
 
 

Av: Ramon Andrade & Seth Werneborg 
 
Handledare: Johanna Fernholm  

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Företagsekonomi - Marknadsföring | Vårterminen 2016 

Ekonomie kandidatprogrammet 

 

 

 

 

 

 

Varumärkeskapitalet och 
varumärkets betydelse på 
smartphonemarknaden 

 
- En kvantitativ studie på den svenska 

marknaden ur ett konsumentperspektiv. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sammanfattning 

 
Då det fortfarande är begränsad forskning om varumärkeskapital och varumärkets 

betydelse i en högteknologisk bransch som smartphonebranschen har denna studie 

fokuserat på att belysa varumärkeskapitalet och varumärkets betydelse på den svenska 

smartphonemarknaden. Syftet var att utöka kunskapen kring diskussionen om 

varumärkeskapital från ett konsumentperspektiv på smartphonemarknaden genom att 

ta reda på vad varumärket hade för betydelse för studenter vid köp av en smartphone 

och hur starkt varumärkeskapital varumärkena Apple, Samsung, HTC, LG och 

Huawei hade på den svenska smartphonemarknaden. För att angripa 

forskningsfrågorna gjordes en enkätundersökning som empiriinsamling. Enkäter 

delades ut till 120 respondenter som bestod av studenter i Stockholmsområdet från 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola. 

Enkäten i fråga formades nästintill helt utifrån David A. Aakers koncept om 

varumärkeskapital, vilket utgörs av varumärkeskännedom, upplevd kvalité, 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Studien kom fram till två kluster av 

smartphonetillverkare med olika varumärkesstyrkor baserat på varumärkeskapitalet. 

Det första klustret utgjordes av varumärkena Apple och Samsung som hade högre 

varumärkeskapital i relation till resterande varumärken. De resterande varumärkena 

HTC, LG och Huawei utgjorde det ena klustret där Huawei hade en något avvikande 

varumärkesstyrka från de två förstnämnda i klustret. I Studien framkom det även att 

varumärket hade en stor betydelse för studenterna vid ett köp av en smartphone. 

 

 

Nyckelord: Smartphone, smartphonemarknaden, varumärke, varumärkeskapital och 

varumärkets betydelse. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Abstract 
 

As there is still limited research on brand equity and brand impact in a high tech 

industry as the smartphone industry, this study focused on highlighting brand equity 

and brand relevance in the Swedish smartphone market. The aim was to increase 

knowledge about the discussion of brand equity from a consumer perspective on the 

smartphone market by finding out what significance the brand had for the consumers 

in the purchase of a smartphone and how strong brand equity the brands, Apple, 

Samsung, HTC, LG and Huawei had in the Swedish smartphone market . To address 

the research questions, a survey was done as data collection. Questionnaires were 

distributed to 120 respondents consisting of students in the Stockholm area, from the 

Royal Institute of Technology, Stockholm University and Södertörn University. The 

survey in question was formed almost entirely out of David A. Aaker's concept of 

brand equity, which consists of brand awareness, perceived quality, brand 

associations and brand loyalty. The study found two clusters of smartphone 

manufacturers with different brand strength based of brand equity. The first cluster 

consisted of the brands Apple and Samsung, both of which had higher brand equity in 

relation to the remaining brands. The remaining brands HTC, LG and Huawei formed 

the second cluster, in which Huawei deviated in a bit in strength from the two 

aforementioned brands. The study also found that the brand was of high significance 

for consumers when buying a smartphone.  

 

Key words: Smartphone, smartphone market, brand, brand equity and brand 

significance. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Förord 
  

Till att börja med vill vi tacka våra opponenter samt syskon som under 

arbetsprocessen med denna uppsats bidragit med värdefulla synpunkter för att 

förbättra vår studie. Vi vill även tacka samtliga respondenter från respektive lärosäte 

för deras deltagande och stora engagemang. Ett stort tack riktar vi även till vår 

handledare för vägledning och värdefulla synpunkter. Slutligen vill vi tacka samtliga 

lektorer på Södertörns högskola som med sin undervisning gett oss en värdefull 

kunskap inom den företagsekonomiska disciplinen.  

____________________     ____________________  

Ramon Andrade     Seth Werneborg 

 

 Södertörns Högskola, juni 2016.  
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1. Inledning 
 
Inledningsvis diskuteras varumärket som ett konkurrensmedel, följt av en beskrivning 

av smartphonemarknaden och dess utveckling. Vidare förs problematiseringen följt 

av studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
På senare tid har företag och branscher upplevt ett alltmer intensivare konkurrenstryck 

(Melin 1999).  Faktorerna är många, inte minst uppkomsten av informationssamhället 

som tagit fart på 90-talet samt tillväxtekonomierna som bidragit till ett ökat antal 

konkurrenter. Som en följd har många företag insett värdet av att utveckla långsiktigt 

uthålliga konkurrensfördelar. Utvecklingen har bidragit till en ny syn på varumärket 

som ett konkurrensmedel (ibid). Varumärket är ett unikt attribut som utgör en icke-

tidsbegränsad ensamrätt, vilket gör varumärket till ett lämpligt ändamål för 

konkurrenskraft då det i princip även är en evig tillgång så länge det tas hand om på 

rätt sätt (ibid). 

 

Kännetecknande för vissa branscher som exempelvis teknologibranschen är att de 

präglas av hårda konkurrensförhållanden. Produkters överlägsna prestanda och 

attribut kan inte längre garantera ett företags framgång. En snabb teknologisk 

utvecklingstakt samt en ökad imitation av produkter bidrar till förkortade 

produktlivscykler (Melin 1999). Produktrelaterade konkurrensfördelar har växt fram 

till att enbart bli en konkurrensförutsättning i dagens situation. Ett ökat krav på 

innovation i samband med högre priskonkurrens ökar incitamentet för mer långsiktiga 

konkurrensmedel, där av ett ökat intresse i varumärket som konkurrensmedel (ibid). 

 

En indikation på ett varumärkets styrka och konkurrenskraft kan förklaras med hjälp 

av begreppet varumärkeskapital, vilket kommer diskuteras mer utförligt senare (se 

avsnitt 2.2). På senare tid har begreppet fått utökad uppmärksamhet och har studerats 

utifrån en mängd varierande perspektiv (Keller, 1993). Begreppet har en mängd 

definitioner men en viktig konsensus gällande definitionen är att varumärkeskapital är 

det inkrementella värdet av en produkt med avseende till varumärkesnamnet (ibid). 
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Varumärkeskapital förser ett värde till kunder genom att förbättra deras tolkning och 

informationsbearbetande, säkerhet i köpbeslut och tillfredställelse (Aaker 1991). 

Varumärkeskapital förser även värde till företag genom att förbättra effektiviteten och 

verkningsgrad av olika marknadsföringsprogram, priser och vinster, samt hållbara 

konkurrensfördelar (Yoo & Donthu, 2001). 

 

Som tidigare nämnts är teknologibranscher ett gott exempel på branscher där det är 

hårda konkurrensförhållanden. En sådan teknologibransch som är av huvudintresse i 

denna studie är smartphonebranschen. 

 

Smartphonebranschen startade med att den första smartphonen kom 1999. Denna var 

då inte tillräckligt utvecklad för att få en generell acceptans för att penetrera 

marknaden (Raento et al. 2009). På senare år har mobiltelefonen utvecklats från ett 

personligt kommunikationsverktyg till det som nu mera är känt som en smartphone 

(Ting et al. 2011). Termen för vad en smartphone är utgörs av att det är en 

programmerbar mobiltelefon med avancerade funktioner och finesser som hjälper 

individer i deras vardag och arbete (ibid). En smartphone har funktioner som 

nedladdningsbara applikationer, informationstjänster som WiFi och GPS m.m. (ibid). 

In-stat, en analysfirma för högteknologiska marknader har kommit fram till att 

smartphoneanvändare upplever ett signifikant värde från deras smartphones (ibid). 

 

I kulmen av utvecklingen av smartphonebranschen så misslyckades en del aktörer på 

mobilmarknaden med att anamma den nya smartphonetrenden (Raina 2012). 

Däribland Nokia, ett företag som hade en enorm konsumentkrets i mobilvärlden som 

inte förutsåg konkurrensen och de storskaliga innovationerna som potentiellt skulle 

utkonkurrera dem (ibid). När Apple lanserade iPhone ansågs den däremot som en 

nischad produkt, varpå konkurrens inte utgjorde ett centralt hot för företaget (ibid). 

Däremot fick Nokia kraftig konkurrens från Samsungs positionering på marknaden 

som började penetrera marknaden med ett starkt forsknings- & utvecklingsteam. 

Följden blev en svag etablering som varumärke i smartphonebranschen för Nokia 

(ibid).  
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Under de senaste åren har marknaden för smartphones haft en explosionsartad 

tillväxt. Utvecklingsfronten för smartphones är en tydlig anledning till detta 

(Morrison, 2015). Den enorma konkurrensen har satt ett enormt tryck på alla globala 

smartphoneförsäljare såsom Samsung, Apple, HTC, Sony, och Lenovo. På senare tid 

har det spekulerats om en platå på marknaden, att marknaden börjar nå en slags 

mättnadsfas (ibid). Dessa spekulationer grundar sig mycket på minskade 

försäljningssiffror, inte minst från de företag som inte haft samma genomslag på 

marknaden som de två främsta, Samsung och Apple (Hahn, 2015).  

 

Inom de allra flesta marknader finns en mättnadsfas, där marknaden i princip redan är 

full och det inte går att hitta nya kunder (Kim, 2011) När en marknad når denna 

mättnad gäller det att utforma nya strategier för att behålla marknadsandelar och en 

hållbar ekonomisk utveckling.  

