belk finns det en tydlig känsla av martyrskap. I myten om hur företaget 
grundades, två unga män i ett garage, finns det klara bibliska undertoner.  Det är den 
mirakulösa födelsen i den anspråkslösa miljön hävdar Belk.  Vidare anser Belk att Mac-
communityn på ytan ser ut som en församling men att det i själva verket är en kult, fylld av 
zombieliknande fans, som är slaviskt hängivna till Apple. 
 
Douglas Rushkoff (1999), en amerikansk författare som bland annat skrivit boken, -Coercion: 
Why we listen to what ”they” say där han tillägnar ett helt kapitel åt Apples lojala och 
dyrkande anhängare. Vidare har Rushkoff kommenterat diskussionen om kännetecknen för en 
kult som Leonard Kahney (2002) startar i artikeln, Worshipping at the Altar of Mac. Rushkoff 
menar att Mac-användarna uppvisar kultliknande kännetecken. Rushkoff menar vidare att 
Mac användare ser sig själva som en förföljd minoritet, vilket är ett klassiskt tecken på en 
kult. Linjen mellan sin egen image och Apple är ofta otydlig. Vissa klär sig med Apple 
logotypen och kör bilar där de klistrat på Apple dekaler. Andra tatuerar Apple logotypen på 
kroppen eller samlar på gamla datorer. En del användare beskriver sig själv som Mac-freaks 
eller Mac-nuts, vilket inte förkommer hos IBM eller Dell. 
 
För Rushkoff är den tydligaste signalen för att Apple är en kult, att dess medlemmar lägger 
ner tid och energi för att främja datorer som kommer från Apple. Ett exempel på detta anser 
Rushkoff vara att vissa Apple användare åker till datorbutiker på deras fritid för att hjälpa 
konsumenter välja Apple datorer i hopp om att få dessa att gå från att använda PC till att 
använda Macintosh. 
 
Teorin om en Mac-kult stöds vidare av David Arnott (2000) författaren av Corporate Cults 
som menar att Mac- communityn visar kultlika egenskaper. Mac-användare är helt hängivna 
till plattformen, de är isolerade från mainstream kulturen och Steve Jobs är en karismatisk 
ledare.  
 
”Vissa Mac-användare kan ha gjort ett tillsynes irrationellt val att stanna inom systemet när 

de i vissa fall inte borde ha gjort detta” (Kahney, 2002, tillgänglig på Internet) 
 
Detta Anser Arnott är ett tydligt tecken på kult och kulthängivenhet.  
 
Steve Hassan (Kahney 2004) klinisk psykolog och författare tar dock en liten annorlunda 
ståndpunkt än de författare vi nämnt ovan. Han erkänner att det absolut finns en Mac-cult, 
dock fortsätter han resonemanget med att uppge:  
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”Jag antar att jag själv kan ses som en medlem av den gruppen. Jag är också en medlem av 
en kult av cyklar, dykning och en del andra saker som jag brinner för. Så länge som detta 

intresse inte är destruktivt ser jag det som ett hälsosamt tidsfördriv”. (Kahney, 2004, s.256) 
 
Hassan, en före detta kultmedlem, har avprogrammerat medlemmar av destruktiva kulter och 
påpekar att så kallade ”riktiga kulter” är mycket auktoritära, har en pyramid liknade struktur 
och använder sig av verktyg såsom beteendemodifikation och hjärntvätt. Han säger vidare att 
det finns en stor skillnad mellan Mac-kulten och en destruktiv kult och att spektrat däremellan 
är stort. Mac-kulten skulle anses destruktiv om alla medlemmarna var tvungna att klä sig, 
prata och tänka likadant som Steve Jobs. 
 
 

5.2.2 Kulter och incitament för att gå med 
 
Den starkaste formen av ett community kan beteckna som en kult. Atkin (2005) menar att 
människor som attraheras av kulter attraheras av människorna som utgör kulten, det vill säga 
medlemmarna. De nya rekryterna identifierar sig med redan existerande medlemmar och ser 
dessa som människor som de gärna vill efterlikna. 
 
Atkin menar även att individer får en starkare känsla för sitt eget ”jag” genom att ingå i en 
kult. Detta kan ses som en paradox då detta resonemang går stick i stäv med den populära 
tanken att människor som går med i kulter förlorar sig själv i ett större kollektiv. 
Resonemanget kan även vändas på helt. Genom att gå med i en kult kan du förstärka ditt eget 
jag och därmed din egen identitet. Atkin menar att människor som sällar sig till kulter ofta 
känner ett slag utanförskap gentemot samhället och letar då efter forum där de känner att de 
kan vara sig själva helt och fullt ut. De letar efter forum där de accepteras för vilka individer 
de är. Detta innebär inte att människor som ingår i kulter är helt samhällsfrånvända utan 
endast att de ibland kan känna sig lite malplacerade i vissa sammanhang. Inom kulten tillåts 
de vara sig själv i större del än i samhället utanför. Denna paradox kan ses utifrån fyra steg 
där sammanfattningen kan ses som att individen söker en känsla av mening och identitet. 
(Atkin, 2005) 
 

• En individ känner sig annorlunda, kanske ett utanförskap från världen runt omkring 
dem. 

• Denna känsla leder till att individen söker efter en miljö som känns mer kompatibel 
med hur den uppfattar sig själv. 

• Individen kommer känna en trygghet i en miljö där dens egenhet och särart 
uppmuntras och inte ses som mindre värd. 

• Individen känner självförverkligande inom en grupp av individer som känner likadant 
som hyllar individen för att individen är sig själv. 

 
Individer som känner ett visst utanförskap är råmaterialet för alla kulter. De känner att de inte 
passar in i deras nuvarande miljö och att denna miljö hindrar dem från att nå sin egen sanna 
identitet. Kulter erbjuder människor en plats att passa in, där världen utanför ses som 
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avvikande och individen som normal. Individerna inom kulten känner sig annorlunda, och 
kulterna ses därför som annorlunda. 
 
Atkin (2005) ger stöd för att en kult eller en community behöver skapa en åtskillnad mellan 
sig själva (vi som är medlemmar) och alla andra (de som inte är medlemmar) för att på så sätt 
förstärka enigheten. Se även Muñiz & O’Guinn (2001). 
 
 

5.3 Produkt 
 
I detta avsnitt avser vi att förklara tidigare forskning som berör produktens förhållande till 
konsumenten. Som en del av produkten blir naturligtvis även företaget betydande. 
 
 

5.3.1 Lockelsen av Mac för att det inte är Microsoft 
 
Psykologen Ross Goldstein rekryterade ett antal Mac-användare till en fokusgrupp vars syfte 
var att undersöka hur ett konkurrerande företag kunde locka över Mac-kunder till sig själva 
(Kahney 2004). Goldstein märkte då till sin förvåning att lockelsen av Mac låg mångt och 
mycket i att de inte var Microsoft. Mac-användare såg Microsoft som allt det Apple inte var. 
De ansåg att Apple kom med nya produkter och hade produkter som höll mycket högre 
kvalité än de produkter som Microsoft tillhandahöll. Apple är kreativt, medan Microsoft bara 
”apar efter” och representerar därför affärsverksamhet och likriktning. Apple är en 
”underdog” medan Microsoft står för det stora och osympatiska monopolföretaget. Goldstein 
fann även att Mac-användare ofta refererade till Microsoft vid öknamn så som Microshaft och 
Microshit och ägaren Bill Gates som djävulen själv. Den uppfattning som florerade var även 
att Gates endast producerade datorer för att tjäna pengar vilket stod i stor kontrast till Apple 
som endast ville skapa utomordentlig datateknik. Steve Jobs har uttryckt att Apples vinst är 
sekundär och att hans företag handlar om att förändra världen.  
 
Dessa återkommer även hos Belk som finner i sina intervjuer att respondenterna säger att 
Mac-användarna ofta åberopar moraliska skäl för sitt val av dator.  
 

”Jag följer hellre ett företag som har ett ädelt åtagande än ett som enbart kämpar för att 
tjäna pengar” 

(en av de intervjuade till Belk (Kahney, 2002, tillgänglig på Internet) 
 
 

5.3.2 Brand meaning och hur det framförhandlas 
 
Varumärken tillskriver mening till en produkt. Detta kan vara den viktigaste funktionen för 
marknadsförare att differentiera annars identiska produkter. Men viktigt att komma ihåg är att 
konsumenter inte sväljer dessa värden med hull och hår. Istället framförhandlas varumärkets 
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mening inom en brand community. Konsumenter i sociala grupperingar spelar en viktig roll i 
skapandet av ett varumärkets betydelse. Muniz (1997) presenterar fyra processer där 
medlemmar i en brand community socialt framförhandlar ”brand meaning”: känna igen 
community aspekten av ett varumärke, dela med sig av upplevelser av varumärket, framhålla 
aspekter av varumärkets betydelse och tillbakavisa aspekter av varumärkets betydelse 
(Muniz, 1997). 
 
Ibland formar konsumenter en meningsfull koppling med produkter och varumärken, så att 
dessa kommer att betyda mer än summan av dess särdrag. Dessa produkter och varumärken 
innebär en symbolisk mening och representerar vem man är och vill vara och kommunicerar 
vissa aspekter av jaget till andra. Därav blir de relaterade till konsumenters mentala 
representation av jaget (Belk 1988; Belk, Wallendorf, and Sherry 1989; McCracken 1986; 
Ball and Tasaki 1992). 
 
På detta sätt blir produkten och varumärket en viktig del av konsumentens självbild. Detta tas 
upp mer ingående under rubriken Individ. 
 
 

5.3.3 Mac - min vän, min baby 
 
I följande avsnitt försöker vi reda ut vilken typ av relation Mac-användare har till sin dator. 
Vi vill understryka att PC-användare med största sannolikhet visar liknande drag, vilket gör 
att denna del av teorin ej är Mac-specifik. Men vi tycker ändå att resonemanget är relevant 
för vår studie. 
 
Enligt vissa forskare är mänskliga sociala instinkter svaret på mysteriet kring Mac-användares 
lojala inställning. En relation etableras mellan användaren och datorn, där användaren känner 
ett ansvar. Precis som en djurälskare tillskriver mänskliga egenskaper till sina djur, tillskriver 
Mac-användare mänskliga egenskaper till sina datorer. 
 
Geoffrey Miller, en psykolog från University of New Mexico påstår att datorer triggar 
”moderskänslor” eftersom datorn påminner om ett barn. Ross Goldstein som vi tidigare har 
nämnt, säger att Mac-datorer undermedvetet uppfattas som en storebror, kanske något nördig, 
men ändå cool, vänlig och intuitiv. Microsoft till skillnad från Apple, gestaltas snarare som en 
fadersfigur, disciplinerad och krävande. Bridgitte Jordan, en antropolog från Palo Alto 
Research Center, säger att datorer (både PC och Mac) är lagringsutrymmen av personers 
identiteter och har blivit en central del av våra liv. Om datorn går sönder, upplever 
användaren att en del av oss själva försvinner, eftersom datorn fungerar som en del av ens 
minne. (Kahney, 2005) 
 
Govers & Schoormans (2005) menar att konsumenter går så långt som att tillskriva 
personliga, mänskliga egenskaper till produkter så som godhet eller rättfärdighet. Dessa 
mänskliga egenskaper påverkar sedan hur konsumenterna ser på produkten. Dessa egenskaper 
påverkar även konsumenternas user image, det vill säga konsumentens stereotypa image av 
vilka människor som använder produkten.  
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5.3.4 Myter 
 
I vardagliga konversationer ses ofta begreppet myt betyda något som är osant, något som visar 
på orimliga föreställningar. Ett exempel ”det är en myt att kvinnor är mer känslosamma än 
män”. Detta skulle i en vardaglig konversation tyda på att kvinnor ej var mer känslosamma än 
män.  Enligt Barthes (1970) har termen myt en annorlunda betydelse. En myt är en berättelse 
med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen. 
Historiskt sett har myter handlat om livet och döden, människor och gudar, gott och ont. 
Moderna myter idag handlar istället exempelvis om framgång och om företag. En myt är 
enligt Barthes kulturens sätt att tänka om någonting, ett sätt att göra detta mer konkret. 
Barthes menar att myten är ett yttrande, ett meddelande, och inte ett statiskt föremål, ett 
begrepp eller en idé. Myten är ett sätt att ge betydelse åt något, betydelse åt en form av något. 
 
Enligt Solomon (2002) innehar alla samhällen en uppsättning myter som definierar kulturen. 
Enligt honom är myten en berättelse som innehar symboliska element som påvisar ett delat 
medvetande och delade ideal inom en kultur. Inom myten figurerar ofta två motsatta krafter i 
en konflikt. Utgången av konflikten mellan den onda och den goda kraften ses ofta som en 
moraliskvägledning vars syfte är att ge människor en vägledning i kulturen i vilken de 
härstammar ifrån. Monomyth är enligt Solomon (2002) en myt som är gemensam för flera 
kulturer. En sådan är myten om den vardagliga hjälten som tar upp kampen mot en stor 
ondska, bekämpar denna och återbringar fred och välstånd till sina medmänniskor. Detta tema 
finns i de flesta kulturerna och återses ofta i den västerländska kulturen. 
 
Myter kring Apple hjälper således att stärka konsumentens bild av företaget och produkten. 
 
 

5.4 Individ 
 
I det moderna samhället har konsumtion blivit en naturlig del för oss konsumenter att 
uttrycka vår egen identitet gentemot andra. Varumärken och produkter fungerar som en 
genväg för oss som individer att förmedla vår egen identitet till andra på ett snabbt och 
smidigt sätt. På samma vis som vi signalerar vilka vi är, signalerar vi även genom 
varumärken vilka vi inte är. I följande avsnitt reder vi ut begreppen. 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om att vi är vad vi äger. Vidare för att få ett mer ingående svar 
på varför individer känner en sådan stark passion till vissa kommersiella objekt har vi valt att 
fördjupa oss inom begreppen lojalitet.  
 
 

5.4.1 Vi är vad vi äger och konsumerar vad vi är 
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Grant McCracken, konsumentbeteendeforskare, har studerat brett kring identitet och jaget. 
McCracken hävdar att vi som konsumenter använder oss av konsumtionsvaror för att uttrycka 
vår kulturella härkomst, kultivera idéer, skapa och bevara livsstilar, konstruera uppfattningen 
om jaget samt att skapa och överleva sociala förändringar (McCracken 1990). 
 
Detta kan vi nog alla förstå och relatera till, men för att krångla till det ytterligare hävdar 
vidare beteendeforskarna Schenk och Holman (1980) att konsumenter har flera alternativa 
självuppfattningar och att vi därigenom förflyttar oss mellan olika nivåer av våra 
självuppfattningar. Vi som individer kan alltså tycka att en produkt eller ett varumärke 
avspeglar vår självuppfattning i en kontext medan det är svårare att förena i en annan 
alternativ nivå av självuppfattningen. 
 
Konsumentbeteendeforskaren Russel Belk (1998a), som vi tidigare nämnt, hävdar att vi är 
vad vi äger/har och att vi lär, definierar och påminner oss själva om vilka vi är genom våra 
ägodelar. Vidare säger Belk att våra ägodelar ger oss en känsla av det förgångna, en känsla av 
vilka vi är, en känsla av vart vi kommer ifrån och en känsla av vart vi är på väg. Belk lägger 
fokus på den symboliska aspekten av konsumtion och att vi konsumerar för att definiera jaget 
och att förflytta jaget till det jaget man vill vara. Allt för att ge livet en mening. 
 
Michael Solomon, en framstående konsumentbeteendeforskare vid Auburn University i 
Boston förklarar förhållandet mellan konsumentbeteende och identitet genom begreppen: 
Actual Self, Ideal Self och Self Completion (Solomon 2002). 
 
Självbilden refererar till uppfattningen en person har om sina attribut och hur han eller hon 
värderar dessa kvalitéer. Även om en persons självbild är positiv kan delar av den bilden vara 
starkare än andra delar. Exempelvis kan bilden av sig själv på jobbet vara mer positiv än 
bilden man har av sig själv privat, eller tvärtom. Vidare kommer en persons självförtroende in 
i bilden och är antingen positiv eller negativ och baseras på självbilden. Självförtroendet 
influeras vidare av en process där individen jämför sin självbild (actual self) med sin ideala 
självbild (ideal self). Gapet mellan självbilden och den ideala självbilden skiljer sig 
naturligtvis mycket från person till person. Även Solomon (2002) hävdar likt Schenk och 
Holman (1980) att konsumenter har multipla självbilder som vi ”switchar” emellan. 
 
Solomon konstaterar alltså att vi som individer konsumerar för att hjälpa till att skapa en 
definition av jaget. Han påstår att vi i det moderna samhället är vad vi konsumerar: ”Products 
that shape the self: you are what you consume”. Vidare introducerar Solomon begreppet det 
förlängda jaget (the extended self). Här resonerar han kring ägodelar som blir en del av jaget, 
alltså inte enbart en ägodel utan bokstavligen en del av jaget. Desto mer ”psykologisk energi” 
som läggs ner på detta objekt desto mer troligt var det att objektet anses tillhöra det förlängda 
jaget. 
 
 

5.4.2 Lojalitet 
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Den amerikanska professorn Richard Oliver har bland annat skrivit en artikel med namnet 
Whence Consumer Loyalty? (1999) som behandlar lojalitet och förhållandet mellan lojalitet 
och tillfredsställelse hos individer. 
 
