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 Sammanfattning 
Idag upplever många marknader en hård konkurrenssituation där ett stort utbud av produkter kan få 

exponering med hjälp av informationsteknologin och internet. En av de snabbast växande 

marknaderna i världen är just nu mobilindustrin och den yngre generationen vid namn generation z, 

som är den första generationen att växa upp med dagens avancerade teknologi, är i absolut framkant 

när det kommer till användandet av smartphones. Vad som driver den här generationen till att på 

längre sikt konsumera samma varumärken på marknaden är emellertid inte helt kartlagd. Det finns 

många studier inom marknadsföring som undersöker varumärkeskapital och hur det påverkar 

konsumtion. På senare tid har forskare argumenterat för att varumärkesrelationer hos konsumenter 

är viktiga för företag att beakta då de kan bidra till framtida konsumtion på lång sikt. Den här 

studien syftar därav att undersöka hur stark varumärkesrelationen är för unga svenska konsumenter 

på smartphone-marknaden samt att undersöka om varumärkesrelationen påverkar köpintentionen, 

dvs om varumärkesrelationen bidrar till att konsumenten vill konsumera varumärket igen. Genom 

data från enkäter som distribuerats online visar studiens resultat att varumärkesrelationernas 

beståndsdel “varumärkesförtroende” påverkar köpintentionen positivt men finner inget belägg för 

att att ”varumärkesnöjdhet” och ”varumärkestillgivenhet” har någon påverkan. 
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1. Introduktion 
Många marknader upplever idag en hårdare konkurrenssituation och produktlivscykeln för 

produkter i flera branscher har förkortats på ett dramatiskt sätt på grund av den snabba teknologiska 

utvecklingen. Globaliseringen är den största faktorn till det ökade konkurrenstrycket och det faktum 

att  imitationer av produkter idag dyker upp med allt snabbare hastighet på marknader gör att 

företag måste skifta sitt fokus från materiella tillgångar till icke materiella tillgångar för att deras 

strategier ska fungera. Det som tidigare har varit konkurrensfördelar relaterade till produkten är i 

dessa förhållanden snarare konkurrensförutsättningar. I teknologibranschen där produktlivscyklerna 

är korta räcker till exempel inte prestandan på själva produkten för att garantera långsiktig 

framgång. Många företag riktar därav mer fokus på andra konkurrensmedel och ett av dessa är 

varumärket (Melin, 2019). Varumärket kan beskrivas som en samling av icke greppbara tillgångar 

som tillsammans förmedlar en känsla till konsumenten. Målet med varumärket är att det via sitt 

budskap ska få konsumenten ska välja att konsumera just det varumärket istället för en konkurrent 

(Kapferer, 2012). 

Mobilindustrin är en av de snabbast växande marknaderna i världen och år 2021 beräknas 40 

procent av världens population äga en smartphone. En smartphone är en mobiltelefon med mer 

avancerade dataegenskaper som introducerades på marknaden i slutet av 90-talet och blev populärt i 

den allmäna västerländska kulturen först genom företaget Apple och deras iPhone 

(www.statista.com, 2019). Smartphones har upplevt en extremt hög tillväxt på marknaden under 

senare år och enligt undersökningar äger cirka 98 procent av den yngre generationen en 

smartphone. Den yngre generationen som kallas generation z använder sin smartphone för att 

kommunicera med vänner via sociala nätverk, engagera sig med företag och marknadsföring, 

konsumera underhållning samt för att vara kreativa som till exempel att skapa videoinnehåll som de 

delar med sig av på nätet (Digital Turbine, 2019). Den innovativa teknologin har emellertid sitt pris 

som berör smartphone-användares anonymitet och privatliv. Då smartphones tillsammans med 

inneboende teknologier som till exempel molntjänster gör det väldigt svårt för konsumenter att hålla 

sitt privatliv för sig själv utan att dela med sig av information till smartphone-tillverkare och andra 

aktörer i samhället måste varumärken fundera noggrant över sina beslut för att framstå som 

trovärdiga. 
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1.1 Generation z och varumärken 
Den yngre generationen idag kallas som sagt för generation z. De är människor födda mellan år 

1995 och 2009. De har spenderat hela sin livsstil i den ständigt uppkopplade, moderna teknologiska 

tillvaron. Människor inom detta ålderspann kommer utgöra runt 31 procent av befolkningen år 2021 

(Forbes.com, 2019) och stå för 40 procent av alla konsumenter år 2020 (99firms.com, 2019). 

Dessutom har generation z en stor inverkan på vad hushållet och familjen spenderar. Den här 

gruppen av konsumenter har alltså redan och kommer ha en fortsatt signifikant påverkan på vilka 

varumärken som är populära och vilka varumärken som konsumeras.  

Inställningen som generation z har till varumärken är ett omdiskuterat ämne. Med anledning av hur 

viktiga de är för ekonomin strävar många arbetsgivare och marknadsförare efter att ta reda på hur 

den här generationen skiljer sig från andra, deras värderingar samt hur de interagerar med 

varumärken. I en studie gjord av Singh (2014) gällande utmaningar hos generation z håller tre 

fjärdedelar av de unga respondenterna med om att deras erfarenhet med teknologi kommer hjälpa 

dem att nå sina mål och två tredjedelar håller med att teknologin ger känslan av att allting är 

möjligt. Den här gruppen av människor är fortfarande en ny generation och all dess karaktärsdrag är 

ännu inte helt kartlagda, men en sak är tydligt och det är att de har en konstant tillgång till internet. 

Det finns studier som visar att generation z vill ha varumärken som är transparenta och autentiska 

(www.nrf.com, 2019). De menar att lojalitet till varumärket byggs genom engagemang och 

gemensamt skapande tillsammans med till exempel trovärdighet. Under senare tid har varumärkets 

syfte och vad det står har nu visat sig vara viktigt i beslutsfattandet för människor då de ska välja 

om de vill associeras till varumärket och konsumera det. Studier indikerar att den yngre 

generationen kräver att ett varumärke måste ha en mening och ett “varför” bakom sig. 

(www.ibm.com, 2019). Många varumärken anpassar sig till det nya paradigmskiftet genom att till 

exempel ha aktiva ställningstagande till sociala problem och hållbarhet tillsammans med en radikal 

transparens. Medvetna konsumenter har visat sig belöna sina favoritvarumärken för till exempel 

politiska ställningstaganden samtidigt som de kräver snabbare tillfredställelse från mobil shopping. 

Det finns även studier som beskriver generation z som en förbryllande generation då det beter sig 

annorlunda jämfört med tidigare generationer genom att ha högre förväntningar och ingen 

varumärkeslojalitet (Mohammed, 2018). Den mobila shoppingen och det nutida 

informationssamhället gör att varumärken blir utbytbara. Generation z är alltså en svår grupp för 

företag att hålla fast vid, detta trots företagens arbete med att förmedla medvetenhet och altruistiska 

intentioner (McKinsey & Company, 2019). 



