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Abstrakt 

Title: Trademarks and identities in consumption cultures-A survey about young people’s 

identity expression through trade marks 

I undersökningen behandlas frågeställningen: Hur och vilka varumärken använder ett urval 

ungdomar för att uttrycka identitet? Denna frågeställning behandlas eftersom det har funnits 

ett intresse för varumärken, konsumtion och identitet hos ungdomar.  

Under en workshop som genomfördes tre gånger, fick elever i en grundskola i Västerås en 

uppgift. I uppgiften skulle informanterna dokumentera och skriva ned sina 

varumärkeskonsumtioner under en hel dag. Därefter presenterades en ritad fiktiv person 

utifrån varumärkesdokumentationen de skapat. Intervjuer har skett vid ett av tillfällena med 

informanterna, för att få reda på mer information om den fiktiva personen och dennes 

varumärkeskonsumtion.  

Undersökningen resulterade även i en visuell gestaltning. Vid gestaltningen användes en 

spånskiva på 150x240 meter. På spånskivan sattes elevernas fotografier på varumärken och 

teckningar på de fiktiva personerna upp. Min intention var att rama in teckningarna och 

fotografierna. Därför målades spånskivan i ett vitt och gråtonigt fält. Fotografierna sattes på 

det vita fältet medan teckningarna sattes på det gråtoniga, för att rikta uppmärksamheten på 

det visuella materialet.  Förhoppning var även att förstora fotografierna, vilket gjordes i skalan 

15x15. Teckningarna var i originalstorlek det vill säga A4 ark. 

Key words:  identity, consumption, trademark 

Nyckelord: identitet, konsumtion, varumärke 
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1. Inledning 

Introduktion  

Ett varumärke kan vara ett namn, ett tecken eller en symbol. De finns överallt och vi 

konsumerar ständigt varumärken. Men hur väljer vi? Varumärken används för att identifiera 

produkter och tjänster och särskiljer dem från konkurrenterna.1Om varumärket kan identifiera 

en produkt eller tjänst, kan det även identifiera en person? Valen är många och skillnaderna 

flerfaldiga i varumärkenas uttryck. Varumärket bär på löften om att uppfylla vissa saker, de är 

kulturella meningsbärare och en uppfattning hos konsumenten.2 Min undersökning behandlar 

frågor om varumärken, konsumtion och identitetsuttryck hos ungdomar. 

.  

Bakgrund 

I denna bildpedagogiska studie med inriktning design och lärande undersöks ungdomars 

identitetsuttryck av varumärken i en skolverksamhet. Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle 

där varor konsumeras hela tiden. Många menar att identiteter är något vi konstruerar och 

skapar.3 Det är viktigt i ett samhälle där vi överkonsumerar att veta vad vi egentligen köper 

för varumärken för att uttrycka identitet. Det är intressant att undersöka hur ungdomar 

använder varumärken, för att se om det kan ha betydelse för uttrycket av identitet. Hur 

uttrycker sig ungdomarna i sina varumärkesval?  

I en tidigare studie dokumenterade jag min konsumtion under en hel dag genom att 

fotografera varumärken på produkterna som användes.4 Varumärkenas huvudsakliga 

målgrupp söktes via företagens hemsidor på Internet. Detta för att jämföra min identitet med 

varumärkenas målgrupp. Totalt använde jag fyrtiofem varumärken under dagen och av dessa 

fanns det målgruppsbeskrivningar till i princip alla produkter. Strategiskt reducerades 

målgruppsbeskrivningarna och jämfördes med min identitet. Är jag den person som jag ger 

uttryck för att vara i min konsumtion? Alla varumärkeslogotyper togs sedan fram och klipptes 

                                                             
1 Olausson, Victoria,(2009) Grön kommunikation: hur du bygger värde för varumärket och världen, 1. uppl., 

Malmö: Liber. s. 56 

2 Ibid s.56 

3 Burr, Vivien, (2003), Social constructionism, 2. ed., Routledge, London. s.108f 
 
4 Kursen: Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete på Konstfacks lärarutbildning.7,5 hp, 2013 
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ut för att klistra in i psykologen Abraham Maslows behovstrappa. Då analyserades 

behovstrappan, vilket gav en överblick över min konsumtion. En jämförelse gjordes av 

trappstegens lägsta steg, de fysiologiska behoven i förhållande med det sociala behoven samt 

med min identitet. Med utgångspunkt i detta förarbete vill jag fortsätta att undersöka hur 

eleverna ger uttryck för sina identiteter genom varumärken.  

Utmärkande för vår nutid är den ständiga förekomsten av logotyper, symboler och 

varumärken. De finns överallt som en uppmaning om vilka vi är, vilka vi borde vara och vilka 

vi vill vara.5 Ett varumärkes uppgift är att identifiera en vara eller tjänst. Att identifiera något 

betyder att påvisa dess identitet, att säga vad ett varumärke är och att skilja det från allt annat.6 