Oliver (1997) beskriver tillfredsställelse som ”pleasurable fulfilment”. Konsumenten känner 
att konsumtion uppfyller behov, åtrå och mål och att den uppfyllelsen är tillfredsställande.   
 
Oliver har valt att definiera begreppet lojalitet enligt följande: 
 
”A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently 
in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching 
behavior”.  

(Oliver, 1997, s.392) 
 
Oliver konstaterar inledningsvis i sin artikel att en tillfredsställd kund inte per automatik 
behöver innebära en lojal kund (Oliver 1999, Söderlund 2001). Oliver hävdar att tidigare 
forskning inom konsumentbeteende har kretsat kring begreppet tillfredsställelse. Ett skifte har 
uppstått och många lutar sig nu mot att istället studera begreppet lojalitet, som 
tillfredsställelse är en del utav (Oliver 1999). Begreppen hänger ihop men de är inte 
synonyma. Om begreppen inte är synonyma hur förhåller dem sig i så fall till varandra? För 
att svara på den frågan, beskrivs det som att tillfredställelse förvandlas till lojalitet på ett 
liknande sätt som larven utvecklas och förvandlas till en fjäril. Efter denna metamorfa 
process, har de två olika begreppen inga liknande karaktärsdrag förutom sitt ursprung. Vilket 
pekar på att tillfredställelse kan generera lojalitet men lojalitet kan inte förvandlas tillbaka till 
tillfredställelse (Oliver 1999). Tillfredsställelse är alltså en av faktorerna för att skapa lojalitet, 
men om lojaliteten uppstår av andra anledningar behöver det i sig inte skapa tillfredsställelse. 
 
Vidare beskriver Oliver att när lojalitet har växt sig stark blir konsumenten immun mot 
konkurrerande förslag, kan inte hålla sig från bestämda återköp, försvarar varumärket vilt och 
förmodligen aktivt ”promotar” varumärket till andra med inlevelse. När konsumenten 
frivilligt når detta stadium har han eller hon nått en nivå som kan jämföras med kärlek. 
(Oliver, 1999)  
 
Oliver kopplar sedan lojalitet till det som han kallar för ”the village”, det vill säga 
communityn. Han hävdar att en konsument får en känsla av tillhörighet när han eller hon delar 
samma konsumtionskoncept och mönster med andra. Detta i sin tur genererar en 
tillfredsställelse som genererar ytterligare lojalitet (jämför med Muniz & O’Guinn).  
 
 

5.4.3 Hyperlojalitet 
 
Forskaren Magnus Söderlund som är aktiv på Stockholms Handelshögskola beskriver i boken 
Den lojala kunden begreppet hyperlojalitet. Han definierar begreppet på följande vis:  
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”Med hyperlojalitet avses ett förhållande mellan en kund och ett kommersiellt objekt (en 
butik, ett varumärke, en leverantör etc.) som har mycket hög styrka både i 

beteendedimensionen och i den mentala dimensionen. I beteendedimensionen betyder det 
framförallt att kunden kommer igen vid upprepade tillfällen till just det valda objektet. Och i 
den mentala dimensionen betyder det att kunden föredrar det valda objektet och upplever att 

det är svårt att vara utan det”.  
(Söderlund, 2001, s.83) 

 
De mest tydliga fallen, enligt Söderlund (2001), där det finns hyperlojala kunder avser 
produkter som är associerade med rekreation, livsstil och nöje. Söderlund väljer att nämna 
Harley-Davidson, såpoperor, fotbollslag och artister. 
 
Söderlund förklarar hur hyperlojalitet uppstår och består genom tre huvudkategorier: 
tillfredsställelse av behov, ansträngning och påverkan. Dessa förklaras mer ingående nedan: 
 
Tillfredsställelse av behov 
Tillfredsställelse av behov delas in i tre nivåer: låg-, mellan- och högnivåbehov. På lågnivån 
återfinns produktattribut, på mellannivån finns de önskvärda konsekvenserna av dessa attribut 
och högnivån omfattar de bakomliggande målen som kunden vill uppnå. Söderlund 
konstaterar att tillfredställelse av högnivåbehov framstår som en viktig förutsättning för att 
hyperlojalitet skall manifesteras. Söderlunds term högnivåbehov  är jämförbar med Milton 
Rokeachs (1979) term ”values”. Dessa exemplifieras genom tillstånd som frihet, ett 
meningsfullt liv, lycka, harmoni, njutning, sann vänskap och vishet. (Söderlund, 2001)  
 
Ansträngning 
Desto mer en konsument måste anstränga sig för en viss sak, ju högre är de psykologiska 
kostnaderna. Desto högre dessa kostnader är ju mer värdefullt tenderar konsumenten att 
betrakta det objekt som ansträngningarna riktas mot. Om detta inte sker blir det svårt att 
rättfärdiga de höga psykologiska kostnaderna. (Söderlund 2001)  
 
Söderlund delar in ansträngningarna i fyra kategorier: 
 
Monetär ansträngning, det vill säga då produkten kostar mycket pengar att köpa eller 
använda. 
 
Tid som ansträngning, det vill säga då konsumenten måste vänta för att få köpa produkten, 
eller att det tar mycket tid i anspråk för att använda den. 
 
Fysisk ansträngning, det vill säga då produkten är jobbig att inhandla eller använda rent 
fysiskt. 
 
Kognitiv ansträngning, då det krävs omfattande insatser för att begripa produkten. 
 
Den kognitiva ansträngningen är extra intressant när det kommer till hyperlojalitet. Med 
kognitiv ansträngning menas de omfattande insatserna för att begripa produkten. Detta blir 
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extra intressant när vi undersöker en kundgrupp där den tekniska omfattningen som produkten 
uppvisar krävs för att förstå produkten. 
 
Påverkan 
Antagandet bakom påverkan som en drivkraft till hyperlojalitet är att ju större möjligheter en 
konsument har att påverka tillvaron via ett erbjudande, desto troligare är det att vi utvecklar 
starka band till detta erbjudande. Forskningen kring ämnet ”att kunna påverka sin situation” 
kallas för ”personal control”. Grenar inom denna forskning visar att det finns en korrelation 
mellan en minskad känsla av stress i och med en ökad möjlighet att påverka en situation. 
(Söderlund 2001) 
 
Individens upplevelse av att påverka behöver inte sammanfalla med den verkliga möjligheten 
att påverka. Påverkan ter sig vara en väsentlig del av individens välbefinnande (Ibid.). 
 
 

5.5 Sociala faktorer 
 
Vi människor är sociala varelser. Vi inleder med att vända oss till forskning kring brand 
communities. Vidare redogör vi för tidigare forskning kring varumärkescommunitys Online 
och identitet i dessa. Med hjälp av detta ämnar vi redogöra hur socialisering kring 
varumärken ser ut.  
 

5.5.1 Varumärkescommunity 
 
Albert Muñiz & Tom O’Guinn (2001) har tillsammans forskat kring brand communities under 
fem år. Författarna hävdar att forskning inom konsumentbeteende har fokuserat på relationen 
mellan marknadsföraren och konsumenten, istället för att undersöka gruppen, konsumenter 
emellan, detta fokuseras på med hjälp av varumärkes communitys. En varumärkes community 
kan definieras som:  
 

”En specialiserad icke geografisk samling som baseras på strukturerade sociala relationer 
mellan människor vilka i sin tur baseras på ett varumärke.” (Muñiz & O’Guinn, 2001, s.412) 
 
Dessa Communitys kan uppstå kring vilket varumärke som helst, men uppstår oftast kring 
varumärket med en stark image, en vidlyftig historia samt ett varumärke som är utsatt för hot 
av ett rivaliserande varumärke. (Muñiz & O’Guinn, 2001) 
 
Dessa communities har tre gemensamma nämnare. Det första är ett gemensamt medvetande 
som binder dem samman. Det andra är gemensamma ritualer och traditioner. Det tredje och 
sista är en gemensam känsla och syn på moral och värderingar. Vi redogör för dessa nedan 
mer utförligt. 
 
Ett gemensamt medvetande 
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Den första och främsta beståndsdelen av ett community är ett gemensamt medvetande. Detta 
innebär i praktiken att medlemmar i en varumärkes community känner ett band till varandra 
inom gemenskapen, en kollektiv känsla av tillhörighet.  Detta kan ses som ett kollektivt 
medvetande som innebär att de människor som ingår i en community känner sig annorlunda 
jämfört med de människor som står utanför gemenskapen (Muñiz & O’Guinn, 2001). 
  
Medlemmarna känner en viktig förbindelse till varumärket men känner även en stark 
förbindelse till de andra medlemmarna. Denna sociala konstellation är en central del utav en 
varumärkes community och återger Covas (1997) teori om att länken mellan människor 
ibland är vikigare än själva tinget de flockas kring. 
 
Varumärket blir ett slags socialt lim som håller en community samman. Detta gör att de 
känner sig utvalda och annorlunda i jämförelse med människor som använder andra 
varumärken. Det uppstår alltså en spänning mellan det som är vi och dem. Genom 
rivaliserande varumärken kan community medlemmarna även differentiera sig själva. Då de 
ofta kan uppleva att de definierar sig själva med hjälp av andra varumärken i ett slags motsatts 
förhållande. Medlemmarna utvinner en viktig aspekt ur andra varumärken då dessa hjälper 
dem att skissa konturerna av sin egen identitet som ett varumärkes community. Detta påvisar 
även Wilk (1996) när han säger att konsumenter definierar sig själv inte så mycket genom de 
varor de köper utan efter de varor de inte köper. Detta gemensamma ställningstagande mot ett 
varumärke leder till en känsla av samhörighet mellan Mac-användare.  När det existerar en 
stark fiende som tillsynes hotar en varumärkescommunity är det mycket lättare för 
communityn att växa sig stark. Enligt Muniz och O’Guinn är känslor som en stark 
sammanhållning, en känsla av bävan och oro och oreserverad ilska gentemot konkurrensen är 
ofta urskiljbara. Sådana tendenser förklarar varför vissa varumärkes communities är så starka 
då de sluter sig samman när de upplever sig hotade. 
 
Närvaron av delade ritualer och traditioner 
Den andra indikatorn på en community är närvaron av delade ritualer och traditioner. Ritualer 
och traditioner förevigar en communities gemensamma historia, kultur och medvetande 
(Muñiz & O’Guinn, 2001). Ritualer menas innehålla mening och de är konventioner som 
sätter upp visuella publika definitioner (Douglas & Ishterwood, 1979) och en social solidaritet 
(Durkheim, 1965). Traditioner är en uppsättning sociala företeelser som försöker 
högtidlighålla och socialisera medlemmar till ett visst beteende, vissa normer och vissa 
värderingar (Marshall, 1994). 
 
Ritualer och traditioner representerar en social process med vilket en communities mening är 
reproducerad och sänds ut inom samma community. Enligt Muñiz & O’Guinn (2001) så är 
ritualerna viktiga för att upprätthålla kulturen i en varumärkes community. I dessa ritualer kan 
det ingå att ge ett offentligt erkännande till andra användare av samma varumärke. 
Exempelvis genom att vinka eller nicka när man går förbi en sådan på stan. 
 
Gemensam känsla och syn på moral 
Den tredje indikatorn på en community är en gemensam känsla och syn på moral och 
värderingar. Med detta menas en upplevd känsla av plikt gentemot communityn som helhet 
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samt mot de enskilda individerna. Det är denna känsla av gemensam moral och värderingar 
som får ett community att agera kollektivt när gemenskapen hotas (Muñiz & O’Guinn, 2001). 
 
Communityn fostrar en gemensam identitet som delas av alla medlemmar. Denna identitet 
leder till att människor känner sig sammanlänkade till andra medlemmar i samma community. 
Denna känsla är ej geografiskt bunden då teknikens framsteg tillåter människor med stora 
geografiska avstånd delta i en gemensam identitet. Bender (1978) säger att en community är 
ett nätverk av ömsesidiga social relationer och känslomässiga band till andra medlemmar. 
 
Moraliskt ansvar för andra medlemmar i en community är ytterligare en faktor som bibehåller 
sammanhållning. Det är detta som producerar kollektiva aktioner och bidrar till 
gruppsammanhållningen. Moraliskt ansvar innebär ett socialt engagemang som håller en 
varumärkescommunity samman. 
 
 

5.5.2 Brand Community vs. identitet i cyberspace 
 
Muniz och O’Guinn diskuterar communitys utifrån ett allmänt perspektiv. I vår studie har vi 
även valt att observera onlineforum för att bringa svar till vår frågeställning. Vi har därför 
hittat teori som rör brand communitys och hur medlemmarna i dessa framställer sin identitet 
på nätet.  Forskarna Schau och Muniz (2002) utförde en studie av spänningen mellan 
självpresentationen i Internet communities och konsumentdeltagande i brand communities. 
De communities som Schau och Muniz undersökte var Apple, Harley Davidson, Saab, 
sångaren Tom Petty och Xena, the Warrior Princess television show. 
 
Forskarna hävar att legitimitet och auktoritet inom dessa online communities används för att 
få makt inom communityn och för att få validering av sin egen identitet. Konsumenterna 
använder personliga berättelser som verktyg för att skapa och bevara sin identitet inom 
communityn. Relationer mellan personens identitet och medlemskap i communitien föreligger 
bland annat genom subsumed identity, det vill säga konsumenter som inordnar sin egen 
identitet i varumärkets. För vissa är varumärket och dess community den viktigaste delen i 
personers onlineidentiteter. Även super members, det vill säga att medlemmarna kämpar för 
legitimitet och auktoritet inom communityn. Med legitimitet menas att konsumenten har 
”förstått” varumärket och använder det av ”rätt anledningar” samt att de är ”riktiga” fans. 
Auktoritet refererar till graden av expertis, erfarenhet och kunskap som forumskribenten 
innehar. 
 
Konsumenter förhandlar gränserna för sin egen identitet och sitt medlemskap i en 
varumärkescommunity. Relationen som dessa konsumenter upprättar med varumärken är 
vitala delar av deras egna identiteter och deras dagliga liv. 
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6 Empiri & Analys 
 

I den här delen analyserar vi, åskådliggör tendenser och försöker bena ut vad det egentligen 
är som skapar en stark passion kring företaget Apple. Vi tolkar den empiri som har samlats in 
och relaterat material från tidigare forskning och försöker ge en mening till vad 
respondenterna har återgett. Vi ämnar redovisa empiri och analys i samma text då vi vill 
underlätta för läsaren att åta sig resultaten.  
 
Vi har valt att dela upp analysen efter produkt då denna lockar konsumenterna till 
varumärket, individen då denne förhåller sig till produkten samt sin omgivning och de sociala 
faktorerna hur dessa påverkar varumärket och individen.  
 

6.1.1 Hur Mac-fanatiker ser på kulten kring Apple 
 
Det har skrivits mycket om kulten som omger Apple. Russel Belk (Belk i Kahney 2002) 
skriver att Mac-communityn på ytan ser ut som en församling men är i själva verket är en 
kult, fylld av zombieliknande fans, som är slaviskt hängivna till Apple. Många forskare såsom 
Rushkoff och Arnott behandlar även kultfenomenet kring Mac, dock drar de inte sina 
resonemang lika lång. De påvisar att vissa kultliknande företeelser återkommer hos Mac-
fantaster så som att tatuera in Apple-loggan och hjälpa sin omgivning på ett överdrivet sätt 
välja Apple. Vi förundrades över detta och trålade forumen och gjorde intervjuer i hopp om 
att hitta information om huruvida medlemmarna tillber sina datorer och är ett gäng religiösa 
zombies. 
 