 

I en alltmer mättad marknad är det även svårare att hitta nya köpare, inte minst i de 

marknader där anskaffningen av en smartphone är väldigt hög (Whitney 2016). I 

Nordamerika räknas 65 procent av konsumenterna äga en smartphone, i Europa ligger 

siffran på 74 procent och i Kina på 72 procent. Sett till marknadens existens i ålder är 

det väldigt höga siffror och antalet första-gångs användare blir allt färre (ibid). 

Samtidigt som mättnaden blir mer och mer ett faktum hjälps inte situationen av att 

förbättringarna från generation till generation på smartphones blir mer inkrementella 

vilket gör att det inte är så stor skillnad mellan olika smartphones. Tillgängligheten 

till den senaste hårdvaran går att återfinna i alla toppkonkurrenters smartphones. 

Prestandan och formfaktorn blir alltmer homogen och differentieringen är i de flesta 

fallen marginell (ibid). Det är därför av betydande vikt att låta varumärket spela en 

större roll för att utmärka och differentiera sig från konkurrenterna. 
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1.2 Problemdiskussion 
Utifrån det som diskuterats så är det intressant att diskutera drivande faktorer på en 

marknad som smartphonemarknaden. Tidigare forskning som gjorts har behandlat 

nätvärkseffekter och kvalitet som drivande faktorer för succé på teknologibranscher. 

Dessa studier har påvisat att kvalitet, både när det gäller produkter och varumärket i 

helhet har visat en signifikant positiv influens på marknadsandelen, avkastning på 

investeringar, premiumpriser och uppfattad kvalitet (Tellis, Yin & Niraj, 2009). 

Forskning med fokus på varumärkeskapital, som innefattar en större bredd gällande 

kvalitet, som en drivande faktor på smartphonemarknaden är begränsad. Inte minst på 

den svenska marknaden, vars socioekonomiska struktur skiljer sig från de områden 

där varumärkets betydelse inom smartphonemarknaden studerats tidigare. (se avsnitt 

2.5 om tidigare studier) 

 

I en marknad där konkurrensen ökar och där en enorm efterfrågan dämpas är det 

lämpligt att effektivisera sin marknadsföring. Kevin Lane Keller, professor vid Tuck 

University School of Business menar i sin artikel (Keller, 1993) att marknadsförare 

behöver en mer djupgående förståelse för konsumentbeteende som en grund för att ta 

bättre strategiska beslut. Han menar att ett företags mest värdefulla tillgång för att 

förbättra som marknadsföring är den kunskap och uppfattning som finns hos 

konsumenterna. Där av betonar han vikten av att studera varumärkeskapital som en 

förutsättning att utveckla sin strategiska position. 

 

Denna studie ämnar till att utöka kunskapen kring denna diskussion och genom att 

bidra med en studie i varumärkeskapital från ett konsumentperspektiv på 

smartphonemarknaden då denna forskningsfront är relativt snäv. 

 

Den alltmer mättade smartphonemarknaden som haft av en hög utvecklingstakt och 

anskaffningstakt har bidragit till mer homogeniserade produkter (Morrison, 2015). 

Produktrelaterade konkurrensfaktorer blir mer snäva och det lyfter fram relevansen 

för denna studie att kartlägga andra konkurrensfaktorer, mer bestämt, varumärkets 

betydelse. 
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1.3 Syfte  
Syftet för denna studie är att studera vad varumärket har för betydelse för studenter i 

Sverige vid köp av smartphone och hur starkt varumärkeskapital varumärkena Apple, 

Samsung, HTC, LG och Huawei har enligt studenter. Det är således en studie ämnad 

för att synliggöra varumärkets betydelse för studenter vid köp av smartphones och på 

så sätt utöka den kunskap som finns idag gällande varumärkets betydelse och 

varumärkeskapital inom smartphonemarknaden i Sverige. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur starkt varumärkeskapital har smartphonevarumärkena Apple, Samsung, 

HTC, LG och Huawei enligt studenter i Sverige? 

 Hur stor betydelse har varumärket vid köp av en smartphone för studenter i 

Sverige? 
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2. Teoretisk Referensram 
 
I detta avsnitt diskuteras de begrepp, fenomen och forskning kring teorin om 

varumärken & smartphones som är relevanta för studiens syfte och som bildar 

grunden för enkätundersökningen.  

 

2.1 Varumärkesuppbyggnad & Varumärkesstrategi på 

teknologibranschen 
En framgångsrik varumärkesuppbyggnad är en förutsättning för ett skapat värde 

(Melin 1999). Exempelvis Google arbetade ständigt med att justera sig till de 

förändringar som rådde på teknologimarknaden. Det framhävde bilden av 

varumärkets förmåga att förutse och kontinuerligt tillfredsställa konsumenternas 

behov. Denna så kallade brand management som Google la stor vikt på hjälpte 

företaget att uppnå en hög, hållbar tillväxttakt i en annars väldigt svår bransch (Lee et 

al. 2015).  

 

Oftast kan ett varumärkes succé eller misslyckande bero på de potentiella köparnas 

uppfattning om varumärket. I kontrast då till Googles förmåga att etablera ett 

framgångsrikt varumärke är BlackBerry ett bra exempel. BlackBerry, som år 2007 var 

marknadsledare i smartphones, misslyckades med att producera produkter som 

presterade och fick på så sett reducerad relevans i huvudmålmarknaden vilket ledde 

till ett försvagat varumärke (Lee et al. 2015). Apple med sin lansering av iPhone och 

Google med sina Android-smartphones fick en omvänd utveckling och är idag de två 

högst värderade varumärkena globalt. Blackberry föll utanför Interbrand’s Best 

Global Brands Top 100 år 2013 och har idag i sina huvudmålmarknader som USA, 

Tyskland och Spanien en procent av marknadsandelarna och en högsta 

marknadsandel på endast 3.3 procent i Storbritannien (ibid).  

 

Det finns företag, likt BlackBerry som är väletablerade, har ett starkt varumärke och 

goda distributionskanaler men inte tror på att den teknologiska utvecklingen främjar 

en produkts användbarhet. Kodak som i fotografibranschen var först med digital 

fotografi, där huvudnyttan var att spela in och bevara minnen visuellt i bildformat.  
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Kodak var allt för bundna med filmformatet och filmbearbetning som sättet att 

behandla bilder och såg inte lönsamheten med digitalfotografi, trots att de var först på 

marknaden (Lee et al. 2015). När marknaden för digitalfotografi sedan tog fart med 

aktörer som Canon och Nikon lämnades Kodak med en utdaterad produkt som inte 

längre var efterfrågad av deras konsumenter, som istället styrde uppmärksamheten 

mot digitala fotografin (ibid). 

 

2.2 Varumärkeskapital (Brand Equity) 
Varumärkeskapitalet är en modell och ett teoretiskt mått på hur starkt ett varumärke är 

baserat på varumärkets mix utav varumärkets tillgångar och skulder som är 

förknippade med varumärket (Aaker & Mcloughlin, 2007). Varumärkeskapital är en 

uppsättning av föreställningar, kunskap och beteende på den del av kunderna som 

skapar efterfrågan och prispremium för en märkesprodukt, med andra ord, vad 

varumärket är värt för konsumenten (Tiwari, 2010). 

 

Namnet och symbolvärdet för varumärket kan medföra ett ökat eller minskat värde 

för konsumenterna. Med starka varumärken uppfattar konsumenterna ett extra värde i 

produkterna och osäkerheter som uppstår vid köp minskar. Varumärkeskapitalet, 

enligt Aaker (Aaker & Mcloughlin, 2007) delas in i fyra olika sektorer för att 

utvärdera varumärket. Dessa är varumärkeskännedom, upplevd kvalité, 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Aakers koncept gällande 

varumärkeskapital är den huvudsakliga modellen som kommer att användas för att 

forma empiriinsamlingen för denna studie (se avsnitt 2.3 & 3.2.1). 

Att utvärdera och mäta varumärkeskapital kommer att ligga till grund för denna studie 

teoretiska referensram kring huruvida de valda varumärkena lyckas med att skapa ett 

värde med sina varumärken. Målet med marknadsföring är att skapa värde för 

varumärket och göra varumärket värdefullt för konsumenterna (Lee et al. 2015). De 

varumärken som har ett starkt varumärkeskapital är därför således de varumärken som 

lyckats bäst med att skapa ett värde gentemot konsumenterna och de varumärken som 

har ett svagt varumärkeskapital är de som inte lyckats med att skapa en blandning av 

värde (ibid) och kan bero på att varumärkena inte lyckats nå ett jämviktsläge på den 

ideala vektorn som innefattar kvalité och pris (ibid). 
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Figur 1- Varumärkeskapitalets olika sektorer 

2.2.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom behandlar huruvida varumärket är igenkännbart och huruvida 

konsumenterna känner till varumärket eller inte (Aaker & Mcloghlin, 2007). 

Varumärkeskapitalet stärks ju fler som har kännedom om varumärket (ibid). Ett 

exempel på hur det går att mäta varumärkeskännedom är genom att fråga 

konsumenter om de känner igen varumärket från en lista med olika varumärken eller 

om de kan lyckas komma på varumärket när de blir tillfrågade att nämna några 

varumärken inom en bransch (ibid). 