Ett intressant citat är: ”Maskiner slits ut. Bilar rostar. Människor dör, Men varumärket 

består”.7  Det ligger en sanning i det här citatet eftersom varumärket är något ständigt 

närvarande i konsumentkulturen. Vissa varumärken kan eventuellt existera år efter år, där 

allting annat går sönder eller förtvinar. Dessa varumärken har längre livstid än andra, men 

innebörden och statusen förändras över tid. Ivar Björkman skriver följande: ”Varumärket är 

också bärare av det skönhetsideal som konsumenten själv vill gestalta. Det är viktigt att skilja 

på det skönhetsideal som varumärket i sig själv kommunicerar och det skönhetsideal som 

sedan reproduceras hos konsumenten”.8 Det är intressant att få inblick i hur skönhetsidealet 

kommuniceras mellan märke och konsument. De företag som säljer produkter för barn och 

ungdomar är medvetna om hur svårhanterlig deras marknad är. Ett företags fördelaktiga 

image upprätthålls bara så länge kunderna fortsätter att styrka den. I den litteratur som vänder 

sig till säljare framstår unga konsumenter som krävande och kunniga, de vet vad de vill ha 

och kan passionerat hålla fast vid ett visst varumärke, men är samtidigt uppenbart otrogna och 

oberäkneliga.9 

 

 

                                                             
5  Holmberg Ingalill, (2002)”Levande varumärken” i Holmberg Ingalill, Holger, Lena(red.) Identitet: om 

varumärken, tecken och symboler, Raster, Stockholm. s.83 
6 Mollerup Pär(2002)”Varumärkets historia” i Holmberg Ingalill, Holger, Lena,(red.) Identitet: om varumärken, 

tecken och symboler, Raster, Stockholm. s.30 
7Bowallius Marie-Louise och Toivio Michael(2002)”Mäktiga märken” i Holmberg Ingalill, Holger, Lena,(red) 

Identitet om varumärken, tecken och symboler, Raster, Stockholm. s.15 
8 Björkman, Ivar(2002)”Du sköna nya varumärke” i, Holmberg Ingalill, Holger, Lena,(red.) Identitet om 

varumärken, tecken och symboler, Raster, Stockholm. s.71 
9 Johansson, Barbro (2005) Barn i konsumtionssamhället, 1. uppl., Norstedts akademiska förlag, Stockholm. s 

151 
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Varumärke – identitet 

Enligt socialkonstruktionism är identitet något som skapas socialt.10 I huvudsak köper vi varor 

med varumärken. Identitet skapas socialt precis som varumärken. Vi handlar bland annat 

varor för att tillhöra sociala grupper och sammanhang. Varumärken får sin innebörd i 

interaktion mellan människor och med stöd av varumärkesidentiteten. 

Varumärkesidentiteteten kan betyda något helt annat än vad varumärken betyder i sociala 

grupper, där de används. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att informanterna och jag ska bli medvetna identitetssökare i 

varumärkeskonsumtionen. Min ambition att öka deras medvetenhet om vad och hur de 

använder varumärken för att uttrycka identitet. Som bildpedagog vill jag lära mig av mina 

informanter i ett relationellt lärande i sökandet av identitet i konsumtionen. Vilka är vi eller 

vill vi vara i konsumtionen? Detta är viktigt då vi lever i ett konsumtionssamhälle, som 

myllrar av varumärken, bilder och reklam. Det är viktigt att stanna upp och fundera kring vem 

man är i konsumtionen. Jag undersöker ungdomar eftersom de söker sin identitet i en större 

utsträckning än vuxna och behöver bli medvetna om sitt sökande utav identitet i varumärken. 

 

 I kursplanen för bild årskurs 7-9 står det följande om bildframställning. 

 

”Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna 

erfarenheter, åsikter och upplevelser”.11 

Detta motiverar följande studie genom att informanterna använder varumärken som i sin tur 

blir som informativa och samhällsorienterade bilder. Informanterna får använda sina egna 

upplevelser i dokumentationen av sin varumärkeskonsumtion. Det kan också framställas 

informativa och samhällsorienterande bilder genom en bildframställning. Bildframställningen 

sker efter varumärkes dokumentation och då används egna erfarenheter, åsikter eller 

upplevelser. 

                                                             
10 Burr, Vivien, (2003) s..108f 
11 www.skolverket.se, Kursplan för Bild i grundskolan, Centralt innehåll i årskurs 7-9. 

 

http://www.skolverket.se/
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Frågeställning 

– Hur använder ett urval av ungdomar varumärken för att uttrycka identitet? 

Underfråga  

– Vilka varumärken använder ett urval av ungdomarna för att uttrycka identitet? 

 

Empiri 

Studiens material består av informanternas fotografier, teckningar och intervjuer med 

informanterna. Detta material kompletteras med mina ljudinspelningar och fältanteckningar. 

Att ställa frågor om till exempel den fiktiva personen, konsumtion och varumärken i 

intervjuer har varit ett viktigt inslag i samlandet av empiri. 

 

 

Urval och avgränsning 

I studien deltog femton elever i årskurs åtta i en grundskola, som dokumenterar varumärken 

under en hel dag. Att dessa elever valdes var för att de helt enkelt var en klass på femton 

elever på en grundskola i Västerås som jag fick kontakt med. Jag har intervjuat tolv elever för 

tre elever var frånvarande vid tillfället då intervjuerna ägde rum. 

 Workshopen ger ett brett utbud av både varumärkesdokumentation och bildframställning. 

Informanterna fotograferar, för anteckningar och gör en bildframställning. Jag har valt att 

analysera tre teckningar under rubriken ”Den fiktiva personen”. Dessa bilder har valts för att 

de är intressanta illustrationer i semiotiskt syfte. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Metod och tillvägagångssätt 

I undersökningen informerades ungdomarna om forskningsetiska principer. 12   I första 

momentet används en etnografisk undersökning av en grupp informanter.13 I undersökningen 

får eleverna studera sina varumärkesval genom att fotografera alla varumärken de tar del av 

under en hel dag. De skriver även ned de varumärken de använder. Fotografierna och det 

skrivna dokumentet skickas sedan till mig. Det skrivna varumärkesdokumentet byts sedan 

mellan informanterna. Informanterna ritar sedan en fiktiv person som passar det skrivna 

varumärkesdokumentet.  