På samtliga forum vi besökte har kulten kring Mac varit ett hett samtalsämne. På Macfeber 
hittade vi följande länk 1  där skribenten Roger Åberg ber besökarna på forumet ge 
kommentarer på en artikel som publicerats i SvD. Artikeln i SvD påtalar Apples likhet med 
Pingstkyrkan, att Apple kan liknas med Pingstkyrkan bortsett från all hårdvara. Artikeln 
kommenterar även att Jobs är Apples andliga ledare. Parallellerna som dras till sekter är 
många och SvD broderar ut Mac-fantasternas leverne och föreställningarna om Apples 
produkter. Roger Åberg skriver på Macfeber att:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Svenska Dagbladet har skrivit en artikel om den hängivna skara fans som följer Apples och 
Steve Jobs fotspår, steg för steg - med andra ord om oss. Och så är jag med. SvD drar många 
likheter mellan Apple och en kult, vad tycker ni om detta? Händer det att Mac-fans religiösa i 
sin övertygelse om Apple. Är ni medlemmar av kulten Apple?” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kommentarerna på artikeln visar att Belks (Belk i Kahney 2002) resonemang visar sig vara 
överdrivet.  Tråden påbörjas av Daniel som kommenterar artikelns och säger att hans syn av 
Apple är att företaget utstrålar en vision och en övertygelse inför framtiden och att denna 
övertygelse känns annorlunda, ärlig och skön. Han fortsätter att skriva att Apple inte är en 
                                                
1 http://mac.feber.se/krnikorintervjuer/index.html 
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religion, utan snarare ett visionärt företag. Juri S stödjer daniels resonemang och hävdar att 
SvD har en skev uppfattning om vad religion innebär samt att företaget kan ses mer som 
visionärt än något annat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Är man medlem i en kult/sekt/religiöst-tjofräs bara för att man har en viss övertygelse? Tex 
att rädda regnskogen, äta fettsnålt eller köra mac...jag säger då det, då är vi väl alla 
sekt/kultmedlemmar på ett eller annat sätt. 
ps. när är nästa sektmöte? .ds.” 
Postad av: Rasmus Ekman 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Gaaaah, Svd...  
Inte är man en sektmedlem bara för att man har lite SMAK! Precis som att vara fanatiker av 
ett fotbollslag identifierar man sig med sitt datorval. Bara för att man inte är en ignorant 

idiot måste man inte vara en sektis. ” 
Postad av: marcushedenstrom  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hassans (Hassan i Kahney 2004) motsätter sig Belk och resonerar att riktiga kulter använder 
sig av helt andra verktyg för att rekrytera samt få sina medlemmar att stanna. Hassan nämner 
verktyg såsom beteendemodifikation och hjärntvätt och säger sedan att dessa inte finns att 
återse i Apples kundkrets. Vår empiri stödjer detta resonemang. Vi märker att informationen 
vi hittat tyder på att Apple ses som ett företag som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. 
Det är precis som Hassan skriver att Apple vore en kult om Steve Jobs tvingade alla 
medlemmar att klä sig som honom eller tänka likadant. Vi ser att nu uppmuntras istället 
medlemmarna att våga vara annorlunda och gå sin egen väg. Hassan skriver vidare att många 
konsumenter uppvisar kultliknande tendenser för andra saker såsom tex cyckling och 
motorsport, att Apple inte är mer extremt än något annat. Ett citat påvisar detta.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag tycker det var en intressant artikel som faktiskt tar upp ett faktum: det är fan i mig 
mycket kult över det här att äga en Mac. Å andra sidan finns sådant överallt: Nokia-ägare, 
SonyEricsson, BMW, Porsche, Microsoft (jo där också) med flera. Det är få av oss som är 
riktiga fanatiker eller "talibaner". Hur många av oss skulle ligga 25 timmar för att komma in 
på en Apple-affär? Inte jag i alla fall. Lika lite som om jag skulle ligga i dygn för att köpa en 
biobiljett till en långfilm...” 
Postad av: Simon 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En del medlemmar uttrycker en önskan om att Mac-användare ska sluta kopplas ihop med 
sekter och kulter. De skriver att Mac-användare inte är värre än människor som köar till 
varuhus eller till biljetter för nya filmer. Våra observationer har lett oss till att förstå att 
”kultfaktorn” hos Mac-användare var mycket större förr när Kawasaki missionerade om 
Apple och dess produkter. Vår empiri visar att Mac-användare anser att Guy Kawasaki har 
åstadkommit stor skada för Macens rykte, varumärke och framtoning genom sin starka 

                                                
2 2 http://mac.feber.se/krnikorintervjuer/index.html 
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predikande om Apple och hans försök att få sina konsumenter att konsumera passionerat. 
Empirin visar att Apple-fans över hela världen får lida för Kawasaki och hans evangeliska 
spridning av budskapet om Apple.  Medlemmarna på forumen diskuterar kring Kawasaki och 
hans del i att Apple ofta ses som en kult. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kawasaki "varvade upp" stämningen till sinnesjuka nivåer. Ungefär som med 
idrottssupporterklubbar så kan det lätt "slinta ur spår".  
Postad av: MrT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi anser att kulten kring Apple kan vara en gammal kvarleva från den tiden Kawasaki och 
hans Mac-evangelister, som i viss mån fortfarande lever kvar, men långt ifrån i samma 
utsträckning. 
 
Vår empiri visar att medlemmarna själva är väl medvetna om att Mac-användare ses som 
kultiga och lite som en sekt än idag. Dock märker vi en starkt ironiserade ton över hela Mac-
kult fenomenet under våra observationer samt våra intervjuer. Vi hittade följande tråd på 
99mac som tydlig illustrerar detta fenomen. Tråden böjar med att en ny medlem ska beställa 
hans första iBook. De andra medlemmarna bemöter honom.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Välkommen i "sekten", Erik. Du kommer inte att ångra dig.” 
Postad av: Arnold Corns 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“You can check out anytime you want, but you can never leave.  
Å en lite allvarligare sida, folk verkar i största allmänhet anse att Mac-användare måste vara 
okunniga bara för att dom använder en dator som ska vara "lätt att använda"... vilken logik.  
 
Jag tycker snarare Macen inbjuder till att lära sig.” 
Postad av: Linus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Grattulerar till ett bra beslut! 
Du kommer stormtrivas, tro mig! 
Välkommen till den ljusa sidan som man brukar säga ” 
Postad av: Ovsing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Vänta lite nu... har du redan beställt macen? Du har väl inte missat att du ska fixa sekt-
tatueringen först? Gå in på baksidan av Åhlens. Leta efter skylten Nisses Alllservice.” 
Postad av: Anders Täpp 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Tips: beställ idag så du har den när lönen kommer ” 
Postad av: Andersson 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Det första du måste göra för att komma med i Mac sekten efter ha köpt en Mac är att 
ifrånsäga dig alla andra gudar och acceptera Steve Jobs som övermäktig och allmän 

härskare (Phil Schiller är ej en gud utan en prince of darkness) 
 
Sen så ber vi oss åt hållet där Cupertino ligger minst 24 gånger per dag. 
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Fast det där med offra blod behöver du inte göra än... ” 
Postad av: Niklas Hjelm Smith 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Många av medlemmarna i forumen driver med faktumet att Mac-användare ses som en sekt. 
Vår tolkning av diskussionerna är att de inte anser sig vara medlemmar av en kult eller en 
religion. De anser istället diskussionen vara snedvriden men samtidigt lite rolig. De tar 
kultfenomenet till sig och gör det till sitt eget. Genom att driva med kultfenomenet tar de bort 
udden från diskussionen och vänder den till ett skämt. Vi anser dock att denna skämtsamhet 
och kultstatusen för Mac kan stärka medlemmarnas band till varandra. 
 
Ytterligare har vi märkt att Mac-användarna själva anser att omgivningen stämplar lojala 
användare som en sekt. De anser sig dock inte själva vara en sekt. De säger att det är PC-
användare som stämplar dem som sektiska då PC-användarna inte kan förstå varför Mac-
användare är så lojala mot Apple. En medlem på ett forum skriver som följer.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag tycker det är PC-människorna som rigidt (hur det nu stavas) försvarar sig och fäller 
omdömen om nåt dom inget vet om så det är väl de som är sekteristiska, inte vi. Nåväl lite 
grann kanske, ungefär som Volvoägare gillar Volvos och hundägare gillar hundar osv…”  
Postad av: Jochum  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Han säger klart och tydligt att det är PC-användarna som stämplar Mac-användare som 
sektiska. Mac-användare känner att de måste försvara sitt dator val då de ofta känner sig 
kritiserade över att de gått emot strömmen och inte valt PC. Detta kan säker bidra till att 
utomstående ser Mac-användare som lite kultiga då deras lojalitet mot varumärket och deras 
envishet kan te sig lite överdrivet. En medlem av ett forum förklarar kult-fenomenet så här.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag har hela tiden sedan jag började använda dator kämpat för åsikten att man väljer det 
man gillar mest. Tyvärr har inte omvärlden haft samma åsikt och när man fått höra 
tillräckligt många gånger att man är en idiot för att man använder mac- ja då blir åtminstone 
jag lite sur och envis. När dessutom sonen blivit mobbad i skolan på grund av vårt datorval 
och tom lärare sagt saker i stil med: Säg åt mammma och pappa att dom slaffar en riktig 
dator. 
 
Postad av: Kabo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En annan medlem skriver så här.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Eftersom Macen inte är så vanlig vill de flesta som är macanvändare försvara datorn och 
"dess folk". Jag kan ju bara tala för mig själv men det känns som att macanvändarna är mer 
trogna och PC-användarna är mer nördiga. Dock tror jag att det är ett ytterst fåtal som lever 
med Apple och dyrkar Apple…” 
Postad av: Julleman 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vi ser klart och tydligt att många Mac-fanatiker inte ser sig ingå i en kult, utan de ser sig 
själva stämplade som sektiska av utomstående PC-användare.  
 
En kult måste självfallet ha en karismatisk ledare, enligt Belk. Belk skriver att Jobs ses som 
helgonlik av Mac-användarna. Vad säger vår empiri. I de privata meddelandena ser vi att Jobs 
inte ses som ett helgon och vi har inte sett att han omnämnts med religiös retorik. Vi ser inte 
heller någon hat/kärlek till honom. När vi ställde frågan ”vad är din bild av Steve Jobs fick vi 
följande svar.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”En hårt arbetande soft hippie inspirerad snubbe som grundande en företag i sitt garage som 
sedan fick världsomspännande genomslagskraft. En innovativ ung man som tog influenser 
från alla världens hörn, bakade samman dessa och tog det bästa med sig till Apple. ” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Svart polo, jeans, “Reality Distortion Field”, übersnygga presentationer, widescreen, vit 
plast, perfektionist, visionär med målet att allt ska hänga ihop.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kreativ, smart, kulturell, ideérik, bestämd och underbar!” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”En intellektuell ledare som för oss bättre vetande in i en ljus framtid.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jobs och Apple påtalas ibland som ”de som visar vägen” dock ser vi inga religiösa undertoner 
som påvisar någon slags dyrkan av vare sig Jobs, hans medarbetare eller för den delen Apple. 
Jobs refereras inte som till gud eller Jesus. Vår studie ger dock stöd för att det finns en 
fascination för Jobs som ledare och att det ger företaget en själ. Vi är dock medvetna om att 
Belk endast drar en parallell mellan religion och Apple, dock anser vi att det inte finns sådana 
belägg i Sverige för denna typ av resonemang. Belk har byggt sin forskning med analogier 
som verktyg för att försöka förklara fenomenet. 
 
 

6.1.2 Kultliknande tendenser 
 
Apple ses inte som en kult av merparten och detta påvisar vår empiri. Dock anser vi att det 
finns kultlika tendenser att återse inom Mac-communityn.  Kultliknande tecken är att vi i vår 
empiri hittat medlemmar på forumen som permanent märkt sina kroppar med Apple 
tatueringar i forum utav Apple-logotypen och symboler. Detta stödjer Douglas Rushkoffs 
(Kahney 2004) teorier om att linjen mellan din egen image och Apples image ibland blir 
otydligt hos vissa medlemmar och att detta finns att återse hos kultmedlemmar.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Det är klart som fan att många Mac-fans har en religiös övertygelse om att Macen är "the 
one and only". Det kan släppas vilket skit som helst som har med Macen att göra, strumpor, 
blommiga väskor, jackor, en ny iPod som inte är genomtänkt mm, mm... Apple kan släppa nya 
operativsystem som är ofärdiga. Ändra utseendet på Mac OS X i varenda nya utgåva, och 
ändå hyllas på bara knän. Mac-fanatiker är sjuka.” 
Postad av: Pidda 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En annan kommentar lyder. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Att kalla en grupp för fanatiker, hysteriker, eller kultmedlemmar, är ett sätt att 
ogilitgförklara vad personer i gruppen gör. Agerar du hysteriskt är du inte rationell. Köper 
du Apple-produkter är du inte rationell, och om en Apple-användare har något att anföra mot 
detta, så kan man (allt enligt artikeln) avfärda henne, då hon ju är en fanatiker. Lägg 
argumentationstekniken på minnet. Nazityskland agerade likadant, om än i högre grad, mot 
de som avvek från deras konformistiska ideal.” 
Postad av: Mikael 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi tolkar detta som att Mac-användare ser sig själva som en förföljd minoritet där PC 
användarna försöker få dem att framstå som ologiska för att underminera deras datorval såväl 
som deras förnuft. Parallellen dras även till Nazi-tyskland. Detta är enligt Rushkoff och Belk 
är ett klassiskt tecken på en kult. 
 
Enligt Rushkoff är den tydligaste signalen för att Apple är en kult, att dess medlemmar lägger 
ner tid och energi för att främja datorer som kommer från Apple. Detta har vi hittat stöd för i 
vår empiri. Mac-användare försöker aktivt få sin omgivning att byta från PC till Mac. Vi har 
sett kommentarer som dessa från forumen. 3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Har hittils switchat, en gammal vän med en ibook g4, mina 3 småkusiner äger nu var sin 
imac 2 20" och en 17". Och nu ska jag iväg till macoteket i sumpan med min bror som ska 
köpa sig en liten mini. 
 
Någon som har steves mail? tänkte be om några %” 
Postad av: Costas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tråden följs upp av medlemmar som skriver om hur många medlemmar de fått att switcha 
över från Mac- till Pc. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag har fört evangeliet vidare till åtminstone 40 personer. Så nu ligger ni lä.” 
Postad av: Konrad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag har fått följande personer att switcha: 
Mina föräldrar samt mina tre syskon, (1 PowerBook G4 Titan, en iBook G4, en iMac G5 17" 
rev A, en eMac 1.25, en MacMini 1.42). Tre kompisar, (iMac G5 20", MacBook Pro 1.83, 
iMac G4 17"). Mina morföräldrar (Pismo 400). Min morbror (eMac 1.25).” 
Postad av: Henke 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Alltså har jag switchat 11 pers (vad jag kan komma på nu i alla fall). 
Man är ganska nöjd ändå! ” 
Postad av: Henke 

                                                
3 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=97088&highlight=p%E5verkan 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi finner även att de medlemmarna som lyckats få många PC-användare att byta till Mac ses 
utav de andra på forumet som ett slags hjältar som främjar Mac-användningen.  
 
Ett annat kultlikt tecken hos Mac-användare hittar vi hos Atkin (2005). Atkin menar att 
medlemmar i en kult identifierar sig med människorna som redan ingår i kulten. Om bilden av 
kultmedlemmarna vore negativ skulle människor inte vilja ansluta sig till sällskapet och på så 
sätt svärta ner sin egen självbild. Bilden som många Mac-användare har av Apple är att deras 
datorer är för kreativa och fritänkande individer. Vår empiri visar att detta tankesätt är vanligt 
återkommande hos många människor som använder Mac. Denna bild attraherar vissa 
människor och gör att de sällar sig till kulturen och gemenskapen. De identifierar sig med de 
värderingar som kollektivet hyser gentemot företaget. Bilden av den fritänkande och kreativa 
människan hjälper de olika individerna att få en starkare känsla för sitt eget ”jag” och hur 
”jaget” skiljer sig från samhället. Kulten kring Apple hjälper människor relatera till sig själv, 
bygga en identitet samt att relatera till resten av samhället. Människor som går med i kulter 
känner sig ofta lite malplacerade i vissa sammanhang och letar därför efter acceptans och en 
känsla av mening och identitet i kulten. I vår empiri har vi hittat tecken på att de riktiga Mac-
rävarna ofta är människor som känner sig lite malplacerade i IRL (In Real Life). I vår empiri 
har vi speciellt lagt märke till en individ som kallar sig själv Ronny. Ronny är en utav dem 
som figurerar mest på forumet och anser sig själv vara en riktigt gammal Mac-räv. Ronny 
skriver som följer till en annan medlem som kallar sig Elly.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Du har det bra du... båda Geniux och jag har det svårt att få tag på riktiga vänner i dagens 
samhälle...” 
Postad av: Ronny 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi ser tydligt hur svårt Ronny har för att knyta kontakter med människor runt omkring 
honom.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag har provat med klassfester....ringt och frågat om någon  vill komma ut och fika på 
lunchen,,,, var man än vänder sig så är svaret "NEJ du är inte välkommen"... vill inte vara 
tjatig men som du säkert redan har läst i tråden som jag visade... 
 
så är jag trött att bli behandlad som idiot... är man inte önskad så får man rätta sig 
därefter....så frågan jag ställer är: skall man leva resten av sitt liv (efter skoltiden ) i denna 
misär... 
 
Jag jobbar med barn i skolorna och stor trivs med det.... där både ger man och tar kärlek 
var hittar man denna humansim ute i vardagen idag.... efter 20 år har jag gett upp  
 
ordspråket: Behandla din nästa som du vill bli behandlad själv stämmer inte alls in på 
verkligheten idag. 
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Riktiga vänner bryr sig om hur man mår... finns alltid till hands om man behöver hjälp... 
den varan har jag sett alldeles för lite av i samhället....”4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ronny tar gärna emot tips utav andra forum-medlemmar detta anser vi tyder på att han känner 
sig hemma med dessa, att dessa kan förstå honom och se honom för vem han egentligen är.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Ja du får gärna komma med tips och idéer ... mitt självförtoende är i botten just nu och jag 
vill inget hellre än att känna mig omtyckt idag.... det spelar ingen roll om det är grabbar eller 
tjejer....bara man kan bli accepterad som vän så att man trivs i samhället.... På långhelger 
som julen t.ex mår jag fruktansvärt dåligt.... 
 
finns ingen att vara tillsammans med och mysa....man känner sig så fruktansvärt ensam och 
övergiven.... ibland funderade jag om det över huvudtaget var värt att stiga upp jag gillade ju 
inte situationen... 
 
 
Alla andra är glada och firar jul... men här sitter jag ensam...och varför Jag kan aldrig få 

några nya vänner.... livet känns hopplöst   
 
Tyvärr Elly…. det är en sorglig historia men sann….” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Han fortsätter med att skriva. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Det är inte så att jag sitter still hemma under loven...jag försöker kontakta dom jag känner... 
men jämt och ständigt så möts man av "jag har inte tid".... 
  