!3

Forskare som har studerat varumärken har utvecklat flera olika koncept om varumärkets 

beståndsdelar samt hur det påverkar konsumentbeteende. Aakers model om varumärkeskapital och 

Kellers model om kundbaserat varumärkeskapital har fokuserat på hur konsumenter upplever 

varumärken genom att studera olika vetskapsstruktuer så som varumärkeskännedom, 

varumärkesbild och varumärkespersonlighet (Aaker, 1991). Med hjälp av varumärkeskapital kan 

marknadsförare belysa relationen mellan marknadsföringsaktiviteter och resultat och studier visar 

att höga varumärkeskapitalnivåer ofta leder till ökad försäljning och att konkurrenskraften då blir 

större (Taylor & Francis, 2019). På senare tid har forskare däremot argumenterat för att det är 

viktigt att beakta hur konsumenter ingår i varumärkesrelationer och formar varumärkesgemenskap 

på liknande sätt som de bygger relationer och gemenskap i sina personliga liv (Fournier, 1998; 

Grossman, 1998; McAlexander et al., 2003). Med hjälp av varumärkesrelationer kan varumärkets 

band till konsumenten stärkas på ett mer långsiktigt och robust sätt och företag öka sina chanser för 

att konsumenten ska vara lojal och göra framtida köp. 

1.2 Problemdiskussion 

Generation z är den första generationen att i så stor utsträckning använda digitala teknologier som 

internet och smartphones från tidig ålder. Då internet har givit generation z tillgång till att snabbt 

hitta ny information om en mängd olika produkter innebär det att den här generationen har en helt 

ny inställning till konsumtion och varumärken. Kotler et al., (2010) menar att vi lever i en 

värderingsdriven tid där människor inte vill behandlas som simpla konsumenter utan istället kräver 

att behandlas som människor med medvetande, hjärta och själ. Samtidigt har tillgången till 

information gjort det möjligt för de yngre konsumenterna att enkelt hitta den billigaste produkten 

och pris har bland annat visat sig vara en primär drivkraft för generation z (Mary Hanbury, 2019). 

Mohammed (2018) menar att rådande teorier om vad som får människor att adoptera och 

konsumera smartphones och annan teknologi är utdaterade då de inte beaktar förändringarna som 

teknologi gör med den nya generationen som är uppvuxen med det. Frågan om vad som får unga 

konsumenter att vid upprepade tillfällen konsumera samma varumärke bör utforskas mer. Kraven på 

företag med “större” och mer medmänskliga visioner tyder på att varumärket är en stor faktor i valet 

av produkt när generation z ska konsumera. Det är emellertid oklart vilken del av konsumentens 

förhållande till varumärket som inverkar på konsumtionen. Är det varumärkeskapital, vilket till 
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exempel innefattar varumärkets identitet som betyder mest, eller kan det vara mer långsiktiga 

aspekter som varumärkesrelationer vilket innefattar nöjdhet, tillgivenhet och förtroende? För 

företag att få de just nu viktigaste konsumenterna på smartphone-marknaden att under längre 

perioder återkomma för att konsumera just deras produkter är inte en lätt uppgift när den rådande 

konkurrenssituationen beaktas. Idén om varumärkesrelationer ger därför en möjlighet att säkerställa 

lojalitet och framtida konsumtion.  

Enligt Esch, et al. (2006) kommer konsumenten bara skapa sig en rik bild av varumärket om den 

reflekterar verkligheten av alla kundens känslor. Varumärkesförtroende samt varumärkesnöjdhet 

kommer leda till varumärkestillgivenhet och här finns möjligheten för ett långsiktigt starkt 

varumärke. För att säkerställa framtida inköp hos sina konsumenter kan företag förutom att bara 

etablera ett välkänt varumärke, även skapa starka varumärkesrelationer. Diskussionen gällande 

varumärkesrelationens betydelse för långsiktig styrka på marknaden ger tillverkare av smartphones 

möjligheter implementera nya medel i sin marknadsföringsstrategi som beaktar 

varumärkesrelationens roll för konsumenternas smartphonepreferenser. För att som marknadsförare 

kunna ta ställning till en marknadsföringsstrategi som använder sig av konceptet 

varumärkesrelationer måste man först veta hur kundernas existerande varumärkesrelationer ser ut, 

vilka delar av varumärkesrelationerna som är stakrast samt om varumärkesrelationer har betydelse 

vid köp av en smartphone. Den här studien ämnar därför att bredda kunskapen om 

varumärkesrelationerna hos yngre smartphonekonsumenter. Det finns mycket kvantitativ forskning 

inom varumärkeskapital men forskningen kring varumärkesrelationer har emellertid för det mesta 

utförts genom kvalitativa metoder och tolkande ramverk på individuella fall. Det finns inte mycket 

forskning på hur varumärkesrelationer ser ut i smartphonebranschen hos den yngre generationen 

och författarna vill därför bidra till att fylla detta forskningsgap. Därav undersöker författarna 

drivande beståndsdelar till total varumärkesrelation på smartphonemarknaden för generation z.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Diskussionen ovan har handlat om hur varumärkesrelationer kan verka som ett värdeskapande 

konkurrensmedel i mättade marknader samt hur viktigt det är att beakta generation z som 

konsumenter då de till exempel står för en stor del av konsumtionen och är digitalt medvetna. Syftet 

med den här studien är att utifrån teorin om vad som bygger varumärkesrelationer kartlägga hur 

starka varumärkesrelationer unga smartphonekonsumenter har till sina smartphones i Sverige samt 

hur varumärkesrelationen påverkar köpintentionen. Det är därav en studie som ämnar att belysa 

varumärkesrelationens betydelse i en tid där konsumenter har tillgång till en enorm bredd av digital 

information samt att undersöka i vilken utsträckning varumärkesrelationer överhuvudtaget är 

befintliga bland konsumenter på den svenska smartphonemarknaden. Syftet mynnar ut i följande 

frågeställning:  

”Har unga svenska konsumenter tillräckligt stark varumärkesrelation till sin smartphone för att 

konsumera varumärket på sin smartphone igen” 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar de teoretiska koncept som är relevanta för studien, de teoretiska 

modellerna samt hur de används. Först presenteras teorin om hur generationer skiljer sig åt från 

varandra och sedan beskrivs den övergripande forskningen som gjorts inom varumärkesrelationer. 

Efter det beskrivs de tre konceptuella beståndsdelarna av varumärkesrelationer som författarna 

använder sig av för att utföra studien. 

2.1 Generationsteori 
Olika Generationsskaror har olika värderingar, preferenser och konsumtionsbeteenden (Parment, 

2013). Marknadsförare siktar därav till att förstå och tillföra kunderbjudanden som är attraktiva för 

den specifika skaran. Generationsteori beskriver att generationsskaror delar livserfarenheter som 

gör att de utvecklar liknande attityder och värderingar (Meriac et al., 2010). På samma sätt har 

medlemmar av olika skaror inte upplevt samma erfarenheter och utvecklar därför olika värderingar 

och attityder och beteenden (Dries et al., 2008), . 

Generation z som kallas för “internetgenerationen” är en nätverksgeneration på så vis att de genom 

sina mobiltelefoner till större del är med i olika nätverk jämfört med tidigare generationer. Den här 

generationen är den första naturliga mobiltelefonexperten och de föredrar trådlösa, touch-drivna 

skärmar i form av smartphones som de kan kommunicera med världen igenom (Association, 2019). 

 Enligt Singh (2014) är generation z unika när det kommer till tankesättet om mångfald och olikhet. 

Det är mindre troligt att den här gruppen accepterar tidigare igenkända kategorier då de istället 

föredrar att blanda olika komponenter av identitet och perspektiv som de tilltalas av. På detta sätt 

skapar de en egen personlig sammansättning av identitet. 