Jag är deltagande observatör under workshopen. 14  I den deltagande observationen fångas 

aspekter av en social verklighet genom att distansera mig och undersöka hur de ritar och 

diskuterar vid andra tillfället. Detta för att ”se det de andra inte ser” och hålla mig utanför och 

iaktta i diskussionen genom att dokumentera med anteckningar.15 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, för att få veta mer av ungdomarna. Då sker ett 

utbyte av synpunkter mellan mig och ungdomarna med öppna frågor som vad, hur och varför 

om deras varumärkeskonsumtion. Jag är intresserad av att veta vilka de uttrycker sig att vilja 

vara genom varumärken.  

I workshopen undersöker ungdomarna vilka varumärken de konsumerar. De undersöker även 

hur de konsumerar. De får i en bildframställning arbeta med uttryck av identitet. I 

workshopen önskar jag hitta ett sätt att tillsammans med ungdomarna diskutera konsumtion 

och konsumtionsvanor. 

Under rubriken: ”Den fiktiva varumärkespersonen” analyseras tre teckningar. Dessa tre 

teckningar analyseras semiotiskt, framförallt med hjälp av begreppen konnotation och 

denotation. Detta betyder att jag vill analysera hur bilderna uttrycker identitet. 

 

 

Teori och tolkningsram 

Jag utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet menar att identiteter inte kommer till inuti personen utan är socialt konstruerat.16 

                                                             
12 Stensmo, Christer(2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, 1. uppl., Kunskapsföretaget, 

Uppsala. s. 26f 

13 Ibid; s.68 
14 Ibid; s. 69 
15 Ibid;s. 118 
16 Burr, (2003) s.108f 
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Enligt socialkonstruktionismen är identiteterna skapade i en process.17 Kajsa Tegnér refererar 

till Vivien Burr och säger att: Rörande lärande och utveckling på ett övergripande plan kan det 

handla om människor i interaktion med andra människor och de olika kulturer, strukturer och 

normer som präglar dessa.18 

 I min undersökning vill jag interagera med informanterna i ett lärande, för att studera identiteter 

och strukturer i konsumtionskulturer. Tegnér menar: ”Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv ses person och verklighet som oupplösligt förenade/…/ Kunskapssynen som uttrycks 

betonar att verkligheten är socialt konstruerad”.19 På detta sätt vill jag undersöka verkligheten 

”konsumtionen” och identitet som möjligen är oupplösligt förenade.  Konsumtion och identitet ses 

som en verklighet som är socialt konstruerat. 

 Tegnér menar vidare att: ”Socialkonstruktionismen medger en förståelse för att människor i 

stor utsträckning reproducerar befintliga verklighets- och kunskapsproduktioner samt 

identiteter”.20  Jag delar Tegnérs syn på människan, där person och befintlig verklighet är 

förenade och att det finns ett återskapande av identitet, kunskap och verklighet. Intresset i min 

undersökning är att ungdomars identitetsuttryck i relation till konsumtion utforskas med en 

förståelse för återskapandets utsträckning.  

Konsumtion handlar om social identitet. Den nya moderna människan kallas konsument. Johan 

Fornäs skriver” Den moderna människan ser sig självt som en människa som väljer fritt, som 

fritt fattar beslut om vem hon är eller vill vara och som i denna identitetsskapande process bland 

annat använder sig av varor och tjänster”.21 Vi använder oss av varor och tjänster för att uttrycka 

identitet. 

Jag ska analysera informanternas teckningar av fiktiva personer. Semiotisk analys talar om 

bildens innehåll och syftet är att fastställa vad som sägs i själva bilden. Det finns två nivåer som 

skapar mening. Dessa är konnotation och denotation. Denotationen syftar till vem eller vad som 

avbildas. Konnotationen analyserar vilka idéer som uttrycks genom det som representeras och 

på vilket sett det företräds.22  

                                                             
17Burr, (2003) s.111 
18 Tegnér Kajsa,(2012)” Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund”, s. 1,Tegnér refererar Burr, Vivien, 

Social constructionism. s. 104-148 
19 Ibid; s.2 
20 Ibid; s. 2 
21Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi(2000) Det kommunikativa handlandet: kulturella 

perspektiv på medier och konsumtion, Nora, Nya Doxa. s.36 

22 Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary(2004) Bild och föreställning: om visuell retorik, 

Studentlitteratur, Lund. s.38 
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 Teckningarna är så mycket mer än bildens motiv. 23 I Att tolka bilder: bildtolkningens teori 

och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, står: ”Istället vill jag 

föreslå, att det som är utgångspunkt för tolkning kallas uttryck, liksom dess mål kallas 

innehåll”.24 Teckningarnas uttryck granskas för att få ett innehåll. Innehåller är något som 

ryms inne i uttrycket.25. Terje Borgersen skriver att: ”Men det vi i varje fall kan hålla fast vid 

är att bilder är kommunikationsmedier: med hjälp av dem kan en avsändare kommunicera 

med oss som mottagare”/---/.26 Teckningarna kommunicerar något till mig som mottagare till 

exempel kunskap eller information. Borgersen hävdar att: ”Men i bildanalys måste vi inte 

bara kommentera ytfenomen; vi måste även försöka tränga in i bilden på jakt efter budskap, 

en mening”.27  

Tidigare forskning 

I boken Barn i konsumtionssamhället undersöker Barbro Johansson barn som får komma till 

tals om pengar, konsumtion, mode, stil och arbete. I intervjuerna vill hon ta reda på vad barn 

säger om egna och andras konsumtion och hur de beskriver sin plats i 

konsumtionssamhället.28 Johansson söker inte kvantitativa resultat utan exempel på hur barn 

kan resonera, vilka slutsatser de drar och analysera detta.29 I intervjuerna är jag också 

intresserad av hur informanterna resonerar och vilka slutsatser de själva kan dra om 

konsumtion.  