Jag har det rätt tufft schema på helgerna också som både Kabo och Mariana kan intyga.... 
men jag har tid att umgås med folk ändå”5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Något mycket intressant är att Ronny väljer att berätta att sina vänner på forumet kan intyga 
att han har ett hektiskt schema. Detta tyder på att han känner dem bättre än de människorna 
som finns runt honom i verkliga livet.  
 
Enligt Atkin skulle Ronny vara den perfekt kultmedlemmen. Han uppvisar alla tendenser som 
kan ses hos en sådan. Ronny stämmer mycket väl in på de fyra punkterna som Atkin nämner. 
Ronny känner sig annorlunda, han känner ett utanförskap från värden runt omkring honom. 
Denna känsla har gjort att Ronny söker sig till en miljö som är mer kompatibel med hur han 
uppfattar sin självbild. Då Ronny har svårt att hitta vänner dras han till forumet och spenderar 
mycket av sin tid där. Han känner att miljön på forumen ger honom en trygghet och en miljö 
där hans egenhet och särart uppmuntras och inte ses som avvikande. Genom att skaffa bra 
vänner på forumet känner Ronny att han självförverkligas inom en grupp av individer som ser 

                                                
4 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=27896&st=50 
5 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=27896&st=50 
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honom för den han är, de hyllar honom som individ. På forumet är Ronny en duktig Mac-
fantast som är aktiv i många diskussioner. Han anser sig själv vara annorlunda och ser Apple 
som ett varumärke som gör honom unik och som särskiljer honom från andra i samhället. 
  
Sammanfattningsvis ger vår studie underlag för att kulten kring Mac används som en analogi 
av forskarna som inte riktigt förstås av medlemmarna och därför ironiseras av dem. Men visst 
finns det paralleller att dra mellan varumärkescommunities och en sekt eller en kult, dock är 
dessa inte starkt påtagliga. 
 
 

6.2 Produkt  
 

6.2.1 Lockelsen av Mac för att det inte är Microsoft 
 
Ross Goldstein påstår att lockelsen av Mac för Mac-användare låg mångt och mycket i att de 
inte var Microsoft. Vi finner stöd för detta i vår empiri. Vi ser att Mac-användare såg 
Microsoft som allt det Apple inte var då Apple ger dem rätt personliga associationer.  I våra 
privata meddelande intervjuer har vi frågat användare på forum  hur se ser på Apple och dess 
produkter. Vi fick följande svar. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Mac är det lilla förtaget, det som står emot de stora onda företagen som Dell eller 
Microsoft. Detta kan ses även hos dem som använder Mac och PC. Mac användare är mer 
fritänkande och kreativa, de vågar gå mot strömmen och följa sina egna drömmar. Pc 
användare är grå trista och tråkiga. De är den gråa vanliga massan medan Mac är 
utstickaren som går emot.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Mac-användaren är kreativ och snabbtänkt och inte rädd för förändringar. De har ett 
kreativt jobb som ofta kräver att de tänker utanför ramarna.”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Min bild av Apple är lite av David mot Goliat, Apple har slagit från underläge och  
tar bit för bit sig tillbaka in på marknaden. Har en bild av att Apple är ”schysstare” företag 
än Microsoft. Kan inte förklara varför” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Litet. Coolt. På G. Rebellen. Skapar det omöjliga. Min bild är starkt positiv, såklart.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
” Liten underdogg som tar sig till toppen. Och de tar sig till toppen med hjälp av bra 
värderingar och är inte kommersiellt drivna, utan har mer hjärta.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kreativiteten och stabiliteten som Apple står för finns i min personlighet, liksom känslan att 
om en produkt inte fungerar i ett fall av tio måste den göras om.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kreativ, smart, kulturell, ideérik, bestämd och underbar! (så som steve men också stilrent 
ska in” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Det vi märker är att Apple ses av våra respondenter som det lilla företaget som har mer hjärta. 
Att Apple är en uppstickare som står emot de stora företagen och går sin egen väg. Att Mac-
användare är kreativa och snabbtänkta. Vi anser dock att många Mac-användare bygger sin 
identitet genom att differentiera sig och skilja sig från andra datortillverkare eller dator 
användare, främst PC-användare. Vi valde att ställa samma fråga om Microsoft och deras 
produkter för att på så sätt tydliggöra skillnaderna. Dessa svar fick vi:  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Mycket negativ. De har varken kultur eller etik. De försöker frekvent peta ut eventuellt 
motstånd med mer eller mindre ljusskygga metoder och monopol.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Negativ, de gör produkter som de kopierar från Apple, istället för att göra saker och ting så 
enkelt som möjligt komplicerar de allt! Mac är enkelt och vackert, Microsoft är omständliga 
och gör fula produkter. ” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Hänsynlösa och giriga..pengamaskin.”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi frågade även Mac respondenterna hur de tyckte att de tyckte att den genomsnittliga PC-
användaren såg ut samt vilka associationer PC-användare gav dem. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En PC-användare är en tråkig redovisare eller ingenjör som sitter i en källare och knappar 
på sin dator. De har ingen social kompetens och är lika tråkiga och fulla med buggar som 
PCn de jobbar på. Pc- användare är rädd för förändringar och mycket konservativ.”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”PC är för företag och PC-nördar, spelare. Mac är för de som vill använda datorn till nåt, 
gärna företrädesvis kreativa användare. PC-nörd som spelar eller meckar med datorn, mac-
kille som gör musik el form el nåt kreativt.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
” En Windows-användare är i regel antingen en fanatiskt datorspelande snorunge som avskyr 
allt som inte kan exekvera Half-Life, eller en "vanlig Svensson" som inte upplever några 
problem med sin dator, men i själva verket dagligen tar skit jag inte finner mig i en gång om 
året.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vad gäller de två företagsledarna hävdar Goldstein att han ofta fått höra av Mac-användare att 
de refererar till Bill Gates som djävulen. Vi ser inte detta i vår empiri,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En otroligt torr och tråkig bokmal som är ful och osexig. Tänker bara på windows som alltid 
brukade hänga sig på mitt förra jobb. Bill Gates är som Darht Vader i Star Wars. “ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Datorkille, Beige plast, Windows Vista, “Blue Screen”, virusproblem, han som sätter 
spelreglerna för branschen.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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”Girig TJUV! Tänker inte på något speciellt bra förutom talangen att göra pengar. (Vilket är 
en rätt dålig "ända-tillgång")” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”En tråkig företagsledare som bara snor andras idéer” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dock slutar referenserna där. Vad gäller Bill Gates pengabegär har vi sett att många utan 
respondenterna ser honom som en högst osympatisk människa som bara är profithungrig. 
Solomon (2002) berättar om myten om den vardagliga hjälten som tar upp kampen mot en 
stor ondska, bekämpar denna och återbringar fred och välstånd till sina medmänniskor. Denna 
myt om det goda företaget Apple och det onda företaget Microsoft stärker konsumentens bild 
av företaget och produkten. Det finns många myter kring företaget Apple. Bland annat ses 
Steve Jobs som en kreativ visionär. Mac-fanatikerna ger även bilden av Steve Jobs som en 
intellektuell ledare som för oss bättre vetande in i en ljus framtid, medan bilden av Bill Gates 
är en girig, snål person som roffar åt sig och jämförs med Star Wars Darth Vader i vissa 
samanhang. 
 
Vi ser stöd för Goldtstein teorier om att lockelsen hos Mac beror på att Mac och Apple ses 
som underdoggen till Microsoft. Vår empiri visar tydligt att Apple ses som det lilla företaget 
som står emot den stora jätten. Apple ses som litet och flexibelt medan Microsoft ses som 
torrt och tråkigt. Vår empiri visar att detta resonemang sträcker sig till att innefatta PC 
respektive Mac-användare samt ledarena för företagen.  Vi får även belägg i vår empiri att 
Microsoft ses som ett företag som tillhandla håller sämre produkter som de stjäl från Apple. 
Apple ses om otroligt mycket kreativare i vår empiri och Microsoft som torrt och tråkigt. Vi 
får även belägg för att Microsoft ses om ett stort monopolföretag som står för kommersialism 
och likriktning. Vi ser även att Microsoft ses ned på för att de inte har någon företagskultur. 
Vi anser att många Mac-användare bygger sin identitet som grupp genom att differentiera sig 
och skilja sig från andra datortillverkare eller datoranvändare, främst PC-användare. Vi har 
dock inte sett att Mac-användare åberopar moraliska skäl för att sina val av datorer. Vi har sett 
att Mac-användare sällar sig till det varumärket som de anser sig ha mest gemensamt med, det 
vill säga Apple. Microsoft står för idéer de inte kan identifiera sig med. Skillnaderna i hur de 
ser på ledarna påvisar även detta. Steve Jobs står för kvalitéer som de kan identifiera sig med, 
Bill Gates gör det inte. 
 
Vår studie ger stöd för att Mac-fanatiker ofta ser saker och ting som svart eller vitt och det 
finns sällan en nyans där emellan. Utan om det hejas på Apple och Steve Jobs blir motparten 
Bill Gates per automatik den hemskaste motsatsen. Detta ger tydliga paralleller till Solomons 
resonemang. Detta förtydligas ytterligare genom att vår studie ger stöd för att Apple ofta 
uppfattas som en ”underdog” till Microsoft. Dessa myter hjälper till att skapa en kultur och 
fungerar som ett socialt lim som håller kulturen samman. 
 
Medlemmarna ger också ofta uttryck för att de inte tycker om design som kommer från PC-
världen. Det kan ta följande uttryck: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Fy f-n vad hemska dem ser ut! Lika patetiskt oproffsigt och smaklöst som vanligt när det är 
på Windows. :P Ett tips: gå inte in på gallery-sidan och titta på hur dem ser ut!!! 
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Spyvarning!” 6 
Postad av: Tobivan  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Däremot angående Apples produkter lyfts design och operativsystem upp som starka 
motiveringar till varför Mac-datorer är bättre: 
 
En medlem på 99mac.se förklarar vad det är som gör företaget Apple unikt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Vad som gör Apple så unikt? 
Passion. Apple har en passion för vad de håller på med. Det är en del av affärsidén. Det 
handlar om stolthet och omtanke.  
Smak. Apple har smak, tillverkarna av pc-kloner har det inte. Microsoft vet inte ens hur man 
stavar till det. 
Oberoende. Apple har total frihet att göra vad de vill med sitt eget system och sin egen 
maskiner. De är inte beroende av något annat företag. 
Jobs. Apple har Steve Jobs, de andra har Bill Gates, Steve Ballmer och Mike Dell...” 7 
Postad av: Mondo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Följande diskussion förtydligar att flertalet tycker att OSX är överlägset Windows. 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”påven: Jag tycker att Wondows XP pro är på dagisnivå. Det enda som är "pro" med det är 
att det heter pro. Enda skillnaden mellan det och Home är Windows Movie Maker och lite 
andra småsaker. Windows Movie Maker suger. OS X är förövrigt en av de stabilaste 
operativsystemen som finns för "dödliga männsikor". Jag tycker det är bra att Apple bara har 
två OS X, det vanliga och server, eftersom man alltid får det bästa. Apple skulle inte kunna 
leverera ett mer avancerat operativsystem än OS X "Home Edition" (eller vad man ska kalla 
det) i nuläget, eftersom det mest avancerade finns med. (Om man bortser från 
serverprogramvaror)” 
Postad av: Orbulon 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi trålade även på MacWorlds forum och fann följande kommentarer angående 
operativsystemet OSX9:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Det ena operativsystemet är sexigt – det andra är inte det 
 
Det bara funkar och för att använda sig av otekniska, mjuka och kanske lite flummiga värden 
så känns det som det är högt i tak, luftigt och inspirerande. Sitter jag med windows så känner 
jag mig som huvudrollsinnehavaren i "I huvudet på John Malcovic" när han går i 

                                                
6 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=91214 
7 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=785&page=2 
8 http://mac.feber.se/2005/04/microsoft_gr_st.html 
 
9 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=30996 
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korridorerna. Sen börjar jag alltid slå med musen i bordet och skrika ut mitt hat över allt som 
Bill Gates ligger bakom.” 
Postad av: Wilclore 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”OSX! 
Världens mest kompliserade operativsystem! (Dock intre svårt att använda)” 
Postad av: Oskar Löfberg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
När det kommer till design är det många som är lyriska och berättar om hur snygg design 
Mac-datorerna uppvisar. Nedan ges ett exempel där en medlem ställer sig frågan om det 
överhuvudtaget går att förbättra den nuvarande designen.10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Perfecting the perfect design...  
 
Vad tycker ni om dagens iMac? Jag tycker att den är slutgiltig i designen, allt är perfekt. Men 
vad tycker ni som har en och har levt med den en längre tid?  
 
Vad ska Jonathan Ive & Steve Jobs presenter för oss när iMac G5 kommer? vilka 
förändringar kommer att ske? Kommer den vara i borstad aluminium med färgerna som iPod 
mini finns i?  
 
Berätta vad ni tycker om designen (inte prestandan den kan alltid förbättras) på dagens 
iMac?” 
Postad av: Addex 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Våra observationer på forumen har lett oss till många trådar som berört Mac-datorernas 
design. Vi har märkt att design anses vara en aspekt av produkt som är viktigt för Mac-
användare. De vurmar både för sina gamla datorer såväl som de nyare modellerna. Vi har valt 
att lyfta upp en utav de många exemplen på detta. Det är också vanligt med diskussioner som 
handlar om Jonathan Ive, en av Apples framgångsrika produktdesigners. 
 
Tråden som vi valt att lyfta fram handlar om vilka Macar medlemmarna anser vara snyggast 
och varför, detta rör sig främst historiska modeller men ibland ser vi generella diskussioner 
om Apples designtalang. Vi har valt att lyfta fram de mest relevanta inläggen i forumet 99mac 
där vi hittar följande kommentarer om Mac-design. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag tycker ALLA Apples nuvarande produkter är snygga, Cuben var extremt snygg också. 
Jag har svårt att välja en favorit faktiskt. Dock börjar PowerMacen kännas gammal och 
tråkig, även om det är ett mycket bra chassi så är det nog dags att byta. Fulast måste nog 
Quadrorna vara, hela serien är rätt hemsk tycker jag. Annars har Apples bärbara ALLTID 
varit en fröjd för ögat” 11 
Postad av: Patrik Skulski 

                                                
10 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=46232 
11 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=643&page=2&highlight=v%E4rldens+snyggaste+dator 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag är en stolt ägare av en Cube. Den är både en smekning för ögat och örat. 
Men min gamla Classic får mitt hjärta att slå fortfarande. Det kommer ALDRIG att skapas en 
dator som berör mig så. Den kostade mig en hel termin i omtentor för jag var så kär. 
 
Ni vet, den första kärleken glömmer man aldrig....” 
Postad av: Olof 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Apple är nyskapande och visar att om man är intresserad av färg och form bör man skaffa 
sig en Mac. Det stora intresset för Mac inom reklam och media visar på detta. 
Från det att jag själv kom in i Macvärlden -97 anser jag att dessa Macar har varit extra 
läckra” 12 
Postad av: Bengt Eriksson 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6.2.2 Brand meaning och hur det framförhandlas 
 
Muniz (1997) säger att konsumenter i sociala grupperingar spelar en viktig roll i skapandet av 
ett varumärkets betydelse och att det framförhandlas inom communityn. Muniz (1997) 
presenterar fyra processer där medlemmar i en brand community socialt framförhandlar 
”brand meaning”: känna igen community aspekten av ett varumärke, dela med sig av 
upplevelser av varumärket, framhålla aspekter av varumärkets betydelse och tillbakavisa 
aspekter av varumärkets betydelse. Vår empiri ger tydliga belägg för detta. Det diskuteras vad 
varumärket är och vad det inte är. Ofta sker det genom att de mer erfarna medlemmarna i 
forumen upplyser mindre erfarna med en kortare historik om vad varumärket symboliserar 
och hur det skall uppfattas. Nedan sker en diskussion som startas med att en relativt oerfaren 
användare ställer sig frågan vad äpplet symboliserar. Han får snabbt svar av mer erfarna och 
aktiva användare på forumet13: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Finns det nån historia bakom namnet Apple? Varför just Apple? Och inte banan, morot, kiwi 
eller melon? Har det med bibeln att göra? 
 
Kan verka vara en löjlig fråga, men jag kan inte sluta tänka på den.” 
Postad av: mekkfabrics 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Äpplet är Steve Jobs favoritfrukt: nyttig, vacker, god. Perfekt helt enkelt. 
 
Äpplet är också en heraldisk symbol för makten och kunskapen, som i det svenska riksäpplet 
tillexempel, eller den förbjudna kunskapen, Adam och Evas äpple i bibeln. 
 
Bettet sägs symbolisera lusten, hungern.” 

                                                
12 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=643&page=2&highlight=v%E4rldens+snyggaste+dator 
13 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=33594 
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Postad av: Mondo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Har för mig att äppelsorten heter McIntosh. 
Postad av: Freske 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Faktum är att den första loggan såg ut så här: 

 
Grunden till namnvalet känner nog bara Job, Woz och Ron Wayne till. 
Jobs hade jobbat på en äppelodling tidigare samt att han gillade Beatles. Detta tillsammans 
med äpplet som symbolen för kunskap borde vara några anledningar.” 
Postad av: Marcus Holmer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Helt rätt, Macintosh är en äppelsort. 
 