2.2.2 Upplevd kvalité 

Den upplevda kvalitén skapar i sin tur skäl för köp för konsumenter. Genom den 

upplevda kvalitén av ett varumärke kan företag positionera och differentiera sig från 

konkurrenter (Aaker & Mcloghlin, 2007). Genom att ha en hög upplevd kvalité kan 

företag enklare utveckla nya produkter då benägenheten hos konsumenterna att testa 

nya produkter ökar om det kommer från ett redan känt företag (ibid). Ett exempel på 

detta skulle kunna vara ifall ett välkänt företag skulle lansera en ny smartphone skulle 

de kunna sälja en stor mängd till skillnad från om en okänd mobiltillverkare med 

okänt varumärke skulle skapa en identisk telefon. Det skulle kunna gå att säga att den 

upplevda kvalitén hos ett varumärke innebär en minskning i risk för konsumenten då 

konsumenten upplever värdet som högre 
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2.2.3 Varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationer handlar om vad konsumenter associerar med varumärket 

(Aaker & Mcloghlin, 2007). Ett varumärke kan i stor utsträckning diktera vilken 

produkt konsumenterna väljer (ibid). Medan produkten är något som ett företag 

tillverkar för att sälja i utbyte för pengar så är varumärket baserat på vad kunden 

upplever, uppfattar och förväntar sig av produkten eller tjänsten. Enligt Lee et al kan 

marknadsförare inte säga vad varumärket är, utan vad kunden anser att det är (Lee et 

al. 2015). Det är viktigt med associationer då det kan skapa en relation med 

konsumenter som kan känna igen sig i varumärket (ibid). Genom de associationer 

som varumärket medför kan företag skapa ett symboliskt värde för konsumenterna 

som dras till sådant som de gillar och tycker om. Ett varumärke kan differentiera sig 

från konkurrerande varumärken, exempelvis genom att kunder anser att varumärket är 

mer exklusivt och representativt för deras värderingar etc.(Aaker & Mcloghlin, 2007). 

Företag kan även skapa så kallade självuppfattande fördelar vilket innebär att de med 

hjälp av ett varumärke kan få konsumenterna att uppleva sig själva på ett visst sätt och 

skapa en identitet på detta sätt (ibid), t.ex. att personer upplever sig själva som 

exklusiva med en dyr och fin smartphone. 

2.2.4 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet är ett mått på hur väl konsumenter är benägna att köpa produkter 

av samma varumärke i framtiden (Aaker & Mcloghlin, 2007). Att ha lojala kunder är 

positivt för företag då de är kunder som återkommer och köper produkter (ibid). Du 

behöver heller inte lägga lika mycket resurser på att anskaffa nya kunder vilket är 

uppskattat att vara sex gånger dyrare än att behålla redan befintliga kunder (ibid). En 

viktig aspekt till varumärkeslojalitet är den spridningseffekt detta kan leda till via 

word-of-mouth. Att lojala kunder sprider information och erfarenheter om ett 

varumärke har större effekt och trovärdighet än reklam vilket kan vara till stor nytta 

för företag som har ett starkt varumärke med många lojala kunder (ibid). För 

konsumenter innebär varumärkeslojalitet att de reducerar tiden att välja bland många 

alternativ och reducerar även risken då du har erfarenhet av produkten sedan innan 

och du vet vad du får (ibid). 
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2.3 Hur varumärkeskapital kan appliceras och mätas på 

smartphonemarknaden 

Från de fyra sektorerna som utgör varumärkeskapital som diskuterats i tidigare avsnitt 

går det att utläsa i vilken utsträckning kunder och konsumenter har en inverkan på hur 

starkt varumärkeskapitalet är. Detta utgör en grund för hur den teoretiska fakta som 

finns kring begreppet kan testas empiriskt genom exempelvis en enkätundersökning 

som involverar kunder och konsumenter som använder en smartphone. 

 

Hur varumärkeskapital med sina beståndsdelar kan operationaliseras och testas för att 

mäta ett varumärkes varumärkeskapital är något som David A. Aaker diskuterar i sin 

artikel Measuring Brand Equity Across Products and Markets, 1996. Artikeln, som 

titeln föreslår berör produktmarknader och hur varumärkeskapital kan mätas på 

produktmarknader. Detta ger de mätbarheter som Aaker diskuterar relevans för hur 

varumärkeskapital korrekt kan mätas på smartphonemarknaden då även den är en 

produktmarknad. Mätbarheterna i fråga är formade utifrån de fyra beståndsdelarna 

som utgör varumärkeskapitalet.  

 

Det finns många sätt att mäta varumärkeskapital och alla sätt behöver inte 

inkorporeras för att studera en specifik bransch (Aaker, 1996). Målsättningen är dock 

att de mätbarheter som appliceras på den studerade branschen omfattar hela bredden 

av varumärkeskapital, alltså att kännedom, uppfattad kvalitet, lojalitet och 

associationer inkluderas för valet av mätbarheter. Utöver detta så ska även 

mätbarheterna vara applicerbara på flera produktkategorier och marknader. Detta 

förklarar mätbarheternas generella natur och styrker applicerbarheten på 

smartphonemarknaden (ibid).   

 

Den generella naturen av mätbarheterna gör att vissa set av mätbarheter har högre 

relevans i olika kontext. Dagligvaruhandeln bör exempelvis inte mätas med samma 

metodik som teknologibranschen. (ibid) 
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2.3.1 Hur varumärkeslojalitet kan appliceras och mätas 

Lojaliteten som tidigare nämnts, är en av kärndimensionerna i varumärkeskapitalet. 

En indikation på varumärkeslojalitet är benägenheten att betala mer för ett 

varumärkes produkt jämförelsevis med konkurrentens som förser med likartad 

nyttoeffekt, detta utgör prispremiumet vilket associeras med ett varumärke (Aaker, 

1996). Prispremiumet kan vara hög eller låg samt ha en positiv eller negativ effekt 

beroende på de varumärken som jämförs (ibid). Ett lämpligt sätt att mäta lojalitet 

baserat på prispremium är att fråga konsumenter hur mycket de är villiga att betala för 

en produkt (ibid).  

 

Apple, som ett starkt etablerat varumärke på smartphonemarknaden är ett företag som 

har ett högt prispremium för sina produkter (Nielson, 2014), Om ett varumärke 

jämförs med ett märke som är associerad med högre priser kan ett prispremium vara 

negativt (Aaker, 1996). Exempelvis förväntar sig konsumenter kanske att 

smartphones från LG ska vara 20 procent billigare än Apples och köper från Apple 

om prismarginalen skulle vara mindre. 

2.3.2 Hur uppfattad kvalité kan appliceras och mätas 

Den uppfattade kvalitén av ett varumärke är länkad till många mätbarheter gällande 

varumärkeskapital, bland annat prispremium som diskuterats tidigare. Ett varumärkes 

produkter har onekligen en inverkan på den upplevda kvalitén konsumenter har om 

varumärket (Aaker, 1996). Upplevd kvalitet betyder även olika för olika 

produktklasser, exempelvis så är det givet att en instegsmodell, alltså en billigare, 

simplare variant av en smartphone från varumärke A inte jämförs med en 

flaggskeppsmodell, alltså det bästa ett varumärke har att erbjuda från varumärke B. 

För en mer generell jämförelse varumärken emellan gäller det att ta hänsyn till den 

relativa skillnaden i upplevd kvalitet och där av mäta om konsumenter upplever att ett 

varumärke har en konsekvent kvalitet i relation till sina konkurrenter (ibid).  
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2.3.3 Hur varumärkesassociationer kan appliceras och mätas 

Varumärkesassociationer, som är den tredje dimensionen i varumärkeskapital 

cirkulerar kring unika attribut som har med varumärkes image att göra. Utmaningen 

då enligt Aaker är att skapa mer generella mätbarheter som är applicerbara på fler 

produkter än unika fall (Aaker, 1996). Mätbarheterna kan struktureras kring tre 

perspektiv:  

 Varumärken-som-produkter (Värde)  

 Varumärken-som-personer (Varumärkespersonlighet)  

 Varumärken-som-organisationer (Organisationsassociationer) 

Misslyckas ett varumärke att skapa ett värde blir den sårbar för konkurrenterna 

(Aaker, 1996). Ett lämpligt sätt att mäta varumärkeskapitalet med avseende på 

varumärkesassociationer är att fråga konsumenter huruvida olika varumärken ger bra 

valuta för pengarna och om de värdeassociationerna konsumenterna ser i ett 

varumärke är skäl till att välja ett varumärke över ett annat (Aaker, 1996).  

2.3.4 Hur varumärkeskännedom kan appliceras och mätas 

Varumärkeskännedom som är den sista dimensionen i varumärkeskapital är viktig 

men oftast undervärderad. Kännedomen påverkar uppfattningen och attityden 

gentemot ett varumärke (Aaker, 1996). Kännedomen kan mätas genom att låta 

konsumenter nämna olika varumärken inom en produktklass, fråga vilka varumärken 

som de tänker på först när de kommer till en produkt (Top-of-Mind) eller alla 

varumärken som konsumenten känner igen inom en produktklass (ibid). 

 

2.4 Tidigare forskning inom varumärkesuppbyggnad & 

varumärkesstrategi på mobilmarknaden & smartphonemarknaden  
Som nämnt tidigare är forskningen om varumärkets betydelse på den svenska 

smartphonemarknaden snäv. Där av är det denna studies intresse att belysa detta 

fenomen. Inom detta forskningsområde har studier gjorts på en mängd marknader, 

däribland i Sydkorea, Italien, Ghana, Malaysia och Iran. Studierna ger en bra 

gemensam bild över varumärkets betydelse och vad konsumenter anser vara viktiga 

aspekter vid köp av smartphone.  
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2.4.1 Varumärkeslojala strategier  

Kim et al (2016). betonar vikten i att förstå kundlojalitet inom smartphonemarknaden 

och identifiera de faktorer (inklusive bestämningsfaktorer och moderatorer) som 

påverkar deras lojalitet. Detta grundar sig i det faktum att den koreanska smartphone 

marknaden, vilket var Kim et als. studieobjekt har nått en mättnadsfas där 

marknadstillväxten har avtagit och är beroende av uppgraderingar ersättningar av 

enheter från de existerande användarna (Kim et al. 2016).  

 

Följaktligen så ändrar smartphonetillverkare sina marknadsföringsstrategier. De som 

har en dominerande marknadsposition försöker bibehålla sin höga marknadsandel 

genom repetitiva köp från deras starka kundkretsar (ibid). Andra företag försöker 

också vinna kunder från dessa marknadsdominerande tillverkare medan andra 

försöker skydda sin marknadsandel (ibid).  

 

Att bibehålla existerande kunder genom ökad tillfredsställelse och attrahera missnöjda 

kunder från konkurrenter är strategiska nödvändigheter för företag i mättnadsfasen. 