2.2 Varumärkesrelationer 

2.2.1 Tidigare Forskning 

Varumärkesrelationer är i grunden ett metaforiskt koncept som liknar relationen mellan två 

människor till en människa och ett varumärke. Forskningen om varumärkesrelationer beskriver hur 

olika dynamiker som existerar inom interpersonliga relationer existerar i relationen mellan 

människa och varumärke. Varumärken har till exempel utmärkande personlighetsegenskaper 
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(Aaker, 1997; Fournier, 1998) och de relationsenliga företeelserna inom varumärkesrelationer 

kommer från teorier inom interpersonliga relationer som till exempel ”interdependence 

theory” (Thibaut & Kelley, 1959), ”investment model of commitment theory” (Rusbult,1980) och 

”social penetration theory” (Altman & Taylor,  1973).  

Varumärkesrelationer är därför ett distinkt område inom marknadsföringslitteraturen. Ända sedan 

uppkomsten av varumärkesrelation har flera teorier, koncept och modeller introducerats i syfte av 

att förstå hur konsumentens relation till varumärket utformar sig (Fetscherin  & Heinrich, 2015). 

Koncept som varumärkestillgivenhet (Lourerio,  Ruediger &  Demetris,  2012); varumärkespassion, 

varumärkeskärlek (Albert,  Merunka  &  Valette Florence,  2013) och varumärkeslojalitet  

(Lourerio,  Ruediger&  Demetris,  2012;) är vanliga inom forskningen av varumärkesrelationer. 

Förutom de vanligaste koncepten förekommer även koncept som trofasthet till varumärket 

(Hess,Story & Danes, 2011) och varumärkets autensitet (Ilicic & Webster, 2014). 

Varumärkesrelationer är alltså ett område som fortfarande växer och expanderar inom forskningen.  

Studier om varumärkesrelationer erbjuder ett nytt perspektiv jämfört med forskningen om 

varumärkesbild (intrycket/bilden av varumärket i en konsuments medvetande). Varumärken 

påverkar inte bara konsumenter utifrån kunskapssystemet som konsumenter bär i sina medvetanden 

utan de är också en del av ett socialt och kulturellt kontext (Fournier, 1998). Konsumenter 

engagerar sig därav i olika typer av relationer med varumärken som liknar personliga och intima 

relationer de formar med människor. Varumärkesrelationer är resultatet av fantasi eller faktiska 

deltaganden i “varumärkesumgängen”, så kallade “subkulturer av konsumtion” (Fournier, 1998). 

Relationsprocessen kan generera kognitiva fördelar såväl som positiva affekter och känslor som 

resulterar i ett band mellan varumärket och konsumenten (Fournier, 1998).  

Vilka är då nyckelkoncepten inom varumärkesrelationer som kan användas som empiriska variabler 

i en model? I litteraturen gällande varumärkesrelationer finns det inte så många enkla och klart 

definierade konstruktioner liknande varumärkeskännedom och varumärkesbild. Forskning om 

varumärkesrelationer är vanligen utförda genom tolkande ramverk och kvalitativa metoder som 

erbjuder djup av individuella fallstudier snarare än standardiserade koncept och mätbara skalor. Ett 

mer hanterbart ramverk har tillhandahållits i olika forskningar gällande socialpsykologi där en 

distinktion har dragits mellan två olika typer av relationer; utbytesrelationer och gemensamma 

relationer (Clark & Mills, 1993). I kommersiella sammanhang och i nära relationer över tid är det 
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viktigt att se dessa relationer, inte nödvändigtvis  som exklusiva, utan som olika aspeter av en 

övergripande typ av relation - dvs som utbytesaspekten av en relation samt den gemensamma 

aspekten av en relation. Utbytesaspekten av en relation involverar ett ekonomiskt tänk och en slags 

balansräkning som belyser att människor utvärderar hur mycket de får tillbaka för vad de ger. Den 

gemensamma aspekten av en relation förklarar emellertid att människor också är kapabla till att 

prioritera andra människors känslor och viljor till den grad att de överskrider egenintresset. 

2.3 Varumärkesrelationens beståndsdelar 

2.3.1 Utbytesaspekterna och varumärkesnöjdhet 

Esch, et al. (2006) har utvecklat en model som utvärderar varumärkesrelationens effekt på 

konsumentens nutida och framtida köp. Modellen visar mycket riktigt att varumärkesrelationer och 

dess beståndsdelar har en positiv inverkan på nutida och framtida köp. Varumärkesrelationer delas 

här upp i varumärkesnöjdhet, varumärkesförtroende och varumärkestillgivenhet. 

Varumärkesnöjdhet definieras som en del av varumärkesrelationer då utbytesaspekterna i en relation 

involverar ekonomiska faktorer och innebär att människor lägger stor vikt vid hur mycket de får 

tillbaka för vad de ger. Den primära positiva utfallet av en utbytesrelation är nöjdhet - därav så kan 

varumärkesnöjdhet definieras som en kognitiv utvärdering om hur utbytesrelationen med 

varumärket är givande.  

2.3.2 Gemensamma relationer och varumärkesförtroende 

Studien utgår också från varumärkesförtroende då de gemensamma aspekterna  av en relation 

involverar känslor om andra människor; de överskrider egenintresse. Förtroende är ett essentiellt 

utfall av sådana relationer. I tidigare forskning har det visat sig vara grundstenen till nära relationer, 

både inom psykologi och marknadsföring (Garbarino and Johnson, 1999). Varumärkesförtroende är 

affekt-baserad vilket refererar till en känsla som är utfallet av en gemensam relation med 

varumärket. I modellen inkluderas därför också varumärkesförtroende för att, till skillnad från 

varumärkesnöjdhet med sin kognitiva tillhörighet, representera de affektiva utfallen av relationen.  
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2.3.3 Långsiktiga band och varumärkestillgivenhet 

Eftersom relationer per definition är interaktioner över tid, så blir essensen av relationer någon form 

av medberoende mellan de två enheterna som är involverade. Därav inkluderas ett tredje koncept 

som representerar det här beroendeförhållandet: varumärkestillgivenhet (Thomson et al., 2005). 

Varumärkestillgivenhet ses som ett långsiktigare band mellan varumärket och konsumenten. Inom 

litteraturen om socialpsykologi refererar tillgivenhet till ett band mellan personen och ett specifikt 

objekt. Tillgivenhet formas tidigt i barndomen (mellan ett barn och dens mor). Den här processen 

fortskrider genom livstiden: människor formar tillgivenhet till vänner, djur, platser och kändisar. 

Tillgivenheten avslöjar sig när ett barn visar separationsångest och stress då en förälder inte längre 

är närvarande. På liknande sätt kan tillgivenhet till objekt resultera i en känsla av ånger och sorg när 

objektet inte längre är närvarande eller tillgängligt. 

 

  Figur 1 - Självutformad modell över varumärkesrelationens beståndsdelar 
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2.3.4 Varumärkesnöjdhet 

Nöjdhet i kontextet av varumärke är den positiva attityden som utvecklas hos en konsument som ett 

resultat av hur konsumenten utvärderat konsumtionen av en produkt. Baserat på erfarenheten av att 

konsumera en produkt av ett specifikt varumärke kan konsumenten göra utvärderingen att 

produkten inte gav tillräckligt mycket nytta. Efter en sådan här utvärdering utvecklas inte 

varumärkesnöjdheten hos konsumenten. Om en konsument däremot anser att den fick tillräckligt 

mycket nytta tillbaka, i form av ekonomiska och utilitaristiska faktorer jämfört med vad 

konsumenten gav för att konsumera produkten så utvecklas varumärkesnöjdhet. En produkt kan till 

exempel spara konsumenten tid, pengar eller hjälpa konsumenten utföra andra praktiska ändamål 

som anses viktiga. Som följd av detta får konsumenten alltså en positiv attityd inför varumärket 

(Erciş et al., 2012). 