I boken Identitet-om varumärken, tecken och symboler diskuteras varumärken i ett 

ekonomiskt, juridiskt och socialt perspektiv. Det berättas även om skönhet, samspelet mellan 

företag och konst och- design och varumärkeshistoria.30
  Marie Louise Bowallius och Michael 

Toivio, skriver att ”Märken har tidigt också använts för att markera social identitet, att tala om 

något om ägaren eller upphovsmannen.”31 Varumärken kan tala om vilka informanternas 

sociala identitet är, vilket min studie också handlar om. Författarna menar vidare att: 

                                                             
23 Sjölin, Jan-Gunnar(1993)”Inledning: Grundläggande om tolkning och betydelsebildning ”i Sjölin Jan-Gunnar 

(red.) Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, 

Studentlitteratur, Lund. s. 13 
24 Ibid; s.15 
25 Ibid; s.17 
26 Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein(1994) Bildanalys: didaktik och metod, Studentlitteratur, Lund. s.11 
27Ibid; s. 19 
28Johansson(2005) s.13 
29 Ibid; s.19 
30 Holmberg, Ingalill, Holger, Lena, (2002)”Inledning” i Holmberg, Ingalill, Holger, Lena,(red) Identitet: om 

varumärken, tecken och symboler, Raster, Stockholm. s.10 
31 Bowallius och Toivio(2002) s.14 
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Dessutom föddes idén att man kunde separera företagsidén från produktidén och att varje produkt därför kunde 

rikta sig mot en specifik grupp-så kallade target markets. Branding blev snart den magiska ingrediensen som 

möjliggjorde för företagen att sälja så många variationer av en och samma produkt till en så stor variation av 

människor som möjligt.
32

 

Detta är intressant i min undersökning eftersom informanterna är target markets ”en specifik 

grupp” som företagen riktar sig till.  

I Identitet-om varumärken, tecken och symboler finns en ämnesbredd om varumärken och en 

bred kunskapsbank som jag använder i mitt undersökningsarbete. Kunskapsbanken ger 

konkret information om bland annat varumärken, tecken och symboler. 

 

2. Bearbetning och analys 

Jag använder mig av fältanteckningar och ljudinspelningar från undersökningen och gör en 

analys av detta här nedan. 

 

Introduktion av workshop  

Jag besöker en grundskola för att informera femton eleverna om en workshop. Jag känner inte 

eleverna innan utan besöker dem för första gången. Elevernas föräldrar har blivit informerade 

om undersökningens syfte och innehåll. Jag kommer in i en bildsal där elever sitter och 

arbetar. Jag börjar att visa en PowerPoint där jag förklarar hur den etnografiska 

undersökningen ska genomföras, centrala innehållet, kunskapskrav och vad ett varumärke kan 

betyda. Eleverna lyssnar tålmodigt. Eleverna får en hemuppgift, där de ska dokumentera sina 

varumärken under en hel dag. De fotograferar och skriver ned sina varumärken. Sedan lämnas 

de till mig, som i sin tur delar ut dem nästa lektion. Efter introduktionen frågar en elev om 

man kan ha Team Sportia som varumärke, vilket intygas att man kan. En elev undrar hur man 

ska dokumentera underkläder och jag säger att det är bara märken jag vill åt och inte själva 

produkten.33  Eleverna verkar vara intresserade i vad de ska göra och jag lämnar dem med gott 

mod. 

Workshop tar form 

Jag kliver in i klassrummet med eleverna. Eleverna har lämnat in sina dokumentationer om 

varumärken till mig via mejl. De har skrivit ned cirka tjugo varumärken och fem foton 

                                                             
32 Bowallius och Toivio(2002) s.15 
33 Fältanteckningar från workshop, 2014-11-03, i författarens ägo. 
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vardera. En dokumentation kunde se ut såhär; Aquafresh, Colgate, Urban Apparel, Creator, 

Maria Nila, Golden Challenge, Adidas, Reebok, Bauer, Macbook Air, Arla, Rynkeby, Coca 

Cola ,Wasa och Chiquita. 

 Jag börjar ta fram elevernas skrivna varumärkesdokumentationer och delar ut dem. Det är 

viktigt att de inte får samma dokumentation som de själva gjort. Jag förklarar att de ska rita en 

fiktiv person utifrån det skrivna varumärkesdokumenten. Den fiktiva personen ska illustreras 

och de skrivna varumärkena synliggöras. En elev frågar om man måste använda vartenda 

varumärke och jag svarar nej, du behöver bara välja några som till exempel Coca Cola, 

Chiquita och Colgate. En annan elev frågar hur man använder varumärken som är livsmedel. 