Företag skulle få enorma konkurrensfördelar från kundkojalitet, inklusive minskade 

marknadsföringskostnader, ökad vinst med mer kunder och bygga 

varumärkestillgångar (Kim et al. 2016). Utöver kundtillfredsställelse så spelar andra 

faktorer inom marknaden viktiga roller som påverkar kundlojaliteten. 

 

Syftet med studien var att utforska effekten av kundtillfredsställelse och 

bytesbarriärer på kundlojalitet. Deras resultat visade att kundtillfredsställelse och 

bytesbarriärer hade en stor inverkan på kundlojalitet. Produktegenskaperna och 

företagsimagen var viktiga influenser på kundtillfredsställelsen (Kim et al. 2016).  
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2.4.2 Varumärkesattityden för konsumenter 

Luca Petruzzelis studerade varumärkets betydelse på mobilmarknaden i Italien och 

diskuterade hur varumärken dikterade vilken mobil konsumenterna hade intentioner 

till att köpa.   

 

Petruzellis menade att när teknologier mognar och egenskaperna blir mer snarlika har 

konsumenterna svårigheten eller helt enkelt inte viljan att särskilja varumärken eller 

rationella attribut (Petruzelli, 2008). Han menar även att trots att “branding” blir 

alltmer viktigt när högteknologiska produkter blir tillgängliga till masskonsumenterna 

så är den empiriska forskningen begränsad. 

 

Petruzellis studerade mobilanvändare och observerade konsumtionsstilen 

underliggande motiv i köpprocessen för att förstå de variabler som påverkar 

mobilanvändandet och de som påverkar företag att släppa nya produkter från ett 

teknologiskt perspektiv och ett marknadsföringsperspektiv. Resultatet visade flera 

dimensioner som var relevanta i tankesättet hos konsumenter när de valde 

teknologiska produkter. Varumärkesattityden var en huvudfaktor (ibid).  

2.4.3 Faktorer för val av smartphones 

En studie som närmare studerar bestämmande faktorer för val av smartphones är 

“Key determinants of students’ mobile phone choice” som är skriven av Michael 

Dzigbordi Dzandu, Henry Boateng och Cynthia Esinu Dzandu.  Studien har fokus på 

den Ghanesiska marknaden och vilka faktorer som är viktigast för ghanesiska 

studenter. De tillfrågade 840 respondenter i olika universitet i Ghana och kom fram 

till att den viktigaste faktorn för val av mobiltelefon var den upplevda kvalitén 

(Dzandu et al. 2014).  

 

Forskarna menar att när konkurrensen på högteknologiska marknader är hög och 

produkterna blir alltmer snarlika är det svårare för konsumenter att skilja mellan 

varumärken och endast deras övertygande attribut (Dzandu et al. 2014).  Konsumenter 

är alltid exponerade till olika varumärken av mobiltelefoner som en följd av 

vardagliga marknadsföringsaktiviteter. Därför måste mobiltillverkare bygga starka 



 

15 
 

varumärken för att vinna konsumenternas preferenser, lojalitet och bygga långsiktiga 

relationer med dem (ibid).  

 

Många företag utvecklar marknadsföringsstrategier för att förbättra sin försäljning och 

få sina varumärken att stå ut som konkurrenskraftiga (Dzandu et al. 2014).   

Författarna nämner Keller, som menade att framgångsrika varumärken ingjuter tillit i 

konsumenter och skapar positiva förväntningar i konsumenternas psyken.    

2.4.4 Studenters efterfrågan av smartphones  

Då smartphones har växt i marknadsandelar otroligt mycket under kort tid medför 

detta en större efterfrågan på högkvalitativa smartphones som kan förenkla 

användarens vardag. En artikel som studerar studenternas efterfrågan på smartphones 

är “Students’ demand for smartphones: Structural relationships of product features, 

brand name, product price and social influence” som är skriven av Norazah Mohd 

Suki. Denna artikel redogör för de aspekter som gör att studenter i Malaysia 

efterfrågar smartphones. Författaren redogör för fyra hypoteser som kan påverka 

efterfrågan på smartphones, dessa är produktegenskaper, varumärkesimage, 

produktpris och sociala influenser. Resultatet av undersökningen påvisar att 

varumärkesimage och sociala influenser är det som påverkar efterfrågan mest och 

författaren menar på att smartphonestillverkare bör ta hänsyn till detta för att förbättra 

interaktionen med kunderna och skapa ett starkare varumärke för att positionera sig 

hos kunderna (Mohd Suki, 2013). 

2.4.5 Marknadsföringsinsatsers påverkan på varumärkeskapitalet 

Nasr Azad, Ozhan Karimi and Maryam Safaei har studerat mobiltelefonindustrin och 

olika marknadsföringsinsatser på varumärkeskapitalet inom den Iranska marknaden. 

De kommer fram till i sin studie att garantiaspekten av de marknadsföringsinsatserna 

som tas upp har störst påverkan på varumärkeskapitalet (Azad et al. 2012). 

Garantiaspekten innefattar tre olika delar, (1)detta varumärke följer kontinuerliga 

förbättringar, (2)vi kan starkt lita på varumärket och (3)detta varumärke upprätthåller 

högkvalitativa produkter (ibid).   
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2.4.6 Den svenska smartphonemarknadens varumärkeskapital 

Utöver de fem artiklar som denna studie valt att inkludera som tidigare forskning 

finns även en masteruppsats skriven av Andreas Lökken, Malini Nayar och Maria 

Runering från 2012 som är intressant att ta upp trots att den inte har valts att ingå i det 

teoretiska ramverk som denna studie kommer att utgå ifrån. Uppsatsen har studerat 

varumärkets styrka på den svenska smartphonemarknaden och hur 

varumärkeskapitalet ser ut för smartphones på den svenska marknaden ur ett 

konsumentperspektiv. Uppsatsen kom fram till att Apple(5,14) är det varumärke som 

har högst varumärkeskapital vid jämförelse av ranking där ett är lägst och sju är högst 

följt av HTC(4,26) och LG (4,26). Sony Ericsson (4,23), Samsung (4,17) och Nokia 

(3,97) har en ranking strax under. RIM/Blackberry(3,06) och Motorola(2,81) har lägst  

ranking (Lökken, Nayar & Runering, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

17 
 

 
3. Metod 
 

Här presenteras tillvägagångssättet för att angripa studiens forskningsfråga samt 

motivationer kring val av metod och begränsning. Avsnittet avslutas med en 

diskussion av studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Forskningsstrategi  
En kvantitativ forskningsstrategi användes i denna studie. För att kunna studera ämnet 

har denna studie samlat in primärdata i form av enkäter. I avseende att besvara 

studiens frågeställning har den data som samlats in behandlats och sammanställts. 

 

Studien har fortsättningsvis använt sig av den deduktiva forskningsstrategin genom att 

utgå ifrån teori och jämföra den baserat på data som samlats in. Studien använde sig 

även utav det positivistiska förhållningssättet som forskningsstrategi. Detta innebär att 

verkligheten studeras och hur det faktiskt ser ut i förhållande till teorin snarare än hur 

det bör se ut (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.2 Datainsamling  
Som tidigare nämnt kommer studien att använda sig av primärdata. Den primärdata 

som studien använt sig av är enkäter som anpassades efter studiens forskningsfrågor. 

Primärdata är data som författarna själva har samlat in (Mälardalens högskola, 2016).  

 

Med hjälp av enkäter har studien kunnat studera varumärkeskapitalet och varumärkets 

betydelse på den svenska smartphonemarknaden och sedan kunna jämföra resultaten 

med vad teorierna säger.  

 

Studenter är ofta de som är de ”tidiga brukarna”(early adopters) och därför är det 

intressant att studera studenter då de ”tidigare brukarna” ofta är kända för att ha den 

högsta opinionsledningen och hjälper att skapa en kritisk massa (Lee, 2014).  
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3.2.1 Enkätundersökning  

Studiens data byggdes på en enkätundersökning. Enkätundersökning valdes som 

datainsamlingsmetod då detta underlättade mätbarheten och resultatjämförelsen med 

teorierna. 

 

Det har även utförts en pilotundersökning för att testa enkäten och huruvida den 

lyckas med att vara tydlig och lättförstådd. En pilotundersökning är bra att göra 

eftersom att det kan försäkra att datainsamlingen fungerar bra och att respondenterna 

förstår enkäten när utförandet av den faktiska enkätundersökningen sker (Denscombe, 

2014). 

 

Studien har samlat in 120 enkäter från tre olika lärosäten i Stockholm där 40 enkäter 

delades ut vid varje lärosäte. Dessa är Södertörns högskola, Kungliga tekniska 

högskolan och Stockholms universitet. Att studien har samlat in enkäter från tre olika 

universitet i Stockholm har grundat sig i att ge studien mer tyngd än om det enbart 

hade samlats in enkäter från ett lärosäte.  

 

3.2.2 Enkätstudiens utformning 

Då det ligger i denna studies intresse att kartlägga varumärkeskapitalet för 

smartphonevarumärkena på den svenska smartphonemarknaden så utgör Aakers 

artikel Mesauring Brand equity across products and markets som diskuterats tidigare 

en grund för hur enkätundersökningen för denna studie utformas. Värt att notera är att 

Aakers artikel inte utgör en grund för analys och tolkning, utan snarare, som 

diskuterats innan en grund för hur varumärkens varumärkeskapital kan mätas och 

testas empiriskt. Något som inte har en fullständig förklaring utifrån Aakers artikel är 

hur hans mätbarheter direkt kan översättas till denna studie. Som nämnts så  

introducerar Aaker många sätt att mäta varumärkeskapital på där alla mätmetoder inte 

behöver inkorporeras för att studera varumärkeskapital på en specifik bransch (Aaker. 