Ni vet väl även att det finns en hifi-tillverkare (från England?) vid namn MacIntosh (eller 
McIntosh). De gör/gjorde bl.a. svindyra rörförstärkare. 
Postad av: Alphonze 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tråden fortsätter fram och tillbaka i en outtröttlig diskussion om varumärkets historia. Vi ser 
tydligt att våra observationer på forumen visar att Mac-användare känner igen community 
aspekt av sitt varumärke, det vill säga att de tillhör ett community. Mac-användare delar med 
sig av upplevelser av varumärket genom att diskutera sin Macar på forumen. Vi märker även, 
som i exemplet ovan att de vill framhålla aspekter av varumärkets betydelse och tillbakavisa 
aspekter av varumärkets betydelse för att socialisera nya medlemmar till Mac-communityt. 
De formar varumärket Apple via diskussionerna och gör detta till sitt eget. Vi ser även att nya 
medlemmar fostras in i gemenskapen genom att upplysas om rätt och fel.  
 
 

6.2.3 Relationen till datorn 
 
En relation etableras mellan användaren och datorn, där användaren känner ett ansvar. Precis 
som en djurälskare tillskriver mänskliga egenskaper till sina djur, tillskriver Mac-användare 
mänskliga egenskaper till sina datorer (Kahney, 2004). Detta har vi har i viss mån funnit stöd 
för och användaren känner ett ansvar. Empirin ger oss att användaren tillskriver mänskliga 
egenskaper till sin dator bland annat genom att kalla den vid namn och säga god natt till sin 
kära ägodel. Detta beteende har visat sig vara mer framstående hos vissa av våra respondenter 
än hos andra. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”…Det är liksom MIN dator och ingen grå Windowsburk utan själ. Visst låter det där lite 
pretto men det är faktiskt så att ibooken känns mer personlig, helt sjukt men så är det.” (E-
post korrespondens) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
” …Sen brukar jag säga god natt till mina datorer när vi går och lägger oss. Haha, det låter 
lite sjukt, men men.” (E-post korrespondens) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta ger även stöd för Geoffrey Millers som påstår att datorer triggar moderskänslor. 
 
Bridgitte Jordan (i Kahney, 2004), en antropolog från Palo Alto Research Center, säger att 
datorer (både PC och Mac) är lagringsutrymmen av personers identiteter och har blivit en 
central del av våra liv. Om datorn går sönder, upplever användaren att en del av oss själva 
försvinner, eftersom datorn fungerar som en del av ens minne. Detta ger vår empiri stöd för. 
Genom att vi frågade vad de skulle känna om datorn vart stulen uppgav de flesta att de knappt 
vågade tänka på det. Många uppgav att de har flera år av deras liv sparade på datorn vilket 
skulle resultera i en katastrof, om det försvann. Däremot har vi inte funnit något som tyder på 
att detta beteende skulle vara unikt för Mac-användare.  
 
Govers & Schoormans (2005) anser att produkten även påverkar konsumenternas user image, 
det vill säga konsumentens stereotypa image av vilka människor som använder produkten. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Den givna datorn för "grafiska branchen".” (E-post korrespondens) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Mac-användaren är kreativ och snabbtänkt och inte rädd för förändringar. De har ett 
kreativt jobb som ofta kräver att de tänker utanför ramarna. ” (E-post korrespondens) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Här visar empirin att Macdatorer kopplas till den grafiska branschen. Enligt ovanstående 
resonemang innebär detta att den stereotypa bilden av Mac-användaren är en kreativ 
människa.    
 
 

6.3 Individ 
 

6.3.1 Vi är vad vi äger och konsumerar vad vi är 
 
Varumärken och produkter ses som en genväg för individer att förmedla sin identitet till 
andra. Macanvändare använder produkterna för att uttrycka kulturell härkomst, kultivera 
idéer, skapa och bevara livsstilar, konstruera uppfattningen om jaget samt att skapa och 
överleva sociala förändringar. (McCracken 1990)  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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”Apple och Mac gör mig helt enkelt lycklig. Jag gillar mycket att de är underdoggen, jag kan 
identifiera mig med detta. Sen gör de bra och snygga produkter som folk sluter upp kring.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi har hittat stöd för detta genom våra observationer. En ung dam har tatuerat in Apples logga 
på sig då hon anser att Apple är en symbol för hela hennes livsstil. Empirin visar detta.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Varför?  
- För att jag älskar Apple, jag älskar macarna, jag älskar Mac OS X. Logon i sig är otroligt  
vacker, speciellt den gamla färgglada. 
 
Tvekade du?  
Ja, men bara på vart den skulle sitta. Jag hade tänkt mig på skuldran först, men då skulle jag 
ju inte kunna se den själv så det blev på armen istället. 
 
Vad betyder Apple-logon för dig?  
Det är en symbol för hela min livsstil just nu. Allt kan sammanfattas i ett äpple! Pojkvännen, 
MacLabbet i skolan, Intresset för nya Apple-prylar, en längtan efter iPod och en grön iBook, 
fritiden på MacNyttchatten och skolarbetet som självklart sker på min iMac.” 14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Genom att ha denna permanenta markering på kroppen anser hon sig själv signalera 
betydande personlighetsdrag för omgivningen samt hjälpa bevara sin livsstil.  Hon anser att 
hela hennes livsstil kan sammanfattas med Äpplet och att detta definierar henne som person. 
Med denna tatuering stärker även denna unga dams identitet gentemot andra människor i 
hennes omgivning. Tatueringen signalerar att hon är en Mac-användare som tar sitt favorit 
varumärke på stort allvar. Andra respondenter säger också att Macen blivit en del av deras 
personliga identitet, precis som andra produkter i deras närhet.  
  
Belk (1998) lägger fokus på den symboliska aspekten och konsumtion och att vi konsumerar 
för att definiera jaget och förflytta detta jaget till det man vill vara. Även Solomon hävdare att 
vi som individer konsumerar för att skapa en definition av jaget. Solomon hävdar även att vi 
konsumerar för att gapet mellan vårt actual self och vårt ideal self ska minska.  Detta har vi 
funnit stöd för i vår empiri. Mac ses av många som en dator som är till för en elitpublik med 
höga krav. Macanvändare vill tillhöra en slags elit och att datorn hjälper dem tydliggöra detta 
gentemot sin omgivning samt sig själva.  
 
Schenk och Holman (1980) hävdar att konsumenter har flera alternativa självuppfattningar om 
sig själva. Detta har vi funnit stöd för i vår empiri. Ronny som anses sig själv vara en kuf när 
det gäller verkliga världen har en helt annan självuppfattning på forumet. Där anses han vara 
duktig och ett stöd för många. Detta ger konsumenten ett ökat självförtroende. 
 
Genom vår empiri har vi sett att Mac-användare har en klar bild av vad Mac står för och vilka 
värden som förknippas med Mac. Vi har sett att Apple som företag står för underdoggen, det 

                                                
14 http://macnytt.se/news/index.lasso?news_id=5876&part=shownews.inc 
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lilla företaget som är kreativt och nyskapande. Vi finner stöd i vår empiri att Mac-användare 
känner att Mac känns exklusivt då få ”vanliga Svenssons” använder datorn. Denna bild av 
Mac ses som något många Mac-användare kan identifiera sig med. Vår empiri visar att de 
värden som förknippas med Mac starkt kan återkopplas till självbilden, dvs hur de ser sig 
själva. 
 
Vi har funnit belägg i vår empir att Mac-datorer innehar en symbolisk mening som 
representerar vem Mac-användarna är samt vilka de önskar vara. Macen blir relaterad till 
konsumentens önskade mentala representation av jaget. (Belk 1988; Belk, Wallendorf, and 
Sherry 1989; McCracken 1986; Ball and Tasaki 1992) Detta kan tydligast ses i empirin då vi 
bad Mac-användare återge hur deras bild av Mac-användare samt Pc-användare såg ut.  
 
När vi bad dem återge hur deras bild utav Mac-användare såg ut talade de alltid om dessa i 
positiva ordalag. Mac-användare ansågs vara kreativa och annorlunda. Pc-användare, även 
populärt namngivna som Peze-nissar, ses som tråkiga och mainstream. De understryker 
härigenom Solomons teori om the Ideal Self. Mac-användare uttrycker helt enkelt en bild av 
hur de vill uppfattas av omgivningen. Macen får en symbolisk mening som kommunicerar 
vem användaren är. De stärker sitt självförtroende genom att måla upp en positiv självbild av 
hur Mac-användare ser ut.  
 
Mac-användare använder Macdatorer då dessa tycker att den generella bilden av Mac-
användare stämmer väl överens med hur den vill se sig själv, det vill säga the ideal self. Mac-
datorer förknippas med värden som Mac-användaren anses åtråvärda och vill inkorporera i sin 
egen personlighet. Genom att konsumera produkter som för dem närmare sin ideal self känner 
Mac-användare att de närmar sig self-completion.  
 
Solomon säger att produkter formar jaget och att du blir vad du konsumerar. Detta ser vi i vår 
empiri och stämmer mycket väl överens med Mac-användare. De använder Macar då de kan 
identifiera sig med vad företaget såväl som datorerna står för. Detta hjälper dem att forma sin 
identitet som individer gentemot samhället.  
 
 

6.3.2 Hyperlojalitet 
 
Söderlund (2001) påpekar tre faktorer som anledning till hyperlojalitet. Dessa är 
tillfredsställelse av högnivåbehov, ansträngning och påverkan. 
 
Tillfredsställelse av högnivåbehov 
Söderlunds tillfredsställelse av högnivå behov. Vi har funnit uttryck för tillfredsställelse av 
högnivå behov genom produkten i sig som hos vissa skapar en eufori och glädje vid 
användandet. Sann vänskap ger empirin en massa belägg för bland annat genom forumen där 
användare träffar nya vänner. Tillfredsställelse av det här slaget skapar en passion och lojalitet 
till nästan allt som varumärket Apple associeras till. De flesta av våra respondenter uttrycker 
att de känner att deras Mac ger dem ett mer meningsfullt liv och en frihet. Dock poängterar 
vissa att Macen i sig kanske inte ger det utan snarare datorn. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Frihet vet jag inte, en digital sån på world wide web kanske, men min hobby känns 
meningsfull alla fall.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Datorn, Mac i detta fall, berikar väl fritiden och nyttan!” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ansträngning 
Söderlunds ansträngning som säger att desto mer som investeras genom ansträngning desto 
mer rationellt blir det att fortsätta i samma spår. Desto större dessa ansträngningar är ju mer 
värdefullt tenderar konsumenten att betrakta det objektet, i detta fall en Mac, som 
ansträngningarna riktas mot. I annat fall blir det svårt att rättfärdiga beteendet. De 
psykologiska kostnaderna blir för höga. Vår empiri ger stöd för detta eftersom Mac-fanatikern 
investerar både pengar, tid och kunskap. Detta ger stöd för Söderlunds teorier. 
  
Den monetära ansträngningen, det vill säga den summa pengar som respondenterna lägger ner 
är hög. Det varierar alltifrån 2000 och 20000 om året, vilket självklart är mycket pengar om 
det sätts i förhållande till andra typer av inköp. En av respondenterna svarar följande på 
frågan: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Nästan alla pengar jag tjänar.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Den tidsmässiga ansträngningen visar sig vara påtaglig. Vissa av respondenterna spenderar en 
anmärkningsvärd mängd tid framför sin dator. En av respondenterna uttrycker det enligt 
följande: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”All tid som inte spenderas ätandes, sovandes eller studerandes. Ibland måste man ju umgås 
med folk också... men gissningsvis spenderar jag mellan 6 och 18 timmar per dag vid datorn 
beroende på vilken dag det är och rådande omständigheter.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De andra svaren varierar mellan 2-10 timmar om dagen. Men vi utgår ifrån att vissa av 
respondenterna även arbetar med sin Mac som redskap vilket gör att den spenderade tiden 
ökar. 
 
Vidare visar respondenterna upp tecken på att den kognitiva ansträngningen även den är 
påtaglig. Det tar tid att bygga upp en kunskap som en teknikrelaterad produkt som en dator 
innehar. Det visas tydligt när tekniska specifikationer och tekniska termer dras upp som 
framstår som grekiska för en person som ej är insatt. Ett exempel är: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Pga Duons natur var mina första erfarenheter av Mac ganska begränsade, då jag inte hade 
någon extern hårdvara till den och den inte hade inbyggd floppy. Jag sålde senare Duon pga 
denna begränsning. Åren gick och jag avverkade två PC-maskiner. (Familjens DELL/Pentium 
II och min hemmabyggda AMD Athlon.) 
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… Denna körde jag OS 8.6 på. Senare installerade jag OS 9.1. Jag använde PowerMacen till 
enklare skrivuppgifter men även till annat, främst när jag hade PCn hos kompisar pga LAN 
eller annat.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Trots att respondenterna i andra samanhang säger att en Mac med sitt unika operativsystem är 
pedagogiskt uppbyggt och lätt att använda erkänner de flesta av respondenterna att det tar 
lång tid att bli riktigt bra på att hantera sin Mac. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Expert på min Mac? Mac innebär ju både program och OS, ingen behärskar allt utan jag 
har mina tårtbitar! Det är ju både kunskap och erfarenhet i en salig blandning! Man blir 
aldrig fullärd!” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Ja, det tar lång tid. Man kan säga att man behöver använda och leka med operativsystemet 
eller byta hårdvara/uppgradera en liten stund varje dag hela tiden för att bli riktigt kunnig. 
Man kan säga att alla startade på noll igen den dag OSX infördes (typ någon gång år 2002), 
minst en timme per dag varje dag sedan dess har gjort mig så kunnig jag är idag.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Den investering som konsumenterna uppvisar utifrån monetär-, tidsmässig-, fysisk- och 
kognitiv ansträngning visar sig tydligt. Den fysiska ansträngningen är mindre påtaglig. Om en 
Mac-fanatiker skulle sluta att vara lojal mot Apple och konvertera till PC-världen och skaffa 
sig en Dell skulle det vara svårt för personen att rättfärdiga alla pengar som han eller hon har 
lagt ner. Ännu svårare blir det att rättfärdiga all den tid som lagts ner på Mac för att lära sig 
den kunskap som krävs för att vara en framstående och stolt Mac-användare i 
varumärkescommunitien. Därför vänds detta psykologiska fenomen och genererar istället en 
lojalitet och passion för objektet, det vill säga Apple och Mac. 
 
 
Påverkan 
Antagandet bakom påverkan som en drivkraft till hyperlojalitet är att ju större möjligheter en 
konsument har att påverka tillvaron via ett erbjudande, desto troligare är det att han eller hon 
utvecklar starka band till detta erbjudande (Söderlund, 2001).  
 
Respondenternas känsla av att kunna påverka produkterna och företaget Apple varierar. De 
flesta känner att de inte har den möjligheten, andra säger att de inte behöver den möjligheten 
och andra yttrar att eftersom communityn är så pass stor så kan man gemensamt påverka om 
det verkligen behövs. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
” Nja, tillsammans kan vi nog påverka. Får känslan av att Apple lyssnar på sina kunder mer 
än andra företag.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag känner att jag inte behöver att påverka.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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”Nej det har jag inte ens tänkt på. Nu har vi inom Got-a-Mac en viss kontakt med Apples VD 
Oscar Bjers här i Sverige, som kommr och hälsar på oss och lyssnar på våra synpunkter, 
förhoppningsvis så är det den vägen vi ska kunna påverka, men Apple är så stort.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Nej. Men så länge de gör bra produkter så gör det inget.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Detta tyder på att i vissa fall kan gemenskapen konsumenter emellan och dess omfattning leda 
till att en känsla av att kunna påverka ligger under ytan. Vidare har vi noterat att Apple själva 
i vissa sammanhang räcker ut handen till medlemmarna i communityn för att upprätta en 
dialog. I viss mån finns alltså en möjlighet att påverka även om den inte alla gånger känns 
direkt påtaglig för konsumenten. 
 

6.4 Sociala faktorer 
 
Oliver kopplar lojalitet till communityn. Han hävdar att en konsument får en känsla av 
tillhörighet när han eller hon delar samma konsumtionskoncept och mönster med andra. Detta 
i sin tur genererar en tillfredsställelse som genererar ytterligare lojalitet. Men finns det 
verkligen ett community tänkande kring Mac-datorer. 
 
Enligt Muniz och Guinn (2001) uppstår varumärkes communitys kring varumärken med en 
stark image, en vidlyftig historia samt att varumärket är utsatt för hot från rivaliserande 
varumärken. Vi anser att Apple är urtypen för detta resonemang och uppfyller alla dessa 
kriterier. I vår empiri kan vi se att Apples image är stark hos medlemmarna, att Apples 
historia är tydligt vidlyftig samt att Apple flera gånger under sin historia har varit utsatt för 
hot av rivaliserande varumärken. På detta sätt har Apple klara fördelar för att skapa ett mycket 
starkt community. Muniz och Guinn (2002) ger tre punkter som är viktiga vid definitionen av 
ett varumärkes community. Det första är ett gemensamt medvetande, det andra är närvaron av 
delade ritualer och traditioner och den tredje är en gemensam känsla på syn på moral. Vi 
finner att dessa finns att återse i communityn på nätet vad gäller Apple. 
 
 

6.4.1 Ett gemensamt medvetande och en kollektiv känsla av tillhörighet  
 
Vi har genom våra undersökningar sett att de som är medlemmar i Mac-communtyn känner 
ett band till varandra som kan liknas vid en kollektiv känsla av tillhörighet. Vår empiri stödjer 
detta på ett antal olika punkter och vi har valt att lyfta fram dessa i texten nedan.  
 