2.3.5 Varumärkesförtroende 

Varumärkesförtroendet är central i många studier och konceptualiserats som en viktig faktor i ett 

företags framgång (Morgan & Hunt, 1994). Chaudhuri och Hol-brook (2001) definierar 

varumärkesförtroende som “Viljan för den genomsnittliga konsumenten att lita på varumärkets 

förmåga att utföra deras uttalade funktion”. Förtroende är alltså förväntan som en konsument har 

gentemot ett varumärke och den risk som är relaterad till denna förväntan. Brugha (1994) definierar 

förtroende som uttrycket av en känsla. Om ett företags varumärke till exempel marknadsför att de 

står för säkerhet, ärlighet och pålitlighet till sina konsumenter så kommer varumärkesförtroende 

uppstå hos konsumenten då den anser att varumärket faktiskt tillhandahåller detta (Doney & 

Cannon, 1997). Varumärkesförtroende skapas och utvecklas av direkta upplevelser hos 

konsumenten relaterat till varumärket.  

2.3.6 Varumärkestillgivenhet 

Bowlby (1979) var en pionjär inom forskningen om tillgivenhet och undersökte hur band formades 

mellan förälder och spädbarn. Tillgivenhet definieras av Bowlby som ett känslomässigt band mellan 

specifika personer eller mellan en specifika personer och specifika objekt. Banden varierar i styrka 

och ju starkare bandet och tillgivenheten är desto starkare är känslorna av samhörighet, kärlek och 

passion. Att forma starka emotionella band till andra är ett primärt mänskligt behov som börjar med 

barnets tillgivenhet till sin mor och fortsätter livet ut med vänskap och romantisk kärlek (Weiss, 
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1988). Olika beteendemönster avslöjar att starka band existerar. Sannolikheten att en person 

försöker befinna sig närmare ett objekt är till exempel högre om det finns en stark tillgivenhet till 

objektet. En person kan även söka sig till objektet då personen upplever stress och kan i sin tur 

uppleva stress då personen separeras från objektet. En persons åtaganden till relationer är till stor 

del ett resultat av emotionell tillgivenhet (Rusbult, 1980). Åtagandet betyder att personen gärna ser 

relationen som långsiktig och vill stanna i relationen även under svåra omständigheter. När en 

person är lojal till ett varumärke är detta en indikation på starka åtaganden gentemot varumärket 

(Garbarino & Johnson, 1999) och därav emotionell tillgivenhet. Styrkan av tillgivenhet till objekt 

kan också associeras till en personens investering i objektet. Detta betyder att personen är villig att 

bortse från omedelbart egenintresse för att upprätthålla en relation (IJzerman and Denissen, 2019) I 

ett marknadsföringskontext kan tillgivenhet därav innebära att en konsument till exempel är villig 

att betala ett högre pris för varumärket. 

3 Metod 
Metodavsnittet beskriver först forskningsstragein som tillämpas i studien samt hur studiens design 

ser ut för att kunna operationalisera koncept och teoretiska begrepp till mätbara variabler. Här 

beskrivs enkätundersökningens uppbyggnad på ett övergripande samt ett mer detaljerat plan. Efter 

det beskrivs processen för insamling av data samt etiska riktlinjer som datainsamlingen förhållit sig 

till. Till sist beskrivs hur den insamlade datan kommer att analyseras statistiskt.  

3.1 Forksningsstrategi och design 

Studien tillämpar en kvantitativ forskningsstrategi som innebär att man samlar in data som är 

baserad på siffror så att en statistisk analys kan genomföras i syfte av att hitta mönster i den 

insamlade datan (Bryman & Bell 2011). Primärdata, som innebär att författarna samlat in datan 

själva, har samlats in i form av enkäter och den deduktiva forskningsstrategin innebär att man utgår 

från teori för att sedan jämföra den med insamlad data. Enkäter i form av frågeformulär är framför 

allt användbart då man på ett effektivt sätt vill samla in data från ett större antal människor (Oates, 

2006). Med en enkätundersökning som innehåller fördefinierade svar och som genererar 

standardiserad data blir det effektivt att jämföra och mäta resultatet med teorierna. Den deduktiva 

processen innebär i studien att den insamlade datan används för att undersöka hur verkligheten ser 

ut gällande aspekter som relaterar till teorin om varumärkesrelationer. Studien utgår från 10 stycken 

kvantitativa variabler som är i form av frågor i enktäten. Frågorna i enkäten kan skapas på egen 
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hand eller så kan man använda frågor som har skapats av andra. Att använda frågor som redan 

tidigare har använts av forskare kan anses fördelaktigt då de är beprövade (Bryman 2018). Den här 

studien innehåller frågor från tidigare forskning inom varumärkesrelationer. Frågorna i 

enkätundersökningen syftar till att vara korta, relevanta, specifika samt att inte härleda respondenten 

till ett svar. Enligt Oates (2006) är det viktigt att internetenkäter är kortare än fysiska enkäter 

eftersom att många personer tar mer tid på sig att skriva och klicka på en dator samt att personer på 

webben är mer motvilliga till att spendera längre tid samma webbsida. 

 Undersökningen i denna studie utgår från teorin om varumärkesrelationer och begreppen måste då 

operationaliseras så varumärkesrelationen kan mätas. Frågorna i enkäten bygger på Esch, et al 

(2006) modell som innehåller varumärkesrelationens beståndsdelar. De frågor som relaterar till de 

tre beståndsdelarna i varumärkesrelationen samt den sista frågan gällande köpintention har 

tillhörande svar som består av en femgradig skala där 1 indikerar “Stämmer inte alls” och 5 

indikerar “Stämmer helt”. Varumärkesrelationens beståndsdelar innehåller 3 stycken variabler var 

och dessa 9 variabler testas sedan i en faktoranalys i syfte av att bland annat reducera antalet 

oberoende variabler samt att undersöka huruvida frågorna inom varje område mäter samma 

koncept.  Den sista variabeln är köpintention som används som beroende variabel i den multipla 

regressionsmodellen.  

  

  

        Figur 2 - Tabell för operationalisering av koncept och teoretiska begrepp 



!13

 

	 	  Figur 3 - Detaljerade tabeller för operationalisering av variabler


3.2 Insamling av data 
Det finns i grunden två olika urvalsmetoder. Ett urval där respondenterna valts ut slumpmässigt 

kallas för sannolikhetsurval och ett urval där en del av populationen har större sannolikhet att delta i 

undersökningen kallas för icke - sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2017). En underkategori av 

icke - sannolikhetsurval kallas för bekvämlighetsurval där respondenter väljs utefter hur lätta de är 

att få tag på. På grund av en begränsad tidsram för studien samt att studien är av småskalig natur har 

åtkomsten till respondenterna skett genom ett bekvämlighetsurval och urvalsmetoden har på ett 

effektivt sätt kunnat generera material (Denscombe, 2014). Oates (2006) beskriver en tumregel som 

lyder att vid småskaliga undersökningar ska urvalsstorleken ligga på minst 30 stycken. 