1996). I denna studie har de åtta första frågor/påståenden hämtats från Aaker (se figur 

för enkätfrågor). Dessa har valts utan något särskilt direktiv utifrån Aaker. Det som 

dock var viktigt är att frågor har valts från alla fyra sektorer som utgör 
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varumärkeskapital, alltså kännedom, associationer, upplevd kvalité och lojalitet. 

Dessa åtta frågor har valts oberoende av Aaker och är ett eget val som känts relevant 

för smartphonemarknaden där huvudmålsättningen var just att frågor skulle plockas 

från alla fyra sektorer.   

 

Vilken sektor det är som ger bäst mätbarhet eller vilken som skall viktas mest för att 

värdera ett varumärkes varumärkeskapital är något som Aaker inte ger en 

övergripande bild av. Han själv menar att den slutgiltiga resultatsiffran för vad 

varumärkeskapitalet är sällan känslig för förändringar i prioritet för de olika 

sektorerna (Aaker. 1996). Aaker menar att sätta lika vikt på alla sektorer som 

värdering för varumärkeskapitalet är ett bra beslut (ibid).  I denna studie har de åtta 

frågor som valts utifrån Aaker (se figur för enkätfrågor) inte fått en jämn fördelning i 

de fyra sektorerna, men alla sektorer har lika stort värde för att avgöra hur starkt 

varumärkeskapital respektive varumärke har. Sammanfattningsvis så har Aaker 

utgjort en stomme för testningsförfarandet och en säkerställning att samtliga delar av 

det som utgör varumärkeskapital inkorporerats.  

 

I kombination till de frågor/påståenden som hämtats från Aaker så har studien även 

ställt två egna frågor som är relevanta för att besvara studiens frågeställning som 

behandlar varumärkets betydelse vid köp av en smartphone i Sverige. Respondenterna 

har fått svara på hur väl frågorna/påståendena stämmer överens med vad de anser. 

Alternativen var stämmer inte alls, stämmer dåligt, stämmer varken bra eller dåligt, 

stämmer bra och stämmer helt och hållet för de frågor/påståenden som behandlar 

varumärkeskapitalet. 
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3.2.3 Pilotundersökning 

Som tidigare nämnts genomfördes en pilotundersökning för att testa den första 

upplagan av enkäten. Enkäten delades ut till tio slumpvalda respondenter vid 

Södertörns högskola. Av dessa tio respondenter upplevde tre personer svårigheter 

med att besvara några frågor. Baserat på den respons som gavs vid 

pilotundersökningen gjordes de ändringar som ansågs var lämpliga för att i största 

mån minska den tolkningsproblematik som uppstod.  

Frågor/påståenden som har hämtats från Aaker som mäter varumärkeskapitalet: 

Varumärkeskännedom 

1. ”Jag känner till detta varumärke väl” 

 

Varumärkesassociationer 

2. ”Jag anser att detta varumärke ger bra valuta för pengarna” 

3. ”Jag anser att det finns skäl att köpa från detta varumärke före andra konkurrerande 

varumärken” 

4. ”Jag anser att smartphones av detta varumärke skiljer sig från konkurrerande 

varumärken” 

 

Upplevd kvalité 

5. ”I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones av 

hög kvalité” 

6. ”I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones 

med konsekvent kvalité” 

 

Varumärkeslojalitet 

7. ”Jag är beredd att betala mer för detta varumärke i jämförelse med konkurrerande 

varumärken” 

8. ”Jag köper andra produkter från detta varumärke” 

 

Frågor om varumärkets betydelse vid köp av smartphone: 

1. Hur stor betydelse hade varumärket vid ditt förra köp av smartphone? 

2. Hur stor betydelse tror du varumärket kommer att ha vid ditt nästa köp av 

smartphone? 

 
Figur 2 - Enkätfrågor 
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Efter de ändringar som gjordes så testades den andra, nya upplagan av enkäten i en 

ytterligare mindre undersökning som innefattade tio respondenter där det framkom att 

enkäten var tydlig nog för att samtliga respondenter kunde förstå den. 

 

3.3 Population   
Populationen som studien bygger på och som har varit grund för vad studien mäter är 

studenter med en smartphone. Detta gäller såväl Sverige som internationellt men 

eftersom att denna studie fokuserat på den svenska marknaden så är därför 

populationen begränsad till svenska studenter.  

 

3.4 Urval 
I denna studie har ett bekvämlighetsurval på 120 respondenter i Stockholm använts 

för att representera populationen. Det bekvämlighetsurval som denna studie använt 

sig av innefattar ungdomar och studenter i Stockholm. Motivationen av detta 

bekvämlighetsurval baseras på studiens småskaliga natur och den lätta 

tillgängligheten av studenter i Stockholm som funnits.  

 

Det har avgränsats till att enbart studera fem varumärken i denna studie. Valet av de 

fem smartphonevarumärken som valts att undersöka baseras på IDCs data över vilka 

varumärken som har störst marknadsandelar. Det framkommer av IDC att Apple, 

Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo och LG är de största sett till marknadsandelar 

(International Data Corporation, u.å). Denna studie valde att exkludera Xiaomi och 

Lenovo då dessa varumärken främst har stora marknadsandelar i Asien (ibid). Istället 

har denna studie valt att inkludera HTC för att ingå i studiens som det femte 

varumärket att studera. Valet av att inkludera HTC grundar sig på det faktum att HTC 

år 2011 var en av de största aktörerna på smartphonemarknaden (Beaver, 2015).  
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3.5 Reliabilitet och Validitet 
Reliabiliteten handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen skulle göras om på nytt (Bryman & Bell, 2011). 

Reliabiliteten i studien är relativt låg eftersom att resultatet inte säkert hade sett 

likadant ut beroende på det urval som gjorts, väldigt mycket av resultatet grundar sig i 

vilka respondenter som fanns tillgängliga vid det specifika tillfället vid 

enkätinsamlingen.  Då denna studie har studerat varumärkets betydelse i rådande 

dagsläge kan detta självklart förändras över tid och detta gör att resultatet enbart kan 

appliceras på dagens situation. Det bekvämlighetsurval som använts i denna studie 

kan vara en stor faktor till varför reliabiliteten är låg. Beroende på urvalsplats kan 

resultatet skilja sig åt vilket även det minskar reliabiliteten. 

 

Validiteten är ett begrepp som används för att mäta huruvida slutsatser som genererats 

från en underökning hänger ihop eller inte med vad studien avser att mäta (Bryman & 

Bell, 2011). 

Validiteten i denna studie är relativt hög då studien ämnar att studera varumärkets 

betydelse och varumärkeskapitalet inom smartphonemarknaden vilket frågorna i 

enkäten är utformad efter. Detta gör att undersökningen mäter det den faktiskt avser 

att mäta. Huruvida begreppet varumärkesbetydelse tolkas kan studiens 

begreppsvaliditet dock variera men utifrån studiens och enkätens struktur bör även 

denna anses som hög då varumärkesbetydelse är väl definierat inom ramen för detta 

arbete. 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Inledningsvis redovisas respondenternas 

könsfördelning, åldersfördelning och smartphonefördelning. Fortsättningsvis 

redovisas resultat per fråga från enkäten. Resultatet av varumärkeskapitalet med dess 

olika delar och varumärkets betydelse redovisas avslutningsvis. Värdena som 

framkommer i detta avsnitt såsom medelvärde och standardavvikelse bygger på de 

120 enkäter som samlats in. 

 

Fördelningen mellan män och kvinnor i denna studie visas i nedanstående 

cirkeldiagram. Fördelningen av män och kvinnor är relativt jämn med 54 kvinnor och 

66 män.  

 

Figur 3 - Könsfördelning 

 

Nedan följer åldersfördelningen i ett stapeldiagram. De flesta av respondenterna som 

denna studie bygger på är mellan 18 och 29 år med enbart åtta respondenter som är 30 

eller äldre. Respondenterna har tillfrågats vid tre olika lärosäten vilket kan förklara 

denna åldersfördelning. 

 

Figur 4 - Åldersfördelning 
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I följande diagram redovisas smartphonefördelningen hos respondenterna. Av 120 

respondenter hade 67 en smartphone av varumärket Apple, detta motsvarar mer än 

hälften. Antal respondenter med en Samsung var 31 vilket motsvarar ungefär en 

fjärdedel. Antal med HTC var enbart två, antal med LG var sex och Huawei hade 

ingen representant i denna studie. Antal respondenter som hade en smartphone av 

annat varumärke än de som ingår i denna studie uppgick till 14 där merparten (11) 

hade en Sony men även två respondenter hade Oneplus och en respondent hade 

Motorola. 

 

 

Figur 5 – Smartphonefördelning 
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4.1 Resultat av alla frågor från enkäten 
Nedan följer medelvärdet och standardavvikelsen av alla frågor/påståenden i enkäten. 