Trådarna på forumen som rör orelaterade frågor, det vill säga trådar där medlemmar får 
diskutera annat än Mac, är ofta de mest populära och de trådarna på hela forumen med flest 
svar. Det finns ofta egna diskussionsforum där skaparna av forumet har lagt upp trådar som 
enbart är till för icke Mac-relaterade frågor. Där dryftas allt från himmel och jord ofta helt 
vardagliga frågor så som senaste ”lotterivinsten” till ”garage i Göteborg”.  Ett exempel på 
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att dessa trådar är störst kan vi se på Macworld där tråden ”Papperskorgen - Alla andra 
diskussioner som inte riktigt hör hemma någonstans och inte på något sätt har med Mac att 
göra”15 har fått 140833 inlägg. Detta till skillnad från den näst största tråden, ”Nyheter från 
MacWorld.se - Webbens hetaste, bästa och mest utförliga Macnyheter, direkt från 
macworld.se”16 som endast uppvisar 17369 inlägg.  
 
Trådarna på forumen där det diskuteras annat än Mac-relaterade frågor är grogrunden för 
mycket socialisering medlemmarna emellan. Vi anser att denna socialiseringen ytterligare 
stärker det gemensamma medvetandet hos Mac-fanatikerna. Då det finns tusentals exempel 
som vi stött på under våra observationer har vi valt att lyfta fram några få utav de slag av 
socialisering vi har sett under våra observationer. 
 
En medlem skriver som följer när denne hälsar en ny medlem med namnet Elly välkommen 
till forumet. Han passar på att belysa fördelarna med forumet och hur trevligt de har det 
tillsammans.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Hej och välkommen hit Elly.... 
Jo vi som har varit här ett tag nu trivs som fisken i vattnet... man blir liksom en familj... alla 
har vi våran egen historia att berätta men alla har vi en sak gemensamt att vi älskar macen 
över allt annat.... 
 
men som sagt det är inte bara teknik tugg som vi håller på här.... 
 
Poca (Pocahontas berättar gärna om sina bin) Markus Hedenström om hur förträffligt 
bra han trims med sin Pismo.... Jochum gillar semlor om du inte vet det redan…” 
Postad av: Ronny 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Här ser vi tydligt att medlemmen Ronny skriver att medlemmarna själva pratar om annat än 
tekniska finesser eller Mac-relaterade frågor på forumet. Han beskriver forumet som en 
”familj” där de vet mycket om varandra. Ronny påvisar att de som aktivt skriver i forumen 
har en ingående kunskap om andra medlemmars liv då dessa ofta diskuterar sina 
vardagsbestyr över nätet i olika trådar. Detta stödjer Covas teori (1997) om att det är den 
sociala konstellationen som utgör den största och viktigaste delen i ett varumärkes 
community. Länken mellan människor är viktigare än själva tinget de flockas kring. 
Varumärket binder medlemmarna samman och ger dem en gemensam tillhörighet och hjälper 
till att forma ett gemensamt medvetande. Vi anser att Mac-användare söker forum för att 
interagera med andra Mac-användare. De hittar forumen tack vare intresset för produkten. 
Dock när de väl interagerar på forumen har vi märkt att produkten många gånger hamnar lite i 
skym undan och socialiseringen mellan medlemmarna blir viktigare. Varumärket leder 
således medlemmarna till forumen men det är interaktionen med andra medlemmar som håller 
dessa kvar. Detta lim binder dem även i sin tur starkare till varumärket och även till varandra.   
 
                                                
15 http://forum.macworld.se/index.php?s=2054dad96c157527587e735a80f08f0a&showforum=73 
16 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=30800 
17 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=27896&st=25 
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Vi har under våra observationer förstått att vissa medlemmar har varit där i många år och kan 
således mycket om sina vänner på forumen. Vi ser att medlemmarna på forumen interagerar 
med varandra nästan dagligen. Exempel på detta ses i empirin då medlemmarna berättar om 
vardagliga aktiviteter och ger på så sätt andra medlemmar detaljerade inblickar i sina liv. På 
Macworld finns det en separat tråd där medlemmar får skriva in och berätta vilka aktiviteter 
de företagit sig under dagen. Detta ger andra medlemmar en inblick i vad som händer ”IRL” 
hos deras forumvänner. Vi har valt att citera skaparen av tråden nedan samt utdrag ur samma 
tråd. Det skall anmärkas att tråden som påbörjades 2004 fortfarande är lika populär än idag. 
Tråden börjar med att Axelman ställer en fråga till de andra på forumet.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Vad gör du idag? Berätta om du känner för det.... En annan har varit sjukskriven i över 
ett år så man har glömt hur det fungerar utanför häcken. ( Den som står utanför huset så 
klart!! ) 
 
I dag ska jag hugga upp ved. Vi tog ned en gammal björk som inte borde stå kvar och idag 
har jag det tveksamma nöjet att hugga upp den till brasved.. Jag upptäckte ganska fort att ett 

år utan kroppsarbete sätter sina spår.... det gör ont överallt nu... ” 
Postad av: Axelman 18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denna tråd har sedan fått 24581 svar fram till idag 2006. Medlemmar skriver än idag in och 
berättar vad de gör. Korta koncisa svar som ”Jag ska sticka på en mössa idag” blandas med 
svar utav mer utförlig grad såsom. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Idag ska det fixas lite runt uteplatsen. Bland annat ska vi sätta upp tältet fixa rabatterna 
runt den. 
 
I måndags var jag till Hudik och då passade jag på att köpa jordgubbsplant. Har sätt några 
plantor själv oxå, men de är så små än. Jordgubbarna har jag satt ner i landet och även 
flyttat dit mina smultronplantor. 
 

Det växer så att det knakar i söderfönstret. Majsen har faktiskt kommit upp 5 cm  

Fast först blir det frukost med kaffe efteråt ”   
Postad av: Mariana19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Här ser vi att forumet ger medlemmarna en chans att lära känna varandra genom att berätta 
om sina vardagsbestyr. Ofta är det så att samma medlemmar surfar in på tråden och beskriver 
vad de gör. Många medlemmar har i två års tid skrivit och berättat vad de gjort under dagen. 
Detta gör att Mac-användare skapar unika band till varandra och skapar således starkare band 
till varumärket Apple. Detta håller dem samman och skapar ett gemensamt medvetande. 
 

                                                
18 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=8958 
19 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=8958 
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Andra former av socialisering som främjar ett gemensamt medvetande är att medlemmarna på 
forumen ofta leker ordlekar. Ett exempel på detta är medlemmen pzmx som startar 
”päronleken” som går ut på följande.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Hej på er. 
Jag tänkte bidra med en egen knäpp lek. Den går ut på följande: 
 
1. Man ska använda sig av filmtitlar. 
2. Engelsk/svensk titel går bra  
3. Ett ord i titeln av filmen ska sedan bytas ut till ordet "Päron". 
4. Ett exempel: "Mitt liv som hund" blir här "Mitt liv som päron" eller "Mitt päron som 
hund", engelska titlar kan exempelvis bli: "Star Wars" - "Päron Wars" osv... 
5. Titlarna får bara förekomma en gång (inga upprepningar alltså) 
6. Den som skriver nästa tråd får gärna gissa på vad föregående Pärontitel heter i 
verkligheten” 
 
Ok! Jag börjar: 
DANSAR MED PÄRON” 
Postad av: pzmx 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denna lek har fått en häpnadsväckande genomslagskraft och hittills har inlägg från andra 
medlemmar rörande päron och filmer skrivits varje halvtimme. Exempel på lekar som denna 
poppar upp hela tiden på forumet och deltagarna är inte sena med att utveckla nya lekar för 
sina forumkamrater. Lekar visar sig vara populära och trådar som ”gissa låten”, ”gissa 
lyriken” och ”ord leken” är aktiva ännu även fast trådarna skapades för två år sedan. Vi anser 
att detta beteende främjar ett kollektivt medvetande men främjar framför allt tillhörighet och 
formar starka sociala band mellan medlemmarna.  
 
Vi ser av vår empiri att Mac-användare på forumen tillsammans skapar ett gemensamt 
medvetande och en kollektiv känsla av gemenskap. Genom att berätta om vardagliga bestyr, 
dyfta problem och leka med varandra skapar de starka band till medlemmar de aldrig träffat. 
Vi anser även att ett av de tydligaste exemplen på dessa band är att Mac-användare ofta talar 
om sig själva och andra medlemmar i ”vi-form” vilket starkt tyder på mycket stark 
sammanhållning och ett starkt gemensamt medvetande. 
 
 

6.4.2 Närvaron av delade Apple-ritualer och Apple-traditioner 
 
Mac-fans pratar inte bara med varandra över nätet. Där det finns en större skara Mac-fans 
brukar det ske så kallade ”Mac-träffar” eller ”Mac-pubar”. Dessa träffar tar ofta sin början 
genom forumen då någon medlem föreslår en pub och andra medlemmar i samma geografiska 
område skriver att de gärna är med och träffas. Trådar som dessa är otroligt vanliga i forumen 

                                                
20 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=30849  
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och ses som något naturligt och trevligt. Medlemmarna träffas dricker öl och diskuterar sitt 
Mac-intresse. Dessa trådar är även spridda över hela landet, dock ser vi att de flesta trådarna 
håller sig till lite större städer så som Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har valt att 
redogöra för en sådan Mac-träff i Stockholm nedan. 
 
Våra observationer på forumen ledde till att vi snubblade över den största Mac-träffen som 
genomförts i Sverige. Vid närmare efterforskningar visade det sig att medlemmarna på 
forumet 99mac ville fira 5-årsdagen av att forumet först slog upp portarna till allmänheten. En 
utav forumets grundare startade en tråd där han föreslog att medlemmarna kanske skulle hitta 
på någon aktivitet för att fira denna dag. Tråden besvarades snabbt av andra medlemmar som 
kom med glada tillrop och förslag på hur detta skulle kunna ske. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Torsdagen 4:e Maj 2006 firar vi fem år på 99mac och det hade varit jättekul att arrangera 
någon form av träff/träffar. Förslagsvis en stor middag i Stockholm och kring-arrangemang? 
Förslag & roliga idéer?” 
Postad av: Björnström 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tillsammans diskuterar medlemmarna sedan fram var de ska hålla träffen samt hur den ska se 
ut. Medlemmarna kommer med olika förslag till aktiviteter och lokaler. Frågan diskuteras 
fram och tillbaka och genom diskussionen tar olika forumanvändare på sig arbetsuppgifter 
såsom att fixa snacks eller fixa bartender. Alla är villiga att hjälpa till för att få träffen att bli 
så lyckad som möjligt. 
 
Diskussionen mynnar så småningom ut i att medlemmarna ska ställa till med en fest, de 
beräknar antalet till att bli 65 personer. Lokalen är bokad och medlemmarna har en egen bio 
och pub. Vi observatörer hittar kvällens agenda i inbjudan till festen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Kvällens agenda 
Kvällen inleds med samling vid restaurang Il Forno da Pino (Sveavägen 105) kl 19.00 för en 
exklusiv italiensk trerätters middag i trevligt sällskap. När hungern vid halvtiotiden 
förhoppningsvis är stillad förflyttas firandet över gatan där vår fartfyllda barlokal med 
Formula 1-stolar och bioduk hittas. Mingel och aktiviteter, som klassiska applefilmer och 
racing på storbild, väntar fram till tolvslaget då 99macs femårsdag invigs med en 
champagneskål!”22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Träffen avlöper som planerat. På 99mac kan man sedan läsa om festen samt se mingel-
bilderna från middagen samt efterfesten. Tråden efterföljs av tack från medlemmarna för en 
lyckad och otroligt trevligt kväll. 23 

 
Vår empiri har givit oss stoff kring delade Apple-ritualer samt Apple-traditioner. Mac-
träffarna som hålls på regelbunden basis är ett exempel på både en tradition och ritual som 

                                                
21 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=93458&highlight=tr%E4ffar 
22 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=97372&highlight=99mac+%E5r+bilder 
23 http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=97372&highlight=99mac+%E5r+bilder 
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hålls inom Apple-communityn. Dessa hjälper medlemmarna i communityn att upprätthålla 
kulturen inom communityn och socialisera medlemmar. Dessa träffar är något som 
förekommer ofta och över hela landet. De ses som en tradition på många ställen och många 
ser fram emot dagen då det skall bli Mac-pub. 
 
En annan ritual som kan ses på forumen är att en del medlemmar tar bilder på sina nya Macar 
och visar upp dessa på forumen. En utav våra respondenter påtalade att han brukar ta kort på 
sina nya produkter och ta med dessa till träffar för att dela med sig till andra medlemmar av 
sin upplevelse.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag brukar ta bilder när jag packar upp min Mac- dessa bränner jag sedan ner och tar 
ibland med mig på träffarna jag går på, det är kul att jämföra bilder och se om andra 
förpackningar är likadana.”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ytterligare ett exempel på Apple-ritualer och traditioner är att medlemmarna surfar på 
forumen. Detta kan ses som en ritual då de ofta deltar aktivt på forumet genom att leka lekar 
eller svara på inlägg som andra medlemmar skrivit. Dessa ritualer befäster medlemskapet hos 
användarna och hjälper dem att skapa känslan av att tillhöra en gemenskap. Dessa ritualer 
hjälper medlemmarna förhålla sig till varandra och skapa känslan av att en gemensam 
identitet.  
 
Livet på forumen är inte bara en dans på rosor. Under den lugna ytan med lekfulla 
diskussionstrådar och vardagsbestyr råder en dold maktkamp. På varje Internet community 
försöker medlemmarna hävda sin makt detta enligt Schau och Muniz (2002). Vi tolkar 
empirin såsom att moderatorerna på forumen ses som en slags poliser som reglerar 
konversationerna och har makt utöver de andra medlemmarna. Så kallade ”super members” 
försöker hävda sin auktoritet och legitimitet genom att diskutera andras problem samt skryta 
hur många Macar de ägt och hur länge de vart lojala användare samt hur mycket de deltar i 
fourmen. Allt detta för att hävda sin auktoritet på forumen. Detta är en ritual om gör sig 
påmind på forumen.  
 
Vi har observerat på forumen att medlemmarna fäster betydelse vid hur många inlägg de 
postat på forumen, detta för att påvisa sin status som ”super members”. Ett exempel på detta 
finns att se på Mac-World där något som heter ”Nummer Klubbar” har startas av medlemmen 
Axelman. Axelman är en utav de medlemmarna som ligger i främst i ligan för postade inlägg. 
Han har själv varit medlem sedan 1997 och har postat 12 603 inlägg sedan dess. Nedan citerar 
vi hans regler angående nummerklubbarna.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Regler för Nummerklubbar 
 
1. Alla är välkommna att gå med i en nummerklubb. 
2. Klubbar finns från 111 och uppåt. Exempelvis 333, 5 555, 11 111 osv. 
3. Vartefter medlemmens inläggsantal ökar får man byta till närmaste klubb vars antal man 
PASSERAT. 



59 

4. Nummerklubben är avgiftsfri så klart! 
5. Man förbehåller sig att vårda forumet med bra, genomtänkta trådar och inlägg. Inlägg ska 
ske med gott humör som skiljer på sak och person. Klubbmedlemmar ska föregå med gott 
exempel och skriva riktiga beskrivande rubriker på trådar man startar. Upprepade fall av 
rubrikmissbruk kan leda till en varning och i förlängningen uteslutning. 
6. Förolämpningar, personliga påhopp mm är strängeligen förbjudet och leder ofelbart till 
uteslutning. 
7. Övrigt missbruk av klubben för egen vinning är stängeligen förbjuden och kan i grova fall 
leda till uteslutning. 
8. Nummerklubbarnas syfte är att främja forumanvändandet, stämningen och kamratskapet. 
 
Övriga frågor kan ställas till mig. 
Axelman, 
Grundare av nummerklubbarna.” 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I tråden över den nystartade Nummerklubben kommenterar sedan medlemmarna klubben. De 
flesta passar även på att understryka hur få inlägg de har kvar tills nästa nivå. Det verkar råda 
en allmän spänning över att antalet inlägg lyfts fram bland medlemmarna. Vi ser att 
uppstarten av nummerklubbarna leder till att medlemmarna tar reda på vilka författare som 
har skrivit mest inlägg för respektive dag. Den som leder passar gärna på att påpeka detta. 
Denna dag leder Jochum med 44 inlägg.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag leder idag: 

Nu får ni spurta om ni ska ifatt.  
OBS, endast innehållsrika inlägg, annars fusk.”  
Postad av: Jochum25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi ser att en tydlig hierarki uppstår mellan medlemmarna på forumen där de försöker påvisa 
sin auktoritet genom att visa hur många inlägg de skrivit på forumet. Vi ser även liknade 
diskussioner blomma upp när medlemmarna skall diskutera hur många Mac-datorer de ägt 
eller äger. Vi märker en tydlig vilja att tävla och vara snäppet vassare vad gäller forum inlägg 
och dator innehav.  
 