Representationen av urvalet i den här studien består av 77 respondenter inom ålderspannet 17-24 år. 

Författarna till studien har valt att begränsa respondenternas ålder till det ovan nämnda ålderspannet 
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då äldre respondenter inte tillhör den för studien relevanta generation z och har även gjort 

bedömningen att risken för missförstånd av frågorna i enkäten ökar för yngre respondenter än 17 år. 

Enkäterna skapades i Google Forms och skickades ut via internet och mer specifikt Facebook vilket 

har gjort det lättare att nå ut till flera personer (Oates, 2006). Då enkäten skickades ut via Facebook 

består förmodligen den största andelen respondenter av författarnas vänner och bekanta som 

använder sig utav Facebook vilket betonar det faktum att urvalet inte är ett sannolikhetsurval och att 

endast en väldigt specifik del av populationen (unga svenska smartphone-konsumenter) har deltagit 

i studien. Det var total 77 respondenter som svarade på enkäten och alla var inom det korrekta 

ålderspannet. Svaren från alla 77 respondenter har tagits med i undersökningen. 

Urvalets storlek är särskilt viktigt att beakta om man i en studie väljer att generalisera till hela 

populationen. För att kunna göra det måste man vara säker på att urvalet representerar hela 

populationen vilket är mer sannolikt vid en större storlek på urvalet. Trots den tidigare nämnda 

tumregeln om att urvalsstorleken bör ligga på minst 30 stycken anser författarna att urvalsstorleken 

i den här studien inte är tillräckligt stor för att generalisera till den totala populationen. Den icke - 

slumpmässiga urvalsmetoden bidrar också till att risken för systematiska fel ökar. Ett systematiskt 

fel innebär att ett fel i en beräkning eller tolkning beror på att informationen man har tillgång till är 

otillräcklig på ett oförutsägbart sätt.   

3.2.1 Pilotstudie 
För att i förhand kunna korrigera missförstånd och oklarheter gällande frågorna i enkäten har 

enkätundersökningen genomgått en pilotstudie där 10 personer i åldrarna 17 till 24 år har fått svara 

på enkäten så att en utvärdering har kunnat ske i syfte av att fastställa huruvida enkäten lyckats med 

att vara lättförstådd och tydlig (Oates, 2006). Pilotstudier är av särskild stor betydelse vid 

enkätundersökningar då det inte finns någon som kan på plats belysa potentiella frågor gällande 

undersökningen. Av de 10 personer som deltog i pilotstudien var 5 stycken kvinnor och 5 stycken 

män och ålderspannet var överenstämmande med den population som undersökningen riktas mot. 

Pilotstudien genererade värdefull återkoppling då författarna fick information om huruvida frågorna 

gick att förstå och huruvida de var relevanta för varumärkesrelationen.  
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3.2.2 Etik 
Etiska riktlinjer som en studie bör beakta är enligt Oates (2006) att respondenterna i 

undersökningen inte blir lidande av negativa konsekvenser. I linje med dessas aspekter har ingen 

information utöver svaren på frågorna i enkätundersökningen samlats in på respondenterna. Det går 

ej att peka ut vem som svarat på vilken fråga respondenterna i studien är således anonyma. 

Deltagandet i undersökningen har även skett helt frivilligt. 

3.3 Analysmetod 
Oates (2006) beskriver att kvantitativ data analyseras i syfte av att hitta mönster och dra slutsatser. 

Genom att överföra datan från enkäterna i studien till programmet SPSS har statistiska beräkningar 

som belyser mönster i datan utförts. Datan har först genomgått en explorativ faktoranalys i syfte av 

att se hur variablerna i studien kan delas upp i faktorer. Eftersom varumärkesrelationen består av tre 

beståndsdelar (varumärkesnöjdhet, varumärkesförtroende och varumärkestillgivenhet) har 

Cronbach’s alfa använts i en trefaktors-lösning för att mäta reliabiliteten och vilka beståndsdelar 

som har varit relevanta för vidare analys. De beståndsdelar som har haft tillräckligt hög reliabilitet 

har sedan använts som oberoende variabler i en multipel linjär regressionsanalys där den beroende 

variabeln är frågan om köpintention ”Baserat på erfarenheten av att äga min smartphone skulle jag 

kunna köpa en smartphone av samma varumärke i framtiden”. Regressionsanalysen har använt sig 

av en multipel linjär regressionsanalys för att beskriva sambanden mellan variabler då korrelationen 

mellan fler än två variabler har mätts. 
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	 	 	 	 Figur 4 - Modell över studiens faktoranalys


3.3.1 Reliablitet - Cronbach’s alfa 
Reliabiliteten har i studien mätts genom att applicera Cronbach’s alfa på de variabler som relaterar 

till beståndsdelarna i varumärkesrelationen. Cronbach’s alfa är ett statistiskt mått som används för 

att mäta den interna konsistensen i delarna av ett test. Om delarna mäter samma koncept är 

Cronbach’s alfa högt där 1 är den högsta interna konsistensen. Måttet ska inte hamna under 0.65 och 

0.7-0.8 anses vara acceptabelt. 

3.3.2 Validitet - Multipel Linjär Regressionsanalys 
För att mäta sambandet mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler har den 

statistiska metoden regressionsanalys använts. Regressionsanalysen har resulterat i p-värden som 

för varje oberoende variabel beskriver den statistiska signifikansen. Resultatet har även uppvisat 

koefficienter som beskriver hur stark korrelationen är mellan varje enskild oberoende variabel och 

den beroende variabeln. Koefficienten är ett tal mellan -1 och 1, där 0 står för ingen korrelation. 

Positiva tal står för att det finns en positiv korrelation och negativa tal står för negativa 

korrelationer. Förändringen som en oberoende variabel ger den beroende variabeln förklaras alltså 

av koefficienten. Då en oberoende variabel inte uppvisar någon förändring på den beroende 

variabeln är koefficienten noll. P-värdet visar hur signifikant koefficienten är. P-värdet är 

acceptabelt om det är under 0.05 vilket innebär att koefficienten med 95% säkerhet inte är noll. 
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Studien har undersökt validiteten hos beståndsdelarna genom en multipel linjär regressionsanalys 

och på så sätt kunnat mäta de tre beståndsdelarnas korrelation till den beroende variabeln. Den 

beroende variabeln är frågan ”Baserat på erfarenheten av att äga min smartphone skulle jag kunna 

köpa en smartphone av samma varumärke i framtiden”.  

I regressionsanalysen har modellen (Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + error) använts där beroende 

variabel (Y) = köpintention och oberoende variabler är : (x1) = varumärkesnöjdhet, 

(x2)=varumäreksförtroende och (x3) = varumärkestillgivenhet. 
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4. Resultat och analys 
Resultatet i studien redovisas i detta avsnitt. Först presenteras respondenternas åldersfördelning och 

könsfördelning. Efter det redovisas medelvärden och standardavvikelse för poängen som svaren 

genererat för varje fråga inom respektive beståndsdel av varumärkesrelationen. Till sist redovisas 

resultaten av de olika statiska analyserna.  

4.1 Könsfördelning och åldersfördelning 
Det totala antalet personer som svarade på enkäten och som var inom korrekt ålderspann var 77 

stycken. 49 respondenter var män vilket utgör 64% och 28 respondenter var kvinnor vilket utgör 

36%.  