 Medelvärde Standardavvikelse 
1. "Jag känner till detta varumärke väl"   

Apple 4,675 0,624 

Samsung 4,367 0,978 

HTC 3,658 1,319 

LG  3,442 1,371 

Huawei 2,708 1,422 

2. "Jag anser att detta varumärke ger bra valuta för pengarna"   

Apple 3,533 1,061 

Samsung 3,792 0,943 

HTC 3,200 0,894 

LG  3,108 0,915 

Huawei 2,958 0,873 

3. "Jag anser att det finns skäl att köpa från detta varumärke före andra konkurrerande varumärken"   

Apple 3,717 1,204 

Samsung 3,767 1,010 

HTC 2,933 0,985 

LG  2,825 0,993 

Huawei 2,625 1,013 

4. "Jag anser att smartphones av detta varumärke skiljer sig från konkurrerande varumärken"   

Apple 4,150 1,042 

Samsung 3,592 1,025 

HTC 2,933 0,877 

LG  2,867 0,888 

Huawei 2,767 0,950 

5. "I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones av hög kvalité"   

Apple 4,050 1,052 

Samsung 3,975 1,008 

HTC 3,192 0,892 

LG  3,008 0,835 

Huawei 2,742 0,845 

6. "I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones med konsekvent 
kvalité" 

  

Apple 4,100 0,991 

Samsung 3,767 1,027 

HTC 3,067 0,827 

LG  2,950 0,808 

Huawei 2,775 0,783 

7. "Jag är beredd att betala mer för detta varumärke i jämförelse med konkurrerande varumärken"   

Apple 3,392 1,392 

Samsung 3,217 1,265 

HTC 2,442 0,906 

LG  2,358 0,896 

Huawei 2,233 0,914 

8. "Jag köper andra produkter från detta varumärke"   

Apple 3,583 1,559 

Samsung 3,008 1,548 

HTC 1,725 0,952 

LG 2,233 1,282 

Huawei 1,717 0,954 

9. Hur stor betydelse hade varumärket vid ditt förra köp av smartphone? 3,600 1,056 

10. Hur stor betydelse tror du varumärket kommer att ha vid ditt nästa köp av smartphone? 3,758 0,907 

Figur 6 – Resultat av alla frågor från enkäten 
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4.2 Resultat av varumärkeskapitalet 
Detta avsnitt redovisar resultatet på varumärkeskapitalet som denna studie har fått 

fram genom respondenternas svar i enkäterna. Det inleds med ett samlat totalt 

diagram som redovisar det totala varumärkeskapitalvärde och även vad 

varumärkeskapitalet för de respektive varumärkena i denna studie har fått och sedan 

redovisas resultatet från de olika delarna av varumärkeskapitalet, 

varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, upplevd kvalité och 

varumärkeslojalitet. Detta för att ge en bättre bild över de olika områdena. 

Medelvärdet och standardavvikelsen kommer att redovisas för samtliga resultat då 

detta ger en bra bild över hur snittet och spridningen ser ut. För att förtydliga 

resultatet har siffrorna avrundats till tre decimaler.  

 

Nedan följer det samlade medelvärdet och standardavvikelse för samtliga varumärken 

som ingår i denna studie enligt respondenterna. Medelvärdet är 3,179 och 

standardavvikelsen är 1,240. 

 

Figur 7 – Det samlade medelvärdet och standardavvikelse för varumärkena som ingår i denna studie enligt 
respondenterna diagram 
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Figur 8 - Det samlade medelvärdet och standardavvikelse för varumärkena som ingår i denna studie enligt 

respondenterna tabell 
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Det totala medelvärdet och standardavvikelse av hela varumärkeskapitalet för 

respektive varumärke redovisas i följande diagram. Apple har starkast 

varumärkeskapital med ett medelvärde på 3,9 följt av Samsung med 3,685. HTC, LG 

och Huawei har alla ett totalt varumärkeskapital mellan 2,5 och 3,0. 

 

 

Figur 9 - Totala medelvärdet och standardavvikelsen av hela varumärkeskapitalet för respektive varumärke 
diagram 

 

Totala medelvärdet och standardavvikelsen 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 3,900 1,208 

Samsung 3,685 1,182 

HTC  2,894 1,107 

LG 2,849 1,078 

Huawei 2,566 1,052 
Figur 10 - Totala medelvärdet och standardavvikelsen av hela varumärkeskapitalet tabell 
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I nedanstående diagram redovisas det totala medelvärdet och standardavvikelsen av 

hela varumärkeskapitalet för de män och kvinnor som tillfrågats. Denna studie går 

inte djupare in på skillnaderna av män och kvinnor men resultatet av denna studie har 

påvisat att smartphonevarumärkena som har studerats i denna studie har ett starkare 

varumärkeskapital enligt män än kvinnor för alla varumärken. 

 

 
Figur 11 - Totala medelvärde och standardavvikelse för män och kvinnor diagram 

 

 
Medelvärde och standardavvikelse för alla värden 
för kvinnor 

Medelvärde och standardavvikelse för alla värden 
för män 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 3,880 1,233 Apple 3,917 1,188 

Samsung 3,549 1,240 Samsung 3,797 1,120 

HTC 2,775 1,123 HTC  2,991 1,085 

LG 2,676 1,060 LG 2,991 1,073 

Huawei 2,412 1,018 Huawei 2,691 1,064 
Figur 12- Totala medelvärde och standardavvikelse för män och kvinnor tabell 
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I det följande diagrammet redovisas resultatet av varumärkets varumärkeskapital för 

innehavare av respektive varumärke. Av alla respondenter så var det ingen som hade 

en smartphone av varumärket Huawei vilket gjorde att Huawei inte har något resultat 

i detta diagram. Resultatet som framkommer i detta diagram visar att 

varumärkeskapitalvärdena är högre för de respektive varumärkena än det totala 

varumärkeskapitalvärdet av alla respondenter. Svaren från Apple-innehavarna gav ett 

resultat med ett varumärkeskapitalvärde på 4,259. Samsung-innehavare gav ett 

resultat på 4,153, HTC-innehavarna gav ett resultat på 3,313 och LG-innehavarna gav 

ett värde på 3,938. 

 

 

Figur 13 - Totala medelvärdet och standardavvikelsen av innehavare av respektive varumärke diagram 

  

Totala medelvärdet och standardavvikelsen av innehavare 
av respektive varumärke 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 4,259 0,898 

Samsung 4,153 1,030 

HTC 3,313 1,580 

LG 3,938 0,909 

Huawei 0,000 0,000 
Figur 14 - Totala medelvärdet och standardavvikelsen av innehavare av respektive varumärke tabell 
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I följande diagram redovisas medelvärdet och standardavvikelsen av 

varumärkeskännedomen av de varumärken som ingår i denna studie. Resultatet av 

varumärkeskännedom bygger på fråga 1 från enkäten och frågans medelvärde och 

standardavvikelse. Apple har högst varumärkeskännedom med ett värde på 4,675 följt 

av Samsung på 4,367. HTC och LG har värden nära varandra på 3,658 för HTC och 

3,442 för LG. Sämst varumärkeskännedom har Huawei som har värdet 2,708. 

 

 

Figur 15 - Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeskännedom diagram 

 

Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeskännedom 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 4,675 0,624 

Samsung 4,367 0,978 

HTC  3,658 1,319 

LG 3,442 1,371 

Huawei 2,708 1,422 
Figur 16 - Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeskännedom tabell 
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Följande diagram redovisar medelvärdet och standardavvikelsen av 

varumärkesassociationer hos de valda varumärkena. Resultatet av 

varumärkesassociationer bygger på fråga 2, 3 och 4 från enkäten.  Apple har högst 

värde av alla varumärken med 3,8 följt av Samsung som har ett värde på 3,717. HTC 

har 3,022 och LG har 2,933. Huawei har lägst värde med 2,783. 

 
 

 
Figur 17 - Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkesassociationer diagram 

 
 

Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkesassociationer 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 3,800 1,131 

Samsung 3,717 0,995 

HTC  3,022 0,926 

LG 2,933 0,939 

Huawei 2,783 0,955 
Figur 18 Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkesassociationer tabell 
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I följande diagram redovisas medelvärdet och standardavvikelsen av upplevd kvalité 

hos de fem varumärken som ingår i denna studie. Resultaten av upplevd kvalité 

bygger på fråga 5 och 6 från enkäten. Man kan i detta diagram se samma struktur som 

tidigare då Apple har högst upplevd kvalité med värdet 4,075 följt av Samsung med 

värdet 3,871. HTC har värdet 3,129 och LG har värdet 2,979. Lägst upplevd kvalité 

har Huawei med värdet 2,758. 

 

 
Figur 19 - Medelvärde och standardavvikelse av Upplevd kvalité diagram 

 
 

Medelvärde och standardavvikelse av Upplevd kvalité 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 4,075 1,020 

Samsung 3,871 1,021 

HTC  3,129 0,861 

LG 2,979 0,820 

Huawei 2,758 0,813 
Figur 20 - Medelvärde och standardavvikelse av Upplevd kvalité tabell 
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I nedanstående diagram redovisas medelvärdet och standardavvikelsen av 

varumärkeslojalitet av dem valda varumärkena i denna studie.  Resultaten av 

varumärkeslojalitet bygger på fråga 7 och 8 från enkäten. Av de fem varumärken som 

ingår i denna studie så har Apple högsta varumärkeslojalitetvärdet med 3,488 följt av 

Samsung som har värdet 3,113. På tredje plats kommer LG som har värdet 2,296 följt 

av HTC med värdet 2,083. Lägst varumärkeslojalitetvärde har Huawei med ett värde 

på 1,975. 

 

 
Figur 21 - Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeslojalitet diagram 

 
 

Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeslojalitet 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 3,488 1,478 

Samsung 3,113 1,414 

HTC  2,083 0,994 

LG 2,296 1,105 

Huawei 1,975 0,968 
Figur 22 - Medelvärde och standardavvikelse av Varumärkeslojalitet tabell 
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4.3 Resultat av varumärkets betydelse 
I detta avsnitt redovisas resultatet av varumärkets betydelse. Resultaten bygger på 

fråga 9 och 10 av enkäten. Respondenterna har fått svara på hur stor betydelse 

varumärket hade vid det förra och nästa köp av smartphone. För att svara på frågorna 

har respondenterna kunnat välja mellan fem alternativ, ingen betydelse alls, liten 

betydelse, medel betydelse, stor betydelse och all betydelse. För att kunna mäta 

varumärkets betydelse har alternativen rangordnats med hjälp av siffror mellan ett och 

fem för att kunna kvantifiera resultaten och beräkna medelvärde, standardavvikelse, 

median och typvärde.  