Jag svarar att man kan använda livsmedel i sin bild tillsammans med den fiktiva personen.34 

Informanterna börjar skissa på sin fiktiva person. Vissa tycker det är svårt att börja skissa på 

personen, för det är många varumärken att välja emellan. De känns ängsliga i att välja 

varumärken. De flesta börjar att skissa på huvudet. Några hjälper varandra att skissa händer 

och uttryck. En del söker på internet vad varumärkena kan betyda. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapar informanterna sina identiteter socialt 

med varandra. De ritar en fiktiv varumärkesperson och skapar en  fiktiv identitet socialt med 

varandra.35 

 

 På detta sätt vill jag undersöka konsumtion och identitet som möjligen är oupplösligt 

förenade. Detta betyder att varumärkesdokumentationen visar på en konsumtion av 

varumärken. När de ritar en fiktiv person använder de konsumtionen för att skapa en identitet.   

Person och befintlig verklighet är förenade och att det finns ett återskapande av identitet, 

kunskap och verklighet. 36 Detta förenande av person och befintlig verklighet samt 

återskapandet av identitet, kunskap och verklighet finns med i uppgiften. Genom att skapa en 

varumärkesdokumentation granskas en vardag, där kunskap ges samt genom att rita en fiktiv 

person iscensätts en identitet. 

 

Konsumtion handlar om social identitet och den moderna människan kallas konsument. Vi 

använder oss av varor och tjänster för att uttrycka identitet. Den moderna människan bestämmer 

vem hon vill vara, väljer fritt, fattar egna beslut och i denna identitetsprocess används varor och 

                                                             
34 Fältanteckningar från workshop, 2014-11-17, i författarens ägo. 
35 Burr (2003)s.108f 
36 Ibid; s.2  
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tjänster.37 Informanterna konsumerar varor med varumärken i ett socialt samspel för att uttrycka 

identitet. De konsumerar varor och tjänster som de dokumenterar. När de ritar den fiktiva 

varumärkespersonen fattar de beslut och väljer fritt för att skapa en identitet. 

 

 

Workshop-intervjuer  

Jag har intervjuat tolv elever om den fiktiva personen och varumärken. Jag utför kvalitativa 

intervjuer, där ett utbyte sker mellan mig och informanterna. Alla informanter har tittat på 

varumärkesdokumentationerna innan de börjat rita den fiktiva personen. De har valt ut några 

varumärken. Två elever har ritat den personen som har utfört dokumentationen, vilket syftet 

inte var. Nästan alla informanter har valt ut de varumärken de själv använder. En elev har ritat 

sig själv. Hon har valt LG-TV, ATN- boxen, Gina Tricot, Nike Air Max och Aqua Fresh. LG-

TV är en slags TV med led lampor. ATN- boxen är en TV box, där man kan få ett stort utbud 

av kanaler. Gina Tricot är ett klädmärke. Nike Air Max är ett märke för sportskor. Aqua Fresh 

är ett tandkrämsmärke. Hennes favoritmärke är Nike för att det är god kvalitet.38 Nike säljer 

sportutrustningar. En annan flicka köper kläder på Gina Tricot, HM och Monki. 

HM och Monki är klädmärken. Hennes favoritmärke är Adidas, för att de har mycket kläder 

till träning och snygga skor.39 Adidas är ett märke för sportkläder och sportskor, men även 

vardagskläder. 

 Informanterna vill ha så många varumärken som möjligt med i teckningen. Adidas och Nike 

är det vanligaste märket de använder när de ritar personen.40 En sportig person vill en 

informant gestalta med Chiquita banan, Coca Cola, Adidas och Reebok. Chiquita är ett märke 

för färska livsmedelsprodukter. Coca Cola är ett märke för en dryck. Reebok är ett märke för 

sportartiklar. Han brukar köpa Coca cola, godis och Adidas eftersom märket är ledande i 

sporten han utövar. Everlast är favoritmärket för det är även betydande i sporten boxning som 

informanten sysslar med.41 Everlast är ett märke som säljer boxningsutrustning. En flicka 

                                                             
37Bjurström, Fornäs& Ganetz(2000) s.36  
38 Intervju med flicka nr 1, 2014-11-24, i författarens ägo. 
39 Intervju med flicka nr 2, 2014-11-24 
40 Fältanteckningar från workshop, 2014-11-24, i författarens ägo. 
41 Intervju med pojke nr 1, 2014-11-24, i författarens ägo. 
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köper på Intersport, därför hon är en sporttjej som utövar fotboll på fritiden. Hennes 

favoritmärke är Nike för att det är så snyggt.42. 

De flesta informanter har Nike eller Adidas som favorit märke. Detta för att de vill vara 

sportiga och eller att det är ett märke med kvalité som är snyggt. En informant tycker om skor 

och vill ha Nike för att det är snyggt och hon uttrycker: ”Det första man ser hos en person är 

skorna, därför är det viktigt att ha snygga skor”.43  

Informanterna har oftast försökt uttrycka en person utifrån varumärken de känner igen eller 

har som favoriter. De uttrycker sin egen identitet i teckningarna genom att de väljer 

varumärken de själv använder och har som favoriter. Det verkar vara viktigt för dem att de 

känner igen sig och får gestalta någon som de identifieras med.44 

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bild 1: pojke 14 år 

 

 

Workshop-sammanfattning 

Ungdomarna har fotograferat och dokumenterat varumärken under en hel dag. De har 

undersökt varumärken som en slags informativa och samhällsorienterade bilder. 

Informanterna har använt sina egna upplevelser i dokumentationen av sin 

varumärkeskonsumtion.45  Jag undrar vad ungdomarna använder varumärken till för att 

                                                             
42 Intervju med flicka nr 3, 2014–11-24 
43 Intervju med flicka nr 4 2014-11-24 
44 Fältanteckningar från workshop 2014-11-24 
45  www.skolverket.se, Kursplan för Bild i grundskolan, Centralt innehåll i årskurs 7-9. 

http://www.skolverket.se/
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uttrycka identitet. Informanterna är fjorton år gamla och har precis blivit tonåringar.  