    Figur 5 - Könsfördelning av respondenterna 

Stapeldiagrammet nedan visar åldersfördelningen hos respondenterna. Det godkända ålderspannet 

för studien var som sagt 17-24 år och av de totalt 77 respondenterna var fördelningen mellan 

åldrarna relativt jämn i de yngre åldrarna. De åldrarna med flest respondenter var grupperna 23 och 

24 år som tillsammans hade 39 stycken respondenter. Den ålder med minst respondenter var 17 och 

22 år som hade tillsammans hade 4 stycken respondenter.  
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   Figur 6 - Åldersfördelning bland respondenterna 

4.2 Varumärkesnöjdhet 
I tabellen nedan ser man medelvärde och standardavvikelse för varje fråga inom 

varumärkesnöjdhet. Medelvärdet var under 3 på samtliga frågor och frågan med det högsta 

medelvärdet var ”Baserat på min erfarenhet så är jag nöjd med varumärket på min smartphone”. 

Denna fråga hade emellertid också högst standardavvikelse.  

          Figur 7 - Tabell med medelvärden och standardavvikelser för varje fråga inom varumärkesnöjdhet 
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4.2.1 Varumärkesförtroende 
Alla frågor inom varumärkesförtroende fick ett medelvärde över 3. Frågorna inom 

varumärkesförtroende har högst medelvärden av alla beståndsdelar i varumärkesrelationen. Högst 

medelvärde var frågan ”Jag känner förtroende till varumärket på min smartphone”. Denna fråga fick 

även högst medelvärde av samtliga frågor i studien som används som oberoende variabler i den 

statistiska faktoranalysen. Lägst medelvärde inom varumärkesförtroende fick frågan ”Jag förväntar 

mig att varumärket på min smartphone kan göra vad det påstår sig kunna göra” och denna fråga 

hade även högst standardavvikelse. Den lägsta standardavvikelsen hade frågan ”Jag litar på 

varumärket på min smartphone”.  

        Figur 8 - Tabell med medelvärden och standardavvikelser för varje fråga inom varumärkesförtroende 

4.2.2 Varumärkestillgivenhet 
Samtliga frågor inom varumärkestillgivenhet gav ett medelvärde under 3 och dessa frågor har lägst 

medelvärde av alla beståndsdelar inom varumärkesrelationen. Högst medelvärde fick frågan ”Jag 

hade ogillat om varumärket på min smartphone togs bort från marknaden” och minst medelvärde 

fick frågan ”Jag är villig att betala ett högre pris för varumärket på min smartphone”. Den första 

frågan ”Jag känner ett starkt band till varumärket på min smartphone” fick högst standardavvikelse 

medan frågan ”Jag hade ogillat om min smartphone togs bort från marknaden fick lägst 

standardavvikelse. 
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 Figur 9 - Tabell med medelvärden och standardavvikelser för varje fråga inom varumärkestillgivenhet 

4.2.3 Köpintention 
Medelvärdet på den sista frågan i enkätundersökningen gällande respondenternas köpintention 

uppgick till 3.55 och standardavvikelsen var 1.73. Köpintention är variabeln som i studien fick 

högst medelvärde och indikerar att respondenterna överlag är relativt benägna att konsumera 

varumärket på sin smartphone i framtiden när de ska konsumera en ny smartphone.  

       
                     Figur 10 - Tabell med medelvärden och standardavvikelser för frågan om köpintention  

Av enkätundersökningens 77 respondenter svarade flest personer, 29 stycken eller 37.7% 

”Stämmer” på frågan relaterat till köpintention. 19 personer eller 24.7 % svarade ”Stämmer helt” 

och bara 10.4 % svarade ”Stämmer inte alls”. 9 personer svarade ”Stämmer inte”. 
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                Figur 11 - Stapeldiagram för fördelningen av svaren på frågan om köpintention 

4.3 Faktoranalys 
Faktoranalysen uppvisar konstruktvaliditet som består av konvergent validitet samt motsatsen 

diskriminativ validitet. Konvergent validitet innebär här att variablerna konvergerar på rätt faktorer. 

En faktor innehåller de variabler som relaterar till varumärkesnöjdhet, en faktor innehåller de 

oberoende variabler som relaterar till varumärkesförtroende och en faktor innehåller de variabler 

som relaterar till varumärkestillgivenhet. Detta innebär i sin tur att faktoranalysen även  uppvisar en 

diskriminativ validitet då variabler i olika beståndsdelar inte blandas i samma faktorer (Joseph et al., 

2014.).  

 

 Figur 12 - Faktorladdningar för variabler inom varumärkesrelationens beståndsdelar 
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4.4 Reliabilitetsanalys  
Datan från studiens enkät visar att samtliga reliabilitetsanalyser genererar ett Cronbach’s alfa som är 

högre än 0.65. Det innebär att variablerna för respektive beståndsdel i varumärkesrelationen mäter 

samma sak. Frågorna för varumärkesnöjdhet har högst intern konsistens och resulterade i 0.92 och 

frågorna för varumärkesförtroende resulterade i ett värde på 0.89. Frågorna för 

varumärkestillgivenhet som har lägst intern konsistens resulterade emellertid i ett högt värde på 

0.82. Testet på reliabiliteten hos frågorna för varje beståndsdel ger slutsatsen att aspekterna inom 

varje beståndsdel mäter samma sak vilket gör dom relevanta för studien (McGraw-Hill, 1978). 

 

   Figur 13 - Cronbachs alfa för de olika faktorerna 

4.5 Validitet 
I syfte av att undersöka vilken beståndsdel i varumärkesrelationen som var den mest relevanta för 

att förutsäga köpintention kalkylerades en multipel linjär regressionsanalys. Alla beståndsdelar 

inom varumärkesrelationen fick tillräckligt hög reliabilitet enligt Cronbach’s alfa och därav togs alla 

beståndsdelar med i den multipla linjära regressionsanalysen. Resultatet blev en signifikant 

regressionsekvation vilket ett högt F-värde samt ett p-värde som är under 0.005 bekräftar. Detta 

innebär att sammantaget är variablerna som mäter varumärkesrelationen bra på att förutsäga 

förändringen i den beroende variabeln köpintention. Det justerade R2 värdet var 0.619 och detta är 

måttet på de oberoende variablernas förklaringskraft och innebär att 61.9 procent av variationen i 

den beroende variabeln (köpintention) kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna. 

Inget koefficientvärde i regressionsanalysen var lika med 0 vilket innebär att alla oberoende 

variabler har effekt på den beroende variabeln. Emellertid var endast koefficientvärdet på den 

oberoende variabeln ”Varumärkesförtroende” signifikant vilket innebär att enbart 

varumärkesförtroende har en signifikant effekt på respondenternas köpintention. Variabeln 

varumärkesförtroende har ett koefficientvärde på 0.899 vilket innebär att en förändring i variabeln 



!24

resulterar i en 0.899 gånger så stor förändring i den beroende variabeln relaterat till köpintention. 

Emellertid visar resultatet att variablerna varumärkesnöjdhet och varumärkestillgivenhet inte är bra 

på att förutsäga förändringen i köpintention då de inte är signifikanta.  