 

 
Figur 23 - Svarsfrekvens per alternativ för varumärkets betydelse diagram 

 

 
 
 

 

8 9

25

59

19

5 5

22

70

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ingen betydelse Liten betydelse Medel betydelse Stor betydelse All betydelse

Svarsfrekvens per alternativ för varumärkets 
betydelse

Förra köpet Nästa köp

Medelvärde standardavvikelse, median och typvärde av varumärkets betydelse 
vid köp av smartphone 
Köptillfälle Medelvärde Standardavvikelse Median Typvärde 

Förra köpet 3,600 1,056 4 4 
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Figur 24 - Svarsfrekvens per alternativ för varumärkets betydelse tabell 
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Redovisning av huruvida innehavarna av respektive varumärke anser om varumärkets 

betydelse har gjorts i nedanstående diagram. Genom att redovisa de enskilda 

resultaten för de olika varumärkena ges en bättre bild över hur respondenterna har 

svarat och för vilka innehavare som varumärket har störst betydelse. De respondenter 

som har en Apple är de som anser att varumärket har störst betydelse med ett 

medelvärde på 3,836 vid förra köpet och 3,955 vid nästa köp. I diagrammet så 

synliggörs även att medelvärdet för alla varumärken är högre vid nästa köp av 

smartphone än vid det förra köpet. Huawei finns inte representerade i detta diagram 

då ingen respondent innehade en smartphone av det varumärket. 

 
  

 
Figur 25 - Vad innehavarna av respektive varumärke anser om Varumärkets betydelse diagram 

 
 

 Förra köpet  Nästa köp 

Varumärke Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Apple 3,836 1,009 3,955 0,860 

Samsung 3,419 0,848 3,548 0,810 

HTC 2,500 0,707 3,500 0,707 

LG 2,500 1,378 3,500 1,095 

Huawei 0,000 0,000 0,000 0,000 

Annan 3,500 1,225 3,643 1,082 
Figur 26 - Vad innehavarna av respektive varumärke anser om Varumärkets betydelse tabell 
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5. Analys  
 
I detta avsnitt kommer en analys av resultaten att göras utifrån den teoretiska 

referensram som finns i denna studie. Inledningsvis görs en analys av den teoretiska 

modellen av varumärkeskapitalet följt av en analys av varumärkets betydelse. 

 

Varumärkeskapitalet är ett teoretiskt mått på hur starkt ett varumärke är och utifrån 

denna teoretiska modell kan en analys av vilka varumärken som lyckats bäst med att 

skapa ett värde gentemot konsumenterna göras. (Aaker & Mclouglin, 2007) 

 

Att utgå ifrån de fyra sektorerna som utgör varumärkeskapital utifrån Aakers koncept 

gällande begreppet är en lämplig metod för att analysera de fenomen som beskådats.  

Till att börja med går det att granska varumärkeskännedomen och observera varför 

det ser ut som det gör. Frågan som utgjorde den empiriinsamling gällande just 

kännedomen var relativt rakt på sak där respondenterna helt enkelt fick besvara om de 

kände igen varumärket eller inte.  Apple och Samsung uttrycks som två prominenta 

varumärken i förhållande till de resterande som ingick i denna studie, där Apple har 

cementerat platsen som det mest igenkännbara varumärket.  

 

Som nämnts tidigare så var Apple och Samsung väldigt tidiga med en stark 

positionering på smartphonemarkanden. (Raina 2012). När en marknad tar fart så 

ökas exponeringen av den produkten (Lee et al. 2015).  Exponeringen av en produkt 

ökar benägenheten att få kännedom om de varumärken som tillverkar produkten. I sin 

tur betyder det även att det ökar benägenheten att varumärken som tidigt positionerat 

sig får ökad spridning (ibid). När varje ny kund köper en produkt från ett varumärke 

så ökar det varumärkets penetration på marknaden, alltså antalet konsumenter av det 

varumärket.  När antalet konsumenter av ett varumärke ökar så ökar den kollektiva 

varumärkeskännedomen. Första hands upplevelse tillsammans med 

informationsspridning utgör en stomme för en etablerad stomme av kännedom för ett 

varumärke inom en viss bransch (ibid). Vilket troligtvis är fallet för Apple och 

Samsung med tanke på deras konsekventa försäljningsnivå (Hahn, 2015) samt tidiga 

instick i smartphonemarknaden som nämnts, vilket kan ha lett till resultatet som 
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uttrycker Apple och Samsung som de mest prominenta varumärkena när det kommer 

till kännedomen.  

 

Två andra sektorer utifrån Aaker som diskuterats är varumärkeslojaliteten samt 

upplevd kvalitet av varumärken. Återigen uttrycks Samsung och Apple som de två 

varumärken som lyckats bäst på denna front på att skapa värde, där Apple positionerat 

sig något bättre än Samsung. Prispremiumet är en stor faktor för både lojaliteten och 

den upplevda kvalitén, alltså benägenheten att betala mer för ett varumärkes produkt 

jämförelsevis med konkurrentens som förser med likartad nyttoeffekt (Aaker, 1996). 

Att Apple och Samsung även under dessa områden av varumärkeskapitalet har 

starkast värden kan analyseras bero på att dessa varumärken lyckats bäst med att 

positionera sig med sina produkter och skapa en kvalité som efterfrågats och på så sätt 

skapa en lojalitet som gör att konsumenterna vet vad de kan förvänta sig av produkter 

av dessa varumärken och kan lita på att produkter från dessa varumärken håller en  

hög standard. Att de resterande varumärkena inte uppnår ett lika högt värde som 

Apple och Samsung kan analyseras bero på att dessa varumärken inte har lyckats med 

sina marknadsföringsinsatser och kunnat skapa ett värde gentemot konsumenterna på 

samma nivå. 

 

Av varumärkena så var även Apple och Samsung de som hade starkast värde av 

varumärkesassociationer, detta kan bero på att Apple och Samsung har lyckats bäst 

med att skapa en identitet och får konsumenterna att känna igen sig i varumärket. Att 

det är just Apple och Samsung som lyckats bäst med detta kan bero på den förmåga 

som dessa varumärken innefattar med att följa med trender och konsumenternas 

efterfrågan. Som Mohd Suki kom fram till i att varumärkesimagen är en av 

huvudfaktorerna till vad studenter efterfrågar för smartphones. 

 

Att varumärkena HTC, LG och Huawei fick ett svagare varumärkeskapital i denna 

studie kan bero på att dessa varumärken inte har hittat jämviktsläget mellan pris och 

kvalité på den ideala vektorn. Konsumenterna uppfattar inte att varumärken som inte 

uppnår detta jämviktsläge erbjuder en bra blandning av värde(Lee et al, 2015) och 
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detta skulle kunna vara anledningen till att HTC, LG och Huawei i denna studie har 

lågt varumärkeskapital. 

 

Varumärkets betydelse har visat sig vara av relativt stor betydelse med ett medelvärde 

på 3,6 vid förra köpet och 3,758 vid nästa köp. Respondenternas median och typvärde 

som användes för att se vilket värde som ligger i mitten och även det värde som har 

fått flest svar. I denna studie var typvärdet och medianen fyra vilket betyder stor 

betydelse.  Detta gör att varumärkets betydelse kan analyseras att ha en stor betydelse 

trots medelvärdena 3,6 och 3,758. 

 

Att varumärket har en stor betydelse och får en större betydelse kan kopplas till de 

tidigare studier som gjort på smartphonemarknaden som alla redovisar en gemensam 

bild av att varumärket spelar en stor roll vid köp och val av smartphone. Därför kan 

denna studie ses stärka den gemensamma bilden av att varumärket har en stor 

betydelse vid köp av smartphone. Som Petruzelli menade så är varumärkesattityden 

något som kan diktera vilken produkt man väljer vilket kan analyseras stämma i 

denna studie då varumärket hade en stor betydelse vid studenternas köp av 

smartphone. 

 

Varumärkesimage är en av de faktorer som påverkar efterfrågan mest inom 

smartphonemarknaden (Mohd Suki, 2013). Att varumärket har en stor betydelse 

kommer även fram i denna studie. Varumärket är alltså av stor betydelse när studenter 

ska köpa en smartphone vilket kan analyseras att stämma med teorin om att 

varumärkesimage är en av de större faktorerna som påverkar efterfrågan av 

smartphones. 
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6. Slutsats 
 
I detta avsnitt redogörs studiens slutsats som besvarar de forskningsfrågor som 

ställts.  

 

Apple har starkast varumärkeskapital enligt studenter i Sverige med ett 

varumärkeskapitalvärde på 3,9 av max 5. Efter Apple har Samsung starkast 

varumärkeskapital med ett varumärkeskapitalvärde på 3,685. HTC har ett 

varumärkeskapitalvärde på 2,894 och LG har ett varumärkeskapitalvärde på 2,849. Av 

de varumärken som ingår i denna studie har Huawei lägst varumärkeskapitalvärde på 

2,566. 

 

Medelvärdet för varumärkets betydelse var 3,6 av 5 vid förra köpet och 3,758 av 5 vid 

nästa köp. Medianen och typvärdet var 4 vid både det förra köpet och nästa köp. Det 

framkommer därför i denna studie att varumärkets betydelse är av stor betydelse vid 

köp av smartphone för studenter i Sverige.   
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7. Diskussion  
 
I detta avsnitt kommer en diskussion att redovisas och en genomgång av intressanta 

aspekter som har framkommit i denna studie. Diskussion av varumärkena och 

varumärkets betydelse avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

Av respondenterna så hade majoriteten en smartphone av varumärket Apple och 

Samsung, detta skulle kunna ha påverkat resultatet av denna studie då respondenterna 

som har en smartphone av ett visst varumärke förmodligen tenderar till att tycka om 

varumärket av denna och kanske inte riktigt är objektiva i sina svar. Ett tecken på 

detta är resultatet i figur 14 som visar på varumärkeskapitalet som innehavare av 

respektive smartphone ger till varumärket. Trots detta problem så ger ändå resultatet 

en bra bild över hur varumärkeskapitalet på den svenska smartphonemarknaden ser ut 

då det visar antalet innehavare av respektive varumärke som kan avspegla hur väl 

varumärkena har ett starkt varumärkeskapital eller inte. 