Johansson skriver följande om processen mellan att vara barn och bli tonåring: ”I den 

processen är materiella ting viktiga, inte bara som symboler, inte bara som medel för den 

unges identitetsarbete, utan också som medaktörer”.46 Materiella ting och varumärkena är 

viktiga i sökandet av identitet eftersom vi lever i en konsumtionskultur, där konsumtion sker 

ständigt. När de ritar en fiktiv person används varumärkena som symboler för 

identitetsarbetet. De har skapat en fiktiv person som bär varumärken och fick därmed fundera 

kring sin egen varumärkeskonsumtion och identitetsuttryck. 

I undersökningen har materiella ting varit viktiga i dokumentationen av varumärken. 

Informanten har oftast framhävt ett intresse för något till exempel varumärken som tillhör ett 

fritidsintresse. Varumärkena har då centrerats kring fritidsintresset. De vill uttrycka identitet i 

dokumentationen på olika sätt. Kläder, smink och accessoarer kan tyda på vem informanten är 

och vad de vill uttrycka. Johansson skriver: ”Med våra kläder, frisyrer och andra yttre ting, 

presenterar vi, mer eller mindre medvetet, en bild av oss själva; vi säger något om hur vi vill 

bli betraktade i andras ögon”.47 På liknande sätt försöker informanterna presentera sina 

dokumentationer genom att ge en medveten bild av dem själva, där de säger något om dem 

själva i fotografier och skrift och hur de vill bli betraktade i andras ögon.  

Bowallius och Toivio skriver att: ”Märken har tidigt också använts för att markera social 

identitet, att tala om något om ägaren eller upphovsmannen”. 48 Varumärken som Nike och 

Dior, som använts i dokumentationerna uttrycker en slags social identitet, såsom sportigt eller 

fashionabel. Varumärkena talar om något om personen som äger föremålet och eller 

upphovsmannen. Antingen vill ägaren vara sportig eller så vill upphovsmannen förmedla den 

känslan. 

Författarna skriver att: ”Framgångsrika varumärken har enligt en allmän uppfattning 

förmågan att utveckla starka personligheter i konsumenternas medvetande”.49Ungdomarna 

dokumenterade välkända varumärken som Michael Kors, Nike, Dior, Gina Tricot, Apple och 

Lindex. Michael Kors är ett varumärke som säljer väskor, kläder, accessoarer och skor. 

Michael Kors är en känd designer som designar för märket, i följd av det dyra priserna. 

Varumärkena är välkända och kanske det utvecklar starka personligheter i informanternas 

                                                             
46 Johansson(2005) s.146 

47 Ibid; s.147 
48 Bowallius och Toivio(2002) s.14 
49 Ibid; s.19  
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medvetande. De vill uttrycka identitet i vad de konsumerar genom att utveckla starka 

personligheter om varumärken. Författarna menar vidare att: 

 Idag läser vi av de olika varumärkenas personliga egenskaper likaväl som våra medmänniskors och låter 

detta styra våra konsumtionsval. Liksom det sociala umgänget är viktigt i synnerhet för unga människors 

identitetsarbete och för vår syn på oss själva, inbegrips därför varumärkena idag i ett inriktat samspel mellan 

yttre och inre faktorer i utvecklingen av vår personliga identitet och självuppfattning.50 

Varumärkenas personliga egenskaper styr våra konsumtionsval. Att en flicka väljer en 

Michael Kors väska signalerar att varumärket kan styra konsumtionsvalet. Hon har lagt märke 

till att märket uttrycker ett skönhetsattribut. Sedan kan hon även ha reproducerat ett 

skönhetsideal genom märket i sig.  

Informanterna vill umgås socialt i deras identitetsarbete. Varumärkena vill samspela mellan 

yttre och inre faktorer för den personliga identiteten. De inre faktorerna kan vara 

personligheten medan den yttre faktorn kan vara estetik. Tillsammans bildar det ett varumärke 

som tilltalar informanternas självuppfattning. 

Erika Lundby skriver att: ”Konsumtion kan ses som en social handling, vilket får sin främsta 

betydelse i social interaktion”.51 Ungdomarna påverkar varandra i konsumtionsval. De 

interagerar med varandra socialt i val av varor. I ungdomarnas dokumentation kan man se att 

varumärken återkommer och speglar därför att det sker en social handling. 

 Lundby menar att: “Barn kan i olika gemenskaper använda varor som symboler. Genom att 

konsumera kan barn på så vis bygga upp och uttrycka sin egen identitet: Kläder med specifika 

märken kan visa vem du är eller vilken grupp du önskar tillhöra och ibland även innebära en 

biljett till social interaktion”.52 Apple är ett dator- och mobilmärke som finns hos nästan alla 

dokumentationer som presenterats. Ungdomarna använder kanske Apple för att uttrycka 

identitet och tillhöra en grupp, för att umgås tillsammans. Apple kan till och med uppvisa 

status inom gruppen.  