 

  Figur 14 - regressionstabell för studiens multipla linjära regressionsanalys 
	 	 	 	  

5. Analys och slutsats 

5.1 Prediktion 

Regressionanalysen visar att varumärkesförtoende är den variabeln/beståndsdelen som sticker ut när 

det kommer till varumärkesrelationens påverkan på köpintention. Förtroende till varumärket 

kommer från den gemensamma aspekten av relationen. Ett starkt varumärkesförtroende innebär att 

respondenterna har en positiv förväntan på deras specifika smartphone och varumärket kan utföra 

dess uttalade funktion. Den här funktionen kan till exempel vara vad varumärket står för och vad 

varumärket åstadkommer. Detta är ett primärt utfall av den gemensamma relationen i ett förhållande 

och med andra ord innebär resultatet på att respondenterna har utvärderat den gemensamma 

relationen med sin smartphone som stark. En smartphone kan med sin innovativa teknologi hjälpa 

den unga generationen att ta sig fram i livet och uppnå sina mål. Då generation z känner att 

teknologin öppnar upp för framtida möjligheter blir förväntningarna på varumärkena i 

smartphonebranschen att de ska leva upp till detta krav. Det starka varumärkesförtroendet som 

respondenterna i studien uppvisade indikerar att respondenterna har förtroende till sina smartphones 

varumärken och att detta är viktigt för att de ska konsumera samma varumärke i framtiden. Det 

finns flera tidigare studier som bekräftar att varumärkesförtroende har en positiv inverkan på 

köpintention och lojalitet. Samsung är ett av de framgångsrika varumärkena inom smartphone-

branschen som är bra på att bibehålla sina konsumenter samt att få nya konsumenter till att använda 
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produkten. I en studie gjord på 130 användare av Samsung telefoner i Indonesien finner Lenggono 

et al., (2019) att varumärkets kommunikation påverkar förtroendet till varumärket och att det i sin 

tur påverkar lojaliteten till varumärket. Detta är i sig kanske särskilt relevant i dagens samhälle då 

den digitala kommunikationen är så pass central. Respondenternas starka varumärkesförtroende 

som påverkar köpintentionen i den här studien kan alltså vara ett resultat av en väl utformad 

marknadsföringsstrategi med kommunikation som tilltalar konsumenterna.   

Ett intressant utfall av studien är skillnaden på varumärkesförtroendets inverkan på köpintentionen  

i regressionsanalysen jämfört med de andra faktorerna. Till skillnad från tidigare studier kan denna 

studie inte stärka tesen om att varumärkesnöjdhet och varumärkestillgivenhet leder till en positiv 

förändring i köpintention. Studiens resultat visar att medelvärdena för samtliga variabler inom 

nöjdhet och tillgivenhet är under 3 och regressionsanalysen visar inget signifikant resultat som 

indikerar att dessa beståndsdelar bidrar till att respondenterna vill köpa varumärket på sin 

smartphone igen i framtiden. Den deskriptiva statistiken visar däremot att varumärkesförtroende har 

högst medelvärden av de tre beståndsdelarna och verkar därav vara en faktor som både existerar hos 

respondenterna och utifrån regressionsanalysen även är viktig för framtida konsumtion.  

Enligt Esch et al (2006) är nöjdhet till varumärket en kognitiv utvärdering där konsumenten anser 

att varumärket tillhandahåller tillräckligt med nytta. Då varumärkesnöjdheten är stark anser 

respondenterna att deras smartphones uppfyller de praktiska ändamål som den avser att fylla då 

utbytesrelationen involverar ekonomiska och utilitaristiska faktorer. Resultatet i studien indikerar 

inte att nöjdheten till varumärket inverkar positivt på respondenternas köpintention. Inga av svaren 

på frågorna inom varumärkesnöjdhet genererade ett medelvärde över 3 och variabeln för 

beståndsdelen var ej statistisk signifikant i regressionsanalysen. I ett kommersiellt kontext kan 

varumärkesnöjdhet beskrivas som konsumentens kognitiva utvärdering om hur utbytesrelationen är 

givande. Då den yngre generationen anses vara ekonomiskt medvetna, till exempel för att de vuxit 

upp under en finanskris samt att de har en bred tillgång till information om priser är det möjligt att 

varumärkesnöjdheten är ett område som blir extra känsligt att beakta för tillverkare av smartphones. 

Då den yngre generationen använder sin smartphone till det mesta i vardagen bör den del av 

utbytesrelationen som relaterar till användbarhet vara stark. Ubytesrelationen kan däremot 

försvagas om respondenterna anser att priserna är för höga eller möjligtvis att till exempel 

kundservicen är otillräcklig. Den existerande varumärkesnöjdheten hos respondenterna i studien var 

ej signifikant i att påverka köpintentionen positivt och det är möjligt att till exempel höga priser är 
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en bidragande faktor till utfallet. I efterhand är det möjligt att studien bör ha kontrollerat om 

respondenten äger en smartphone av varumärket Apple. Argumenten för detta har i huvudsak att 

göra med två aspekter nämligen konsumenternas lojalitet och produkternas prisnivå. 

Varumärkeslojalitet till smartphone-varumärket Apple är ett allmänt känt fenomen. Det innebär att 

konsumenter som har en smartphone av varumärket Apple är starkt benägna att konsumera Apple 

igen när de ska köpa en ny smartphone. Om man utgår från att en stor andel av studiens 

respondenter äger en smartphone av varumärket Apple finns en risk för snedvridning i resultatet. 

Den potentiella snedvridningen i resultatet har till exempel kunnat inverka på en högre köpintention 

i och med den ovan nämnda varumärkeslojaliteten till Apple. Prisnivån på Apple produkter är också 

relativt hög jämfört med deras konkurrenter, inte minst när det kommer till smartphones och en 

annan potentiell snedvridning kan därav ligga i linje med det ovan nämnda sambandet mellan 

svagare utbytesrelationer i form av varumärkesnöjdhet och högre priser. Apples marknadsandelar 

samt lojala kundbas har emellertid konstant minskat vilket gör att det möjligtvis inte är lika viktigt 

att kontrollera för detta. 

Hur många år det krävs för att etablera ett känslomässigt band är inte exakt definierat i litteraturen 

men det faktum att respondenterna fortfarande är unga kan vara en anledning till att de inte har 

hunnit utveckla en varumärkestillgivenhet till sin smartphone. Om man istället utgår från att många 

respondenter har haft tillräckligt med tid för att utveckla känslomässiga band till varumärken 

belyser resultatet ett område där smartphone-tillverkare att förbättras för att konsumenten ska vara 

lojala till varumärket. Detta resultat kan dock vara ett utfall av studiens begränsningar till skillnad 

från hur det faktiskt ser ut i populationen. Med en relativt liten urvalsstorlek ökar risken för 

systematiska fel och att resultatet hade sett annorlunda ut vid andra tillfällen med andra 

respondenter. Det är viktigt att påpeka att studien inte kan generalisera resultatet till hela 

populationen.  
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5.1.2 Explorativ analys 
Utöver regressionsanalysen har studien även utfört en explorativ faktoranalys i syfte av att urskilja 

beståndsdelarna i varumärkesrelationen. Resultatet i studien bekräftar teorin om att 

varumärkesrelationen kan med studiens 9 oberoende variabler delas upp i tre komponenter som 

definieras som varumärkesnöjdhet, varumärkesförtroende samt varumärkestillgivenhet. Det är dock 

viktigt att beakta att studien har mätt varumärkesrelationen i förhållande till smartphones och att 

varumärkesrelationens beståndsdelar kan se annorlunda ut när det kommer till andra produkter. 