På vissa forum uppmanas medlemmarna att skriva personliga presentationer om sig själva. 
Bakom bitvis kryptiska användarnamn och abstrakta avatarer döljer sig riktiga människor.  
Medlemmarna lägger således upp en kort presentation om sig själva samt en liten bild. Vissa 
utav medlemmarna väljer då att lägga upp bilder på sig själv IRL medan andra medlemmar 
lägger upp så kallade avatarer (se ordlista). Dessa trådar läses sedan flitigt av andra 
medlemmar som ger kommentarer och glada tillrop. Schau och Muniz (2002) hävdar att 
människor i online forum försöker med hjälp av personliga presentationer skapa en identitet 
samt inordna denna identiteten i varumärket. Detta ser vi även tydligt på forumen.  
 
 

                                                
24 http://forum.macworld.se/index.php?showtopic=26051 
25 http://forum.macworld.se/index.php?act=Stats 
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6.4.3 Gemensam känsla och syn på moral 
 
Muniz och Guinn (2002) anser att det tredje och sista tecknet på ett community är att 
medlemmarna känner en upplevd känsla av plikt gentemot communityn som helhet samt mot 
de enskilda individerna. Detta kan visa sig genom att Mac-användare känner ett ansvar för att 
ta hand om andra Mac-användare och hjälpa dem. Vår empiri har visat att många redan 
existerande medlemmar och nya medlemmar ber om hjälp med sina Mac-datorer genom att 
lägga upp trådar i forumen. Dessa läses sedan flitigt av resten av medlemmarna som kommer 
med hjälp och förslag på lösningar till problemet. Alla trådar får svar med förslag på hur 
problemet i fråga skall lösas. Vi har sett att de Mac-användare som ställer sin kunskap till 
förfogande gör detta för att de känner ett moraliskt ansvar att ta hand om sina medbröder och 
medsystrar.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Absolut, jag vill bidra till att andra mac användare känner att Mac är en bra produkt och 
fortsätter använda den. Sen känns det som om vi har en slags kontakt genom att vi använder 
Mac, iom att det ändå är lite ovanligt. Det är klart man vill hjälpa sina medsystrar och 
medbröder.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi ser även att medlemmarna ber andra medlemmar om hjälp med ting som är ej är 
datorrelaterade. Ett exempel på detta är att Elly försöker trösta Ronny när han är ledsen och ge 
honom tips på hur han ska få nya vänner. 
 
Moraliskt ansvar för andra medlemmar i en varumärkes community är ytterligare en faktor 
som håller ett varumärkes community samman. Det är viktigt att medlemmarna invaggas i 
samma grundläggande moraliska värderingar. Vi ser att Mac-medlemmar socialiseras genom 
forumen till ett slags liktänkande då många på forumen har liknande syn på vad som anses 
vara rätt och fel. Ett exempel som ses i vår empiri är att ”girighet” och ”mainstream” ses som 
något fult och något som bör bekämpas medan kreativitet och originalitet anses vara någon 
som bör upphöjas och eftersträvas. Dessa synpunkter framförs ofta då medlemmarna pratar 
om Apple respektive Microsoft, Apple förknippas med värden som hyllas av medlemmarna 
medan Microsoft tillskrivs värden som anses fula. Enligt Solomon kan dessa 
motsatsförhållanden mellan det onda och det goda ses som en moralisk vägledning som ger 
medlemmarna vägledning i Apple-kulturen. Den hjälper medlemmarna förstå vilka värden 
och värderingar som uppmuntras inom kulturen för att på så sätt passa in ytterligare. 
 
 

6.4.4    Vi och dem 
 
Vår empiri visar att den kollektiva känslan av tillhörighet förstärks då Apple ses av 
användarna som ett litet företag som hotats av de större företagen såsom Dell och Microsoft. 
Genom att konsumera och använda datorer från ett litet företag med en annorlunda och mytisk 
historia anser vi att Mac-användare känner sig speciella och utvalda. Muniz och Guinn (2001) 
anser även att ett typiskt tecken på en varumärkes community är känslan av ”vi och dem”. Vi 
ser i vår empiri helt klart att det uppstår en spänning kring Mac-användare och Pc-användare. 
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Russel Belk (2002)och Douglas Rushkoff (1999) anser att detta är tecken på att Apple är en 
kult.  Vi ser det endast som tecken på att Mac-användares val av datorer är ovanliga och ses 
som ovanligt av allmänheten.  
 
Under våra observationer märker vi även att Mac-användare ofta talar om sig själv och andra 
Mac-användare som ”vi” och om andra som ”dem”. Var vi än observerar märker vi att det 
råder ett spänt läge mellan Mac-användare och användare av andra datorvarumärken. I detta 
stycke ämnar vi belysa hur diskussionerna mellan PC och Mac användare kan te sig på de 
olika forumen som finns på Internet. Diskussionerna är ofta heta och ibland har de en tendens 
att förvandlas till ren pajkastning. Vi anser att detta är intressant då det visar de attityder som 
PC och Mac användare har gentemot varandra.  
 
Ett praktexempel på hur diskussioner ibland spårar ur ger vi nedan. Tråden börjar med att 
moderatorn för forumet lägger ut en artikel där han kommenterar en film om iPodens 
förpackning. Filmens syfte är att beskriva hur iPod-lådan skulle se ut om Microsoft designat 
denna. Filmen visade sig sedan vara gjort av Microsofts förpackningsavdelning som ett 
skämt. Filmen hade enligt Macfeber läckt ut och skulle egentligen inte visas för allmänheten. 
Det visar sig att diskussionen snabbt spårar ur, kommentarerna till ovannämnda artikel 
övergår till personangrepp. Svordomar duggar tätt mellan både Mac-motståndarna och Mac-
älskarna. Vi har sammanfattat det mest relevanta ur diskussionen nedan för att ytterligare 
belysa motsättningarna mellan PC och Mac användare.  
 
En Mac motståndare som ofta figurerar på forumet öppnar diskussionen med att påstå att 
konsumenterna köper produkterna, inte för lådan utan för innehållet. Han fortsätter sedan med 
att säga att Mac har PC innehåll och att Macs datorer är tekniska underlägsna. En Mac-
användare svarar med att han sparar lådorna från sina Mac-produkter och sparar dessa på 
vinden eftersom han tycker de är fina. Provokatören besvara detta med: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Spara du äppellådorna och masturbera till dem - mactaliban style - så mycket du vill. I really 
don't give a shit. Faktum kvarstår: Det är innehållet som är det intressanta för alla med en 
fungerande hjärna.” 
Postad av: Mjahaja 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta uttalande provocerar en lång rad Mac-användare och är gnistan till en konflikt som tar 
sig allt mer elaka vändningar. Mac-användarna börjar försvara Apples förpackningar samt 
innehållet i dessa: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Självklart är det innehållet som överväger förpackningen. Men när man köper en apple-
produkt så förväntar man sig att den levereras i en snygg förpackning. Detta, tillskillnad från 
dell (t.ex.), som levererar sina produkter i hel-paff. På sin höjd kanske de smetar på en Dell-
logga och tejpar fast en plastficka med en räkning. Apple däremot kör på ögongodis från 
förpackning av produkt till slutändan av installationen. Det är alltid ett nöje att "packa upp" 
en apple-produkt. Även fast jag inte är en "Applefil" (Eller vad vi ska kalla dem som 
masturberar till apple-förpackningar i din värld).”  
Postad av: Bubbel 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Provokatören Mjahaja fortsätter tråden med följande citat: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Ja, mactalibanerna kan ju alltid trösta sig med att papperslådan som äppelskräpet kom i var 
"designad". 
Postad av: Mjahaja 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tråden fortsätter med att Mac-användare vänder sig mot provokatören:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Av ditt språkbruk så antar jag att du är man och att du tyvärr är en av dem som lever kvar i 
ett manligt skal/ borg - en förpackning - och kämpar för att ingen ska se din insida. Snacka 
om ytligheter. 
Postad av: Adam 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mjahaja tillsynes orubbad av kritiken passar på att ge Adam en känga och passar även på att 
känga de som anser Apples förpackning vara snyggt designade. Han gör detta ganska burdust: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Din tolkning av det hela är helt enkelt bisarrt korkad. Har du fått ett feministiskt spett 
uppkört där solen inte skiner? Hjärnan bortopererad? ”Jag är en man med både manligt skal 
och manlig insida, kan jag upplysa dig, den lilla förvirrade feministfjollan om. Just därför 
sitter jag inte på mactalibanskt vis och masturberar till den "designade" papperslådan som 
musikspelaren såldes i. Det är insidan, teknisk prestanda, som räknas. Mkej? Birdbrain.” 
Postad av: Mjahaja 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mac-användarna svarar på detta med följande kommentarer.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Vilket flickaktigt namn du har valt. Du måste ha en miniatyrsnopp för alla vet ju att 
förpackningen talar tydligt om vad innehållet består av. Behåll du din ihoprullade strumpa i 
kalsongerna, killarna eller flickorna lär bli djävligt besvikna när de öppnar din förpackning.” 
Postad av: Lena 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Har aldrig riktigt förstått vad man gör på macfeber om man ogillar apple så innerligt, att 
man vid varje tillfälle som öppnar sig, spy galla över både företaget och deras produkter. “ 
Postad av: ursula  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ny karaktär kommer in i tråden. Han kallar sig Kapten Sjärtskägg. Denne slänger sig in i 
diskussionen med följande kommentar riktad till ursula.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”ursula: Jaha, men... Jag har aldrig förstått varför macmupparna måste gnälla på Microsoft, 
och varför macmupparna är köra i ett varumärke? Det omvända, dvs. microsoftfeber, där 
microsoftfanatiker sitter och onanerar till bilder av Bill Gates - finns ju inte. Trots att Bill 
Gates skulle kunna köpa Apple och lägga ned det i morgon. Nåväl. Mactalibaner är i alla fall 
underhållande i sin kärlek till miljonären Steve Jobs”  
Postad av: Kapten Stjärtskägg  
 
Han fortsätter glatt inlägget med: 
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”Macmuppars löjliga försvarande av allt skit som Steve Jobs lurar på mactalibanerna. 
Varför gör S. Jobs det? Driver en macsekterism... För att bli ännu rikare på macmupparnas 
bekostnad. Inte välgörenhet som de fanatiska talibanerna tycks tro. Hur som helst. Det är 
roligt med macfanatiker. Då har man något att garva åt när man ansar stjärtskägget. :)” 
Postad av: Kapten Stjärtskägg  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mac-användarna fortsätter och styr över diskussionen på ett mer sansat plan. Vilket verkar 
behövas.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Jag har precis läst igenom alla inlägg.. Det är ju absolut fascinerande att se hur irriterade 
vissa människor blir på att Mac har en lojal kundkrets. Det handlar inte om något annat än 
total omogen missunnsamhet och ren grön avundsjuka. Det finns ett riktigt bra sätt att bli av 
med sånt här: ignorera och tyck synd om de PC ägare som uppenbarligen måste surfa 
omkring på Macfeber och bete sig som idioter.”   
Postad av: Claes  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En annan medlem inflikar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Om du läst igenom inläggen samt inläggen ang. flera andra nyheter så borde du ha insett att 
det som folk är oense över är inte att Apple har en lojal kundkrets, för detta står utom tvivel 
för alla och ingen tycker att det är nåt konstigt med det. Det som skapar motsättningarna är 
den ständigt förbehållslösa hyllningen av allt som Apple presenterar och sågningen av 
MS/Creative/valfritt-pc-relaterat-bolag. 
 
Detta gäller självklart åt båda hållen. 
 
Det sparkas och spottas hejvilt från båda sidor, och så är det väl en klassisk hönan eller 
ägget fråga om vem eller vilka som började, men det är likaledes omöjligt som ointressant att 
veta. Det som måste till är antingen en rejäl skärpning från allas håll, eller ett införande av 
login vilket jag tycker skulle vara en väldigt tråkig väg att gå då man skulle gå miste om den 
stora variation av inlägg vi faktiskt har nu(…)Vid varje nyhet så dyker samma Mac/Windows-
diskussion upp. Fullständigt meningslöst då det knappast går att övertala som är fast i sin 
övertygelse.”   
Postad av: Jag  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi tog denna diskussion som ett exempel där det småhuggs på PC och Mac användare från 
båda hållen. Även om detta kan te sig lite extremt anser vi att detta fall tydligast klargör hur 
förhållandet är mellan dessa två grupper ter sig. Det blir lätt energiska diskussioner som oftast 
rinner ut i personangrepp. Uppenbart är att det finns mycket känslor där emellan. 
 
Genom Microsoft och Dell differentierar sig Mac-användarna i ett slags motsatsförhållande 
gentemot dessa stora företag. Vi ser att de utvinner en viktig aspekt i sin egen kollektiva 
identitet genom att motsätta sig stora PC-tillverkare. Vi ser detta då de har en stark bild av 
PC-användare och PC-företagen. De anser sig själva vara motsatsen till nidbilden av dessa 
och detta ger dem en starkare gemensam identitet. Att tydligt styrka vad man inte är, styrker 
vad man är. Muniz & O’Guinn (2001) samt Rushkoff (1999) hävdar att Mac-användare och 
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dessa community påvisar många karakteristika drag av en gemenskap som hotas av en 
utomstående fiende. Vi har i vår empiri observerat att Mac-användare ofta blir vansinniga när 
människor talar illa om Apple. Som framgår i empirin spårar ofta sådana diskussioner ur och 
Mac-användare börjar slå underbältet, de kan helt enkelt inte låta bli att försvara varumärket. 
Vi tolkar detta som att Mac-användare känner sig hotade av en gemensam fiende och att de 
sluter sig kollektivt emot fienden för att försvara varumärket. Ett fenomen som under 
historien är vanligt. Förena folket genom hot utifrån och krig gemensamt. Detta i sin tur 
bevarar lojaliteten och stärker sammanhållningen. 
 
Vi ser att varumärket Apple och Mac-datorer har en väldigt stark image bland sina användare. 
Empirin visar även att de flesta som använder Mac känner tillhörighet till communityt och har 
visat sig ha en stark och tydlig bild av vad varumärket utstrålar och således vad communityn 
utstrålar. 
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7 Diskuterande slutsatser 
 
I den här delen diskuterar vi det som har framkommit i analysen, vilket sedan mynnar ut som 
underlag för slutsatserna. Vi har valt att lyfta fram det vi anser är viktigast ur vår analys för 
att understryka hur dessa ting skapar en hyperlojalitet samt en passion gentemot produkter 
såsom Mac-datorer.  
 
När vi påbörjade uppsatsen trodde vi att den påstådda kulten kring Mac-datorer var en stark 
faktor till varför människor blev så hyperlojala och passionerade gentemot produkten och 
Apple. Vi ansåg att passionen och hyperlojaliteten kanske kunde förklaras med faktorer som 
traditionellt hör kulter till. Dock har vi under våra undersökningar sett att Mac-användares 
liknelser med en kult är mycket vaga och inte alls påtaglig bland medlemmar i de 
communities vi har undersökt. Vi, till skillnad från Belk, konstaterar istället att det är 
sammanstrålningen mellan produkt, individ och sociala faktorer som är de komponenter som 
skapar en hyperlojal och en passionerad konsument.  Vi anser självklart att det skiljer sig 
mellan konsumenter vilken utav de tre komponenterna som väger tyngst beroende det behovet 
konsumenten vill ha uppfyllt. Dock anser vi en stark lojalitet och passion genereras när alla 
tre sammanstrålar hos en individ. 
 
Utöver dessa tre ting som binder konsumenten starkt till varumärket, produkten och företaget 
anser vi att det dessutom tillkommer barriärer som hindrar konsumenten från att sluta 
konsumera produkten. Vi anser att dessa är investeringar i tid, pengar och kunnande (kognitiv 
ansträngning). Barriären skapas då konsumenten har svårt att motivera de investeringar i tid, 
pengar och kunnande som redan har lagts ner på att konsumera produkten. Om denna skulle 
sluta köpa Mac-datorer skulle den kasta bort allt detta.  
 
Vi har även sett att produkt, individ och de sociala faktorerna i sig också fungerar som 
barriärer. Konsumenten har genom sin användning av Mac-datorer vant sig vid produkten och 
erhållit en djup kunskap om hur produkten fungerar. Detta innebär att denne inte gärna byter 
till en annan produkt från ett annat företag. Om produkten har bidragit till att skapa en 
självbild hos individen och blivit en del av personens identitet så vill konsumenten inte 
förändra självbilden genom att sluta konsumera eller byta varumärke. Även de sociala 
faktorerna fungerar som en barriär genom att sociala nätverk byggs upp genom konsumtion av 
produkten. Om konsumenten slutar konsumera Macar riskerar denne att mista gemenskapen 
med de andra i communityn. Vi utreder dessa resonemang mer utförligt nedan och visar hur 
produkten, individen och de sociala faktorerna hjälper till att skapa passionen och lojaliteten 
gentemot Apple.  
 
 

7.1.1 Produkt och design = mindre substitut 
 
När det kommer till produktens prestanda säger många av våra respondenter att 
operativsystemet Mac OS X är det som gör produkten Mac unik. Uttalanden som att man 
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slipper virus, allting bara fungerar och pedagogiskt är vanliga förklaringar till varför Mac OS 
X är bättre än exempelvis Windows. Eftersom de uttryckligen föredrar operativsystemet OS X 
så leder det till att ett substitut till Mac i form av en PC blir mindre trolig då OS X inte går att 
använda på en PC-dator. Programvaran i produkten bidrar alltså till att förklara en del av 
lojaliteten. 
 