Lundby hävdar vidare att: ”Dels är det betydelsefullt att vara lika och äga ungefär samma 

saker som andra, men samtidigt även viktigt att ha en egen stil och egna uttryck och 

därigenom visa sig unik”.53 En flicka som har dokumenterat sina varumärken under en hel dag 

                                                             
50  Bowallius och Toivio(2002) s.19 
51 Lundby, Erika(2009)”Konsumtion i barns gemenskaper” i Banér, Anne (red) ”Allt blir en vara": barn, kultur 

och konsumtion, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, Stockholm. s.115 

52 Ibid; s.115 

53 Ibid; s.119 
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använder en parfym av Dior. Dior är ett framgångsrikt märke som specialiserar sig på 

exklusiva kläder, smink, accessoarer, och parfym. Med parfymen kanske hon vill visa sig unik 

och ha ett eget uttryck eftersom inte alla äger den och har ekonomi att köpa den. Det kan vara 

viktigt att ungdomarna både passar in genom rätt klädstil etcetera och att de uttrycker en 

identitet som är unik.54  

 
Den fiktiva varumärkespersonen 

I Bildframställningen som sker efter varumärkesdokumentationen används egna erfarenheter, 

åsikter eller upplevelser.55 Eleverna har ritat en person utifrån de varumärkesdokument de 

skapat. Jag ska diskutera hur ungdomarna använder varumärken för att uttrycka identitet 

genom semiotiska tecken. 

 Jag har tretton teckningar från informanterna och jag har strategiskt valt ut tre att titta 

närmare på. Informanterna är i puberteten det vill säga fjorton år gamla. I Bildanalys, teorier, 

metoder, begrepp förklaras följande om bilder i puberteten:/--/Bilderna varierar från rigida 

schabloner, petiga studier till starkt expressiva bilder.56 Detta kan relateras till 

undersökningen, för att de flesta bilderna är petiga studier med små figurer. Alla skriver 

texten på varumärkena i bilden. Flickaktiga bilder förklaras såhär: ”Utmärkande för de typiska 

flickbilderna är att de är dekorativa, stillastående, och ofta har frontala figurer. Personen är 

nästan undantagslöst en flicka med sött, orörligt ansikte, med moderna kläder och 

omsorgsfullt tecknade ansikte och frisyr. Miljön är oftast endast antydd”.57/---/ Alla motiv 

från flickor i gruppen har ritat en liten tjej med sött orörligt ansikte. De är dekorativa och 

miljön är antydd men med svag penna. 

                                                             
54Lundby, Erika(2009) s.122 
55 www.skolverket.se, Kursplan för Bild i grundskolan, Centralt innehåll i årskurs 7-9. 
56 Elsner, Catharina (1988),”Barnbildsanalys” i Cornell, Peter m.fl.(red.) Bildanalys: teorier, metoder, begrepp: 

[uppslagsbok], 2. uppl., Gidlund, Stockholm. s. 33 
57 Ibid; s. 35f 

 

http://www.skolverket.se/
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Bild 10, pojke 14 år                            Bild 11,  flicka 14 år                  Bild 12, flicka 14 år 

Den första bilden framställs en man med mustasch. I håret har han en tandborste och det 

löddrar av tandkrämen. I handen håller han en Apple dator. Tröjan han använder är av märket 

Dika, byxorna är av märket Adidas. Under vänstra armen sprayas Dove deodorant. Det skrivs 

i Bildanalys teorier, metoder, begrepp om serier: ”I den pojkdominerade seriegruppen är 

bilderna oftast svart vita utan nyanser/---/. Bilderna har fart och handling men rörelserna 

framställs i enlighet med seriebildens typiserade regelsystem. De har onomatopoetiska 

tillägg(Ljudhärmande ord), fartränder, filmatiska bildbeskäringar och förkortningar, prat och 

tankebubblor. Figurerna är typiserade och har oftast rolig mimik”.58 Denna bild kan liknas vid 

en serie därför att den har fart och handling, fartränder och rolig mimik. Den har fart och 

handling i och med att figuren håller ena armen upp för att bli sprayad av dove. När han blir 

sprayad av Dove så har fartränder ritats dit. Figuren har öppen glad mun och mustasch samt 

håret fullt av lödder av en tandborste, vilket ger ett humoristiskt intryck. Informanten menar 

själv att: ”Personen liknar inte någon speciell, utan är en fantasigubbe. Alla märken skulle 

komma fram för att se vad det föreställer. Många tror att det är en tandborste och tandkräm i 

håret, men det är i själva verket schampo och balsam samt en hårborste”.59 

I den andra bilden avbildas en tjej med Arla tröja, svarta Adidas byxor och i händerna håller 

hon två burkar med ovisst innehåll. Flickan har ett nätt sött ansikte och är stillastående. Tröjan 

är dekorerad med Arla och en liten kossa. Skorna och händerna är väldigt små och prydliga. 

Kläderna är förövrigt moderna med trekvartsärm och djup sned urringning. Flickan ser 

ängslig ut, kanske hon har svårt att välja vilken av burkarna hon ska använda. Informanten 

                                                             
58 Elsner (1988) s.36 
59 Intervju med pojke nr 2, 2014-11-24 
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säger att: ”Den fiktiva personen arbetar på Arla, därför ser tröjan ut som den gör. I händerna 

håller hon en schampo flaska och en Coca Cola burk. Personen är inspirerad av en film och 

har därför ett bekymrat intryck”.60 

Den tredje bilden föreställer en flicka med sött ansikte. I den lilla handen håller hon en blå 

tandborste. Hon bär en grå tröja med svarta byxor. I bakgrunden kan man se en sned TV med 

TV bänk, en liten dator och en box. Jag tror flickan befinner sig i sitt rum, där hon ser ut att 

trivas, för hon ser nöjd ut. Informanten som har gjort teckningen förklarar: ”Flickan ska 

föreställa mig själv, för jag har valt ut de varumärken som jag själv använder. Jag bär Gina 

Tricot tröja och byxor. På fötterna bär jag Nike Air Max och i handen en Colgate tandborste. I 

bakgrunden finns en LG TV och en liten ATN box. På TV bänken står en Mac Book Air 

dator”61. 