Studien har också implementerat ett litet antal variabler som mätts i en simpel femgradig skala och 

framtida studier bör testa subkomponenter av modellen genom att använda flera variabler och flera 

faktorer/konstrukt. Varumärkestillgivenhet har till exempel i senare forskning blivit uppdelat i tre 

subkonstrukt - förbindelse, affektion och passion (Esch et al., 2006).  

5.2 Slutsats 
Utav 77 respondenter svarade majoriteten, totalt 48 stycken ”Stämmer” eller ”Stämmer helt” på 

frågan som relaterar till köpintention, dvs om de var villiga att köpa en smartphone av samma 

varumärke i framtiden. Resultatet i studien visar att varumärkesförtroendet är den enda 

beståndsdelen som har en påverkan på köpintentionen och att varumärkesnöjdheten och 

varumärkestillgivenheten hos respondenterna inte påverkar. För att explicit relatera till studiens 

frågeställning innebär det att de unga svenska konsumenterna i studien överlag har en tillräckligt 

stark varumärkesrelation i form av varumärkesförtroende för att konsumera varumärket på sin 

smartphone igen. Utifrån regressionsanalysen visade det sig att varumärkesrelationens 

koefficientvärde på 0.899 var signifikant medan koefficientvärderna för de andra två 

beståndsdelarna inte var signifikanta. Varumärkesnöjdheten och varumärkestillgivenheten var även 

de beståndsdelarna med lägst medelvärden och anledningen till detta är något som bör utforskas 

närmare men det kan till exempel vara för höga priser eller en brist på att få konsumenten att i linje 

med varumärkestillgivenhet på olika plan investera i varumärket. Studien visar således att det är den 

affekt-baserade gemensamma aspekten av varumärkesrelationen som inverkar på respondenternas 

framtida konsumtion av varumärket när det kommer till smartphones, vilket är en aspekt som 

relaterar till konsumentens känslor till skillnad från den kognitiva utvärderingen som sker inom 

varumärkesnöjdhet. Resultatet i studien bekräftar delvis vad tidigare studier finner gällande 

varumärkesförtroendets positiva påverkan på lojalitet i smartphone-branschen men finner emellertid 

inget stöd för att den existerande varumärkesnöjdheten och varumärkestillgienheten inverkar på ett 
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positivt utfall i köpintentionen hos konsumenterna. Den explorativa faktoranalysen visar även att 

frågorna inom respektive beståndsdel i varumärkesrelationen mäter samma fenomen och gör att de 

således är användbara för studier av detta slag. Trots att studien inte kan generalisera till hela 

populationen då urvalet förmodligen är för litet kan studien hjälpa smartphone-tillverkare och andra 

forskare samt marknadsförare inom området att få en inblick i hur varumärkesrelationen för just 

smartphones kan delas upp i beståndsdelar samt vilka aspekter som kan bidra till långsiktig 

konsumtion.  

6 Diskussion 
Trots det stora utbudet och den lätta tillgängligheten till information och kommunikation i samhället 

gör det inte nödvändigtvis att unga människor bortprioriterat relationer till varumärken som sträcker 

sig till längre tidsperioder. Då internet och mättade marknader kan göra varumärken utbytbara för 

unga konsumenter bör företag noga undersöka hur de kan tillämpa varumärkesrelationer för att 

säkerställa den långsiktiga konsumtionen. Varumärken inom smartphone-branschen som utnyttjar 

detta har chansen att påverka upp till 98 procent av den yngre generationen då det är en så stor 

andel som äger en smartphone. Det är möjligt att den mängd information människor exponeras till 

idag gör generation z mer kritiska och kräsna då de har upplevt mycket information de inte är nöjd 

med eller har förtroende för. Resultatet i den här studien visar dock att varumärkesförtroende är en 

viktig faktor när konsumenterna i studien ska köpa en smartphone och det gäller då för företag att 

va extra noggrann med sin PR och kommunikation. Det finns fler studier som beskriver att den 

unga generationens lojalitet kan vinnas över av varumärken genom till exempel förtroendegivande 

engagemang till större åtaganden. Kanske lyckas dagens smartphonetillverkare väldigt bra med 

detta då studien visar att varumärkesförtroende är en beståndsdel som existerar i 

varumärkesrelationen till smartphones.  

Den sociala aspekten av informationssamhället är fortfarande ung och människor börjar just vakna 

upp till det faktum att företag samlar in enorma mängder digital information på individer för att 

kunna använda i riktad marknadsföring. Risken för varumärken att tappa förtroendet hos sina 

konsumenter är idag väldigt hög, inte minst till varumärken som tillverkar iPhones då de samlar in 

enorma mängder personlig information. John Mcafee som grundade Mcafee VirusScan - ett av de 

försa antivirurs-programvaran, och Edward Snowden är exempel på personer som offentligt uttalat 

sig om vilka otroligt effektiva “spion-verktyg” smartphones är och hur mycket information de kan 
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samla in. Mot bakgrund av detta blir det ännu viktigare för smartphone-varumärken att stärka sitt 

förtroende hos konsumenterna då varumärken som på riktigt värderar individers anonymitet 

förmodligen kommer prioriteras i framtiden. Ett nutida exempel på ett smartphone-varumärke som 

förstått betydelsen av varumärkesförtroendet är Apple i sin dispyt med FBI gällande kryptering. 

Under denna dispyt har FBI, utifrån ett fall gällande terrorism, instruerat Apple att skriva 

programmeringskod som gör att raderade filer kan samlas in men Apple har vägrat då de utsätter 

konsumenter med privat information av risk för hacking. Ett motsatt exempel är kinesiska 

smartphone-varumärket Huwaei som är i spetsen gällande innovativ teknologi men också anklagats 

för att vara delaktig i spionaktiviteter tillsammans med den kinesiska staten.  

6.1 Förslag till framtida forskning 
Mot bakgrund av hur viktig generation z är som konsumenter, inte minst för de industrier som 

utvecklar digitala produkter så som smartphones, har studien undersökt varumärkesrelationen i 

samband med köpintentionen hos unga svenska konsumeter av smartphones. Eftersom att konceptet 

varumärkesrelation enligt forskning i marknadsföring kan bidra till en stabilare och långsiktigare 

konsumtion har studien använt sig av en teoretisk modell där varumärkesrelationen delats upp i tre 

beståndsdelar så att varumärkesrelationen kunnat definieras, mätas och undersökas. Till skillnad 

från en stor del av den nuvarande forskningen relaterat till varumärkesrelationer har den här studien 

använt sig av en kvantitativ forskningsstrategi där data analyserats med statistik. Framtida forskning 

inom området bör också analysera varumärkesrelationen kvantitativt men med större urval som tas 

fram på slumpmässiga grunder. Med en större mängd data kan generaliserbara resultat uppnås och 

hur varumärkesrelationen påverkar köpintention kan då fastställas med säkrare grunder. Litteraturen 

inom psykologi och marknadsföring innehåller också flera definitioner och beskrivningar om vad 

som utgör konceptet relation och varumärkesrelation. Kunskapen gällande hur den unga 

generationens varumärkesrelationer ser ut kan fördjupas genom att till exempel mäta fler koncept 

som varumärkespassion eller varumärkets autensitet. Varumärkesrelationer är ett av många förslag 

för att öka framtida konsumtion av samma varumärke. Framtida studier kan bidra till att bredda 

kunskapen genom att utforska andra teoretiska koncept och hur de påverkar långsiktiga relationer 

med konsumenter.  
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