En annan viktig variabel är design och smak. Nästan alla i vår undersökning tycker att Mac-
datorer utmärker sig genom sin smakfulla och stilrena design. Det gör produkten åtråvärd och 
tillför ett mervärde till produkten som vår studie tydliggör och ger stöd för. Gång på gång 
upprepas betydelsen av produkternas design av användarna själva. Dessutom målas 
Microsofts och Dells produkter ofta upp som fula, kopierande och själslösa. Även detta bidrar 
till att substitut till produkten minskar. 
 
Varumärket framförhandlas i communityn och de mer erfarna användarna upplyser de mindre 
erfarna om dess betydelse och innebörd. Detta skapar en fascination för varumärket och dess 
historia. Även myter som omhuldar företaget och dess ledare Steve Jobs leder till att en 
glorifierande bild av företaget upplevs av konsumenterna. Att Apple ses som det goda 
företaget jämfört med det pengagiriga Microsoft leder till ett tydligt ställningstagande där 
lojaliteten förstärks. För vem vill vara en del av något som myten målat upp som motpolen till 
det goda? Därför är det alltså faktum att Apple ses som allt Microsoft inte är, en anledning till 
att konsumenternas lojalitet förstärks. Detta faktum svetsar även ihop gruppen och ger dem ett 
gemensamt mål i form av att bekämpa en fiende. 
 
Ofta byggs en personlig relation upp mellan konsumenten och produkten. Produkten upplevs 
som något med en själ. Användaren tillskriver mänskliga egenskaper till sin dator bland annat 
genom att kalla den vid namn och säga god natt till sin kära ägodel. Dessutom fungerar datorn 
som ett lagringsutrymme av personens identitet. Om datorn går sönder eller blir stulen, 
upplever användaren att en del av oss själva försvinner, eftersom datorn fungerar som en del 
av ens minne. Flera år av användarens arbeten, foton, e-post konversationer et cetera finns 
lagrade på datorn. Relationen som byggs upp mellan konsumenten och produkten gör att 
konsumenten ytterligare vördar objektet som i sin tur fostrar lojalitet. För vem överväger 
överhuvudtaget att byta produkt när produkten upplevs som en levande vän? 
 
Alla dessa faktorer gör att konsumenten upplever att det finns få substitut för produkten den 
använder idag. Produkten påverkar även konsumentens bild av vilka andra människor som 
använder produkten. Detta blir en övergång till nästa steg, nämligen individen och de sociala 
faktorerna. 
 
 

7.1.2 Individ – Den kreativa klicken 
 
Apples och Mac blir ett sätt för individen att kommunicera ut sin tillhörighet. Då många 
konsumenter sammankopplar Apple med kreativitet och nytänkande, visar individen genom 
att konsumera Macar att denne också är kreativ och nytänkande. Att han eller hon inte tillhör 
mainstream kulturen. Individen vill således tillhöra den kreativa klick som de flesta 



67 

konsumenter associerar varumärket med. Datorn hjälper konsumenten att tydliggöra denna 
önskade tillhörighet gentemot sin omgivning men även gentemot sig själv. Det finns alltså en 
tydlig symbolisk aspekt av konsumtionsbeteendet delvis för att definiera jaget men även för 
att förflytta sin identitet mot något som individen hellre vill vara. Individen vill brygga gapet 
mellan dess riktiga jag och dess ideala jag. På det viset blir konsumtionen en symbolisk 
redogörelse för att konsumenten tillhör den kreativa klicken vare sig han eller hon är del av 
det på riktigt. På detta sätt stärks även självförtroende genom att måla upp en positiv självbild 
av sig själv. 
 
Apple har fortfarande en nyans av att tillhöra en intellektuell och kreativ elitpublik. Många 
gör associationer mellan Mac och mediebranschen och med produkter från Apple signaleras 
på så vis att man tillhör den kreativa klicken som använder Apples produkter.  Mac-användare 
känner en hög tillfredställelse, de anstränger sig för sina datorer och de känner att de kan 
påverka Apple som ett företag, åtminstone tillsammans med andra. Dessa egenskaper 
förstärker individens bild av sig själv och den bild han eller hon vill kommunicera ut mot sin 
omgivning. Bilden av Mac som ett kreativt verktyg för en kreativ elitpublik gör att individen 
sällar sig till sin dator och kan ej tänka sig att konsumera något annat. Om individen skulle 
sluta använda Apple skulle denna bild av sig själv som tillhörande den kreativa klicken 
försvinna, därför binder individens självbild denna starkare till produkten, företaget och 
varumärket.  
 
Dessa faktorer bidrar ytterligare till att skapa en lojalitet och passion gentemot företaget och 
dess produkter.  
 
 

7.1.3 Sociala faktorer – Limmet som binder samman 
 
De sociala faktorerna har vi identifierat som den viktigaste komponenten för att svara på vår 
fråga. Konsumenten bygger upp ett socialt liv runt produkten och känner därigenom en 
tillhörighet. Konsumenten umgås och socialiserar kring produkten både över Internet i 
forumen och i verkliga livet. Dessutom uppmanar produkten i sig till socialisering, genom 
datorn kan konsumenten surfa till online forumen. Datorn är således ett verktyg som ger 
konsumenten möjligheten att socialisera på nätet. Forumen blir en plats att prata, utbyta idéer 
och lufta tankar. Detta skapar en kollektiv känsla av tillhörighet. Dessutom delar 
medlemmarna en gemensam historia genom att utföra ritualer och ha gemensamma 
traditioner. Medlemmarna träffas via nätet och detta blir ofta början till att de finner även 
varandra i verkliga livet där de delar med sig av sin fascination för företaget och dess 
produkter. Vi ser olika faktorer som vi känner främst bidrar till att göra Mac-användare så 
lojala. Vi delger dessa nedan.  
 
Vi har sett att konsumtionen av Mac-datorer blir ett sätt att bygga upp ett socialt liv som 
känns ofullständigt. Användarna känner ett behov av att bygga vidare, utöka sin 
bekantskapskrets och känna tillhörighet. Mac-datorn blir den perfekta plattformen för att göra 
detta.  Det visar sig att produkten blir det gemensamma intresset som binder dem samman, 
produkten blir även den gemensamma nämnaren som socialiseringen på ett primärt stadium 
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kretsar kring. Vi finner dock att när den gemensamma nämnaren är definierad blir det 
fullständigt naturligt att socialisera kring andra saker också. Vi menar med detta att Mac-
användare har sin dator som det primära verktyget för att skaffa vänner, dock när kontakten är 
initierad med andra människor hamnar dator i skymundan och den mänskliga kontakten och 
tillhörigheten med andra Mac-användare blir viktigast. Dessa ting ytterligare spär på 
konsumentens involvering och uppmanar ytterligare till konsumtion till det utvalda objektet. 
 
Vi understryker att länken mellan människor många gånger är viktigare än själva tinget de 
flockas kring. De sociala faktorerna såsom ett utökat socialt liv, och dolda hierarkier och att 
Mac-användare lär känna och tar hand om varandra förstärker engagemanget många Mac-
användare känner gentemot sina datorer och därmed företaget och varumärket i sig. 
Användarna känner att de inte vill söka sig till andra dator varumärken då detta skulle 
innebära att de skulle minsta sina vänner, både på online forumen samt i verkliga livet. Vi 
anser att tillhörighet är mycket viktigt i sammanhanget, genom att känna sig som en del av en 
gemenskap blir Mac-användare mer lojala och passionerade gentemot sina datorer.  
 
 

7.1.4 Barriärer för ett varumärkesbyte 
 
Faktorerna relaterade till produkt, individ och sociala faktorer ger tillfredsställelse som 
genererar lojalitet och gör att användare inte gärna byter. Utöver det har vi identifierat 
ytterligare ett antal barriärer för att byta varumärke. 
 
Konsumenten lägger ner tid, pengar och energi på att lära sig produkten. Dessa ansträngningar 
ser vi som barriärer för att byta varumärke. Vid att byta anser vi att det blir svårt för 
konsumenten att rättfärdiga den tid som lagts ner, de pengar som lagts ner och den kunskap 
om produkten som har tagit tid att förskansa sig. Dessa investeringar gör konsumenten 
lojalare då det minskar troligheten att konsumenten byter varumärke. De psykologiska 
kostnaderna blir höga och det blir rationellt att stanna lojal. 
 
De faktorer som vi har identifierat som komponenter som skapar tillfredsställelse leder även 
dem till barriärer. Eftersom om konsumenten byter varumärke leder det till att den 
tillfredsställelsen som produkt, individ och de sociala faktorerna associeras med riskeras att gå 
förlorade.  
 
 

7.1.5 Det irrationella rationaliseras 
 
I vår bakgrund diskuterade vi kring huruvida det var rationellt att hänge sig ett varumärke på 
det sätt som uppsatsens bakgrund identifierade. Vi ställde oss till och med frågan om det inte 
var banalt att inte ens överväga alternativ till den produkt, i detta fall en Mac, som 
konsumenten passionerat avgudar. Vi har under processen misstänkt att det som för oss på 
förhand verkade irrationellt ändå skulle få en rationell förklaring. Vi ha under arbetets gång 
erhållit en djupare förståelse för fenomenet. 



69 

 
Vi har sett att en hyperlojal konsument är just hyperlojal av olika anledningar, vissa har stora 
behov av att få känna tillhörighet medan andra har stora behov av att få uttryck för sin egen 
identitet och att få den bekräftad. Communityn fungerar som ett plockepin där konsumenten 
kan välja utifrån sina behov vilken typ av tillfredsställelse han eller hon behöver.  I vissa fall 
handlar det mer om produkten än om de sociala faktorerna och ibland handlar det mer om de 
sociala faktorerna än om identitet etc. 
 
I grund och botten handlar det om just tillfredsställelse av behov. Dessa behov, som skiljer sig 
från konsument till konsument, blir ingången till lojaliteten och passionen. Oftast är det 
produkten eller viljan att tillhöra den kreativa klicken som startar lojaliteten och passionen. 
Men med tiden blir de sociala faktorerna mer påtagliga och viktiga för konsumenten.  
 
En konsument blir inte hyperlojal över en natt utan det är en process som ständigt behöver ny 
tillfredsställelse. Den tillfredsställelsen tar sig yttryck genom att konsumenten upprepat köper 
nya produkter av det specifika varumärket och inte ens överväger andra alternativ, vilket ju är 
definitionen av lojalitet. Vi påstår därför att tillfredsställelsen av behov konstant föder 
processen för att på så vis rationalisera den på förhand irrationella lojaliteten. 
 
Den tillfredsställelsen måste hela tiden förnyas. Vi har identifierat komponenterna produkt, 
individ och sociala faktorer vilka vi anser förnyar denna tillfredställelse hos konsumenten. 
När konsumenten får behov mättade inom alla dessa tre kategorier upplever han eller hon 
tillfredsställelse som genererar lojalitet och med tiden frambringar en stark passion för det 
objekt som står i centrum. Passion är ett ord som lätt kan relateras till kärlek, vilket faktiskt 
blir fallet. Konsumenten vördar objektet i den utsträckning att det faktiskt blir en del av 
individen själv och i vissa fall blir en stor del av individens identitet och dess sociala liv. Och 
att bli av med en del av sig själv är varken rationellt eller önskvärt. 
 
Varumärket, det vill säga äpplet blir en symbol som associeras med tillfredsställelsen. Den 
symbolen ger därför positiva signaler och blir därav i många fall även ett uttryck för den 
kärlek som individen känner. Det blir ytterligare ett verktyg för att hålla ihop communityn och 
förena medlemmar. Den sociala dimensionen blir av högsta betydelse eftersom den både 
tillfredsställer behov som skapar lojalitet men även bevarar lojaliteten genom den sociala 
bubblan som individen vill tillhöra. Vi påstår att fanatiska konsumenter vill sticka ut som 
personer med en egen identitet men samtidigt ansluta sig till gruppen och känna en 
tillhörighet. 
 

7.1.6 Hur det hänger ihop 
Hur hänger alla dessa faktorer ihop? Jo, det krävs flera nivåer för att förstå detta fenomen. Vi 
anser att det går att se som en process över tid. Det börjar med att konsumenten tilltalas av 
produkten, exempelvis designen eller operativsystemet. Dock räcker det inte bara med detta. 
Bara för att en konsument tycker om produkten i sig betyder inte det att han eller hon blir 
hyperlojal över en natt. För att förklara passion och hyperlojalitet behövs en ytterligare 
faktorer som spelar in. 
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Vi ser att produkten ger tillfredsställelse till konsumenten det vill säga att produkten och 
varumärket associeras med kvalitéer som konsumenten anser åtråvärda. Denna tillfredställelse 
underbyggs ytterligare av vänskap och grupptillhörighet vilket även ökar tillfredställelsen som 
konsumenten känner för produkten, varumärket och företaget. Dessa faktorer skapar tillslut en 
djup tillfredsställelse hos konsumenten vilket i sin tur genererar lojalitet. Tillfredställelsen och 
lojaliteten kulminerar med tiden till en passion för företaget och dess produkter. Passionen i 
sig skapar lojalitet, för varför sluta med återupprepade köp av produkten när han eller hon 
känner en passion för den? 
  
För att förenkla en abstrakt process har vi valt att upprätta en modell som är tänkt att på ett 
enkelt sätt illustrera och belysa vilka faktorer som skapar en lojalitet och passion till ett 
företag, dess varumärke och produkter. Denna modell och en förklaring till den blir vår 
slutsats. 
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8 Slutsatser 
 

Utifrån vår empiri, tidigare forskning, analysen och diskussion har vi dragit slutsatser som 
besvarar vår frågeställning. För att underlätta för läsaren har vi valt att återberätta vårt syfte 
och vår frågeställning för att klargöra dessa. 
 
 
Frågeställning: 
Vilka faktorer skapar en lojalitet och passion till ett företag, dess varumärke och produkter? 
 
Syfte: 
Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett konsumentperspektiv undersöka 
den lojalitet och passion som vissa konsumenter uppvisar gentemot företaget Apple. Detta för 
att öka förståelsen och tydliggöra hur och varför en stark attraktion till ett företag, dess 
varumärke och produkter uppstår. 
 
 
Slutsatser: 
Vår studie leder oss till slutsatsen att den lojalitet och passion som uppstår beror på 
tillfredsställelse av behov som konsumenten får via faktorerna produkten, som individ och via 
sociala faktorer. 
 
Denna tillfredsställelse som konstant tillförs via dessa faktorer genererar i sig en lojalitet 
eftersom företaget associeras med den upplevda tillfredsställelsen. När konsumenten känner 
en stark tillfredsställelse från alla dessa faktorer samtidigt genereras en stark lojalitet och 
konsumenten inte bara återköper produkten utan upplever en känsla av att det är svårt att vara 
utan produkten. Tillfredsställelsen av behov och lojaliteten i sig leder med tiden till att 
personen upplever en stark passion gentemot det objekt som står i centrum.  
 
Förutom dessa samband tillkommer även barriärer som försvårar för konsumenten att byta 
varumärke. Dessa barriärer består av investeringar som konsumenten gjort i form av tid, 
pengar och kunskap. Desto högre investeringar som görs av konsumenten desto större 
barriärer för ett byta av varumärke, företag och företagets produkter.  
 
Slutsatserna sammanfattas och förtydligas genom den modell som presenteras på nästa sida. 
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9  Övrigt 
 
I detta avsnitt har vi valt att lämna utrymme för övrig relaterad information. Det vill säga den 
typ av information som är av intresse för och är relaterat till uppsatsen men ändå inte riktigt 
har med undersökningen i sig att göra, exempelvis förslag till fortsatt forskning. 
 

9.1 Uppsatsens bidrag 
 
Vi både tror och hoppas att vår studie bidrar till en fördjupad förståelse kring vilka faktorer 
som spelar in när konsumenter uppvisar en fanatisk passion och lojalitet gentemot ett objekt 
som konsumeras. Vidare tror vi att vår studie startar reaktioner och känslor kring 
varumärkescommunities och dess sätt att binda ihop människor och bilda en kultur som 
fungerar som ett socialt lim. 
 
Visserligen finns det en hel del utforskat inom området redan men vi tror att vår studie kan ge 
en bredd till fenomenet genom att vi zoomar ut och försöker förklara fenomenet utifrån ett 
helhetskoncept som består av förhållandet mellan produkt, individ och sociala faktorer samt 
de barriärer som bidrar till lojaliteten. 
 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som många andra som skriver uppsats har vi utvecklat ett intresse för vårt ämnesområde och 
dessutom grävt ner oss i böcker om ämnet och pratat med många personer. Detta faktum leder 
till att vi ser många områden som vi inte har undersökt men som vi tycker är intressanta spår 
att följa upp. Här följer några av dessa områden. 
 

• En forskningsfråga som har dykt upp under vårt arbete är hur lojaliteten påverkas nu 
när Apple mer och mer närmar sig PC-världen. Mac-datorerna har numera utrustats 
med en processor från Intel, man kan köra Windows med hjälp av Boot Camp, iPod 
har blivit en enorm succé världen över för att nämna några. Hur påverkas lojaliteten 
till företaget när gränserna suddas ut och vi och dem inte blir lika påtaglig. 

 
• En annan intressant infallsvinkel är att försöka kartlägga hur Apples marknadsföring 

ser ut och har sett ut. Till skillnad från andra företag lägger Apple fokus på word-of-
mouth och den sociala aspekten även i sin kommunikation.  

 
• Vilken betydelse har ett företags ledare för bilden av hur varumärket uppfattas. 
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