 

Varumärkeslojaliteten har generellt sett fått lägre värden än de andra områdena av 

varumärkeskapitalet, detta skulle kunna vara en indikation på att marknaden ännu inte 

har mättats helt. Det skulle kunna tyda på att varumärkena på smartphonemarknaden 

inte helt har lyckats med att skapa en lojalitet i jämförelse med de andra områdena av 

varumärkeskapitalet.  

 

Resultatet från figur 7 visar medelvärdet och standardavvikelsen av värdena för varje 

fråga/påstående. Det framkommer att standardavvikelserna för varje fråga/påstående 

ligger mellan 0,624 och 1,559. Standardavvikelserna är relativt stora i förhållande till 

skalan som är 1-5 vilket visar på att det finns en relativt stor spridning för alla 

frågor/påståenden. 

 

En intressant aspekt som framkommer i studien är att varumärkeskapitalet för 

varumärkena på den svenska smartphonemarknaden är starkare hos män än hos 

kvinnor. Skillnaderna är inte stora men det finns ändå ett mönster som är värt att 

nämna.  
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Det framkom i enkätundersökningen att alla respondenter ägde en smartphone vilket 

styrker studiens teori om att marknaden för smartphone är alltmer mättad och antalet 

första-gång användare blir färre. Detta skapar en situation där det förmodligen 

kommer läggas mer vikt på varumärken inom denna marknad för att använda som 

konkurrensmedel och som förmodligen kommer leda till att en starkare tillhörighet 

med varumärkena för konsumenterna. 

 

7.1 Diskussion av varumärkeskapitalet för respektive varumärke 
På alla områden inom varumärkeskapitalet ser man ungefär samma trend, att Apple 

har högst värde tätt följt av Samsung. Efter Samsung har HTC oftast högst värde följt 

av LG och sist Huawei.  

 

Resultaten som framkommer i studien tyder på att det finns två kategorier av 

varumärken på smartphonemarknaden i Sverige, de som har ett starkt 

varumärkeskapital och de som har ett medelstarkt varumärkeskapital. I denna studie 

har Apple och Samsung starkt varumärkeskapital medan HTC, LG och Huawei har 

medelstarkt varumärkeskapital med Huawei som har lite lägre varumärkeskapital än 

HTC och LG. 

7.1.1 Diskussion av Apple 

Apple är det varumärke som har starkast varumärkeskapital för alla fyra områdena av 

varumärkeskapitalet.  

 

Utifrån resultatet av Apples varumärkeskapital går det att se att Apple har starkast 

varumärkeskännedom följt av upplevd kvalité och varumärkesassociationer, lägst 

värde har Apples varumärkeslojalitet. Apple ansågs dock inte vara det varumärke som 

gav mest valuta för pengarna enligt respondenterna. 

 

Apple är det varumärke som var mest representerat av respondenterna som nuvarande 

smartphone och var även det varumärke som fick högst varumärkeskapitalvärde vid 

jämförelse av vad innehavare av respektive varumärke gett för 

varumärkeskapitalvärde. 
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7.1.2 Diskussion av Samsung 

Samsungs varumärkeskapitalvärde kom på andra plats av de varumärken som ingått i 

studien. Samsung hade på alla varumärkeskapitalområdena ett värde som låg väldigt 

nära Apple. Samsungs starkaste område inom varumärkeskapitalet var 

varumärkeskännedom följt av Upplevd kvalité, Varumärkesassociationer och sist 

Varumärkeslojalitet. Samsung var det varumärke som ansågs ge mest valuta för 

pengarna och även det varumärke som det fanns störst skäl att köpa före andra 

konkurrerande varumärken. 

7.1.3 Diskussion av HTC 

HTC är det varumärke som fick det tredje högsta varumärkeskapitalvärde. HTC fick 

det tredje högsta värdet på alla varumärkeskapitalområdena förutom på 

varumärkeslojaliteten där HTC fick det fjärde högsta värdet och LG istället fick högre 

värde. Detta beror på att HTC fick lägre värde på fråga/påstående åtta som handlar om 

huruvida respondenterna köper andra produkter från detta varumärke. Detta i sin tur 

kan bero på att HTC nästan enbart säljer smartphones och att LG har ett större 

produktutbud med flera produktkategorier.  

 

HTCs starkaste varumärkeskapitalområde är varumärkeskännedom följt av upplevd 

kvalité, varumärkesassociation och sist varumärkeslojalitet. Intressant är även att 

HTC innehavare gav HTC så lågt varumärkeskapitalvärde och var det varumärke som 

fick lägst värde av sina respektive innehavare. Detta skulle kunna bero på att antalet 

respondenter som hade en HTC enbart var två stycken vilket gör att resultatet inte 

riktigt går att generalisera i en stor utsträckning. 

7.1.4 Diskussion av LG 

LG fick näst lägst varumärkeskapital i denna studie. Som diskuterats i diskussionen 

av HTC så hade LG högre varumärkeslojalitetvärde än HTC. LGs starkaste 

varumärkeskapitalområde var varumärkeskännedom följt av upplevd kvalité, 

varumärkesassociationer och sist varumärkeslojalitet.  

Trots de låga varumärkeskapitalvärdena som LG har fått totalt sett i denna studie så är 

det intressant att se att enligt innehavare av LG så är varumärkeskapitalvärdet högre 
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för LG i jämförelse med samtliga varumärken totalt sett för alla respondenter. Detta 

skulle kunna bero på att dessa respondenter själva har en LG och svarar utefter.  

7.1.5 Diskussion av Huawei 

Huawei är det varumärke som har lägst varumärkeskapitalvärde i denna studie och 

fick även lägst värde på alla områdena av varumärkeskapitalet. Huaweis starkaste 

område är varumärkesassociationer, upplevd kvalité, varumärkeskännedom och sist 

varumärkeslojalitet. Att Huawei är det enda varumärke som inte har 

varumärkeskännedom som det starkaste området skulle kunna bero på att de 

respondenter som inte känner igen varumärket har svarat ”varken bra eller dåligt” på 

de resterande frågorna/påståendena då de inte vet eller känner till varumärket. Detta 

skulle kunna förklara varför de andra områdena har ett högre värde för Huawei. 

Av alla 120 respondenter var det ingen som hade Huawei, det ger en ungefärlig 

fingervisning på hur starkt varumärkeskapital Huawei har på den svenska marknaden. 

 

7.2 Diskussion av varumärkets betydelse 
Varumärkets betydelse har visat sig vara av relativt stor betydelse med ett medelvärde 

på 3,6 vid förra köpet och 3,758 vid nästa köp. Att det ändå finns en skillnad av dessa 

kan vara ett tecken på att varumärket får allt större betydelse i och med den mättade 

marknaden som har skapats fram till idag som diskuterats i tidigare avsnitt.  

Varumärket hade högst betydelse för Apple innehavare följt av de som innehade 

andra varumärken av smartphone än de som ingick i denna studie. 

För innehavare av respektive varumärke så var samtliga enade om att varumärket 

hade en större betydelse vid nästa köp av smartphone än förra köpet. HTC och LG 

innehavare stod för den största skillnaden, detta skulle kunna bero på att det är få 

respondenter hos dessa två grupper och att detta har skapat den stora skillnaden.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Som studien har gått igenom tidigare så är respondenterna i studien främst studenter i 

Stockholm vilket kan påverka huruvida resultatet är generaliserbart med övriga 

smartphoneinnehavare i Sverige. Därför skulle det vara intressant för vidare forskning 

att studera hela Sverige och alla åldersgrupper. Att även studera fler varumärken som 

har exkluderats i denna studie såsom, Sony, Motorola och Oneplus m.m. skulle vara 

intressant för att få en så bra bild över den svenska smartphonemarknaden som 

möjligt. För att studera varumärkets betydelse skulle det vara intressant för vidare 

forskning att studera andra faktorer än enbart varumärkets betydelse och jämföra 

dessa för att se hur stor roll varumärkets betydelse har i förhållande till möjliga andra 

faktorer som påverkar köpet av smartphone.  
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Juridiskt kön  
 Man 
 Kvinna 

Ålder: ____  

9. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätundersökning 

Enkätundersökning 

Denna enkät handlar om varumärken inom 
smartphonebranschen. 
Se därför till att enbart fylla i denna enkät om du har en 
smartphone. 

Min nuvarande smartphone är av märket: 
 Apple 

 Samsung 

 HTC 

 LG 

 Huawei 

 Annan:______________________ 

Svara genom att kryssa i hur väl påståendena stämmer på alla varumärken. Ett 
svar på varje rad.  

Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer bra 
Stämmer helt 

och hållet 

 
Varumärkeskännedom 

1. ”Jag känner till detta varumärke väl” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

Varumärkesassociationer 

2. ”Jag anser att detta varumärke ger bra valuta för pengarna” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

3. ”Jag anser att det finns skäl att köpa från detta varumärke före andra konkurrerande 

varumärken” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           
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4. ”Jag anser att smartphones av detta varumärke skiljer sig från konkurrerande 

varumärken” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer bra 
Stämmer helt 

och hållet 

 
Upplevd kvalité 

5. ”I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones av 

hög kvalité” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

6. ”I jämförelse med andra varumärken anser jag att detta varumärke har smartphones 

med konsekvent kvalité” 

(att varumärket har en jämn kvalité genomgående i sina smartphones) 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

Varumärkeslojalitet 

7. ”Jag är beredd att betala mer för detta varumärke i jämförelse med konkurrerande 

varumärken” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           

 

8. ”Jag köper andra produkter från detta varumärke” 

Apple           

Samsung           

HTC           

LG           

Huawei           
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Varumärkets betydelse vid köp av smartphones 

9. Hur stor betydelse hade varumärket vid ditt förra köp av smartphone? 

 Ingen betydelse 

 Liten betydelse 

 Medel betydelse 

 Stor betydelse 

 All betydelse 

10. Hur stor betydelse tror du varumärket kommer att ha vid ditt nästa köp av 

smartphone? 

 Ingen betydelse 

 Liten betydelse 

 Medel betydelse 

 Stor betydelse 

 All betydelse 

 