Informanterna har ritat en varumärkesperson utefter de varumärken de känner igen eller har 

som favoriter. De har oftast valt de varumärken som de själva använder. Varumärkespersonen 

speglar dem själva på så sätt att de har ritat de genus de själva tillhör. De influerar varandra 

tillsammans i val av varor. Nike är ett favorit märke för många av dem och visar att de 

integrerar med varandra. Vissa har satt in varumärkena utan eftertanke medan andra satt ut 

dem med ett syfte. Syftet har då varit att visa en person som använder lika mycket 

varumärken som de själva gör. De kan känna igen sig i varumärkesvalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Intervju med flicka nr 2, 2014-11-24 
61 Intervju med flicka nr 3, 2014-11-24 
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Bild 2                                      Bild 3                                      Bild 4 

 

Bild 5, 6, 7, 8, 9 
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3. Tolkning och resultat 

Workshopen bestod av att eleverna skulle dokumentera sin varumärkeskonsumtion och 

utifrån den skapa en bildframställning. Jag har utgått ifrån frågeställningen; Hur använder ett 

urval ungdomar varumärken för att uttrycka identitet? Frågeställningen som också diskuteras 

är: Vilka varumärken använder ett urval ungdomar för att uttrycka identitet? 

Dokumentationerna visade att ungdomarna utryckte sin identitet på olika sätt. Det kunde vara 

ett fritidsintresse, kläder, accessoarer och smink som uttryckte identiteten. 

 Varumärket säger något om personligheten som konsumerar det. Varumärket kan därför 

uttrycka starka personligheter i informantens medvetande. Upphovsmannen eller ägaren 

förmedlar en känsla om varumärket. Ungdomarna påverkar varandra i konsumtionsval genom 

att de socialt integreras i val av varor. Varumärket identifierar en vara eller en tjänst och de 

finns överallt samt består utan att förtvina. Varumärket förmedlar vilka vi är och vill vara. 

Varumärket uttrycker skönhetsattribut samt vi själva reproducerar skönhetsidealet i märket i 

sig.  

Informanterna uttrycker identitet genom att de har ritat en fiktiv person, som de skapat efter 

varumärkesdokumentationen. Varumärkesdokumentationen består av skrivna och fotade 

varumärken som dokumenterats under en hel dag. De har ritat en fiktiv person med 

varumärkenas hjälp om vilken personen kan vara. Personen har visat sig uttryckas på olika 

sätt, men har vissa differenser. De flesta teckningarna är petiga studier med små figurer. Alla 

skriver texten på varumärket i bilden. Flickorna i studien har oftast en avbildad flicka med i 

bilden. Flickornas teckningar har dekorativa och stillasittande figurer. Flickorna ritar söta 

orörliga ansikten med moderna kläder och antydd miljö. En pojkes teckning kan liknas 

pojkdominerade seriegruppens bilder. Denna bild har därför fart och handling, fartränder och 

rolig mimik. 
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4. Slutdiskussion 

Vid fortsatta studier skulle jag vilja analysera varumärkeskonsumtionen med varumärkes 

identiteten, som till exempel att en informant har konsumerat varumärket Nike och 

varumärkesidentiteten säger att personen är sportig. Sedan skulle jag vilja fördjupa 

diskussionen om hur informanterna resonerar om varumärkesidentiteten och hur de vill ge 

uttryck för sin egen identitet.  

Sedan skulle ta enormt mycket tid att finna alla varumärkenas identitet, som är trovärdig. I en 

vidare mer omfattande undersökning skulle det kanske kunna vara möjligt. En ytterligare 

fråga jag har funderat på är varför informanterna väljer varumärken som de gör, för att 

uttrycka identitet. Vad är det som skapar deras konsumtionslust. Hur kan vi tillsammans få 

oss att konsumera mindre och bli medvetna konsumenter. 

 Informanterna blev medvetna om sina varumärkesval det vill säga de val de gjorde när de 

valde ut varumärken till den fiktiva varumärkespersonen. Detta eftersom de motiverade varför 

de valde varumärkena. Sedan om de blev medvetna identitetssökare i hur de uttryckte identitet 

är svårt att veta. De har i alla fall funderat kring varför deras varumärkesperson såg ut som 

den gjorde. En flicka uttryckte att sin varumärkesperson arbetade på arla, därför hade hon en 

t-shirt med arla på. Många har uttryckt att de valt varumärken som de själva använder sig av 

och har som favoriter. Då har de tänkt ett steg längre om sin egen identitet och den fiktiva 

varumärkespersonen. De har uttryckt sin egen identitet i bildframställningen.  
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Bilaga 1; Intervjufrågor 

 

Vilken person blev/är din ritade gubbe? förklara? Hur blev det så? 

 

Kan du förklara din process för varumärkesgubben? hur gick du tillväga? 

 

Vad brukar du köpa för varor/varumärken? varför då? 

 

Finns det varumärken som du gillar mer än andra? varför dessa/den? 
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Bilaga 2; Bildbilaga 

Bild 1 
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Bild 6 
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Bild 10 
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Bild 11 
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Bild 12
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Bilaga 3; Bildbilaga: Dokumentation av gestaltning 

 

 


