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Sammanfattning  
Den 5 oktober 2011 avled Apples publika personlighet Steve Jobs. Då en publik 

personlighet kan ha stort inflytande på varumärkesimagen kan denna komma att 

försämras på grund av denna händelse. En försämrad varumärkesimage leder till ett 

lägre varumärkeskapital, vilket är negativt för varumärket. Syftet med studien är att 

undersöka vilka varumärkesassociationer som påverkar Apples varumärkesimage med 

fokus på den publika personligheten. Studien utgår från ett konsumentperspektiv och 

datainsamlingen har skett genom en fokusgruppsintervju och en enkätundersökning 

för att på så sätt kunna sammanställa och undersöka varumärkesassociationers 

påverkan på varumärkeskapitalet. Sex komponenter som mäter konsumentbaserat 

varumärkeskapital, bland annat publika personligheter, har använts tillsammans med 

utvalda associationer för att besvara syftet. Resultatet visar att den publika 

personligheten är den starkaste och mest fördelaktiga associationen till Apples 

varumärke i relation till övriga komponenter, varför Apples varumärkesimage kan 

komma att påverkas negativt av Steve Jobs bortgång. För att behålla en god 

varumärkesimage bör Apple stärka övriga associationer för att stabilisera och stärka 

varumärkesimagen och således varumärkeskapitalet.  

 

Nyckelord: Konkurrenskraft, konsumentbaserat varumärkeskapital, varumärkes-

image, varumärkesassociationer, publika personligheter, konsumentperspektiv.
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1. Inledning 
Vad associerar du med de olika namnen Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg och 

Michael Dell? Förmodligen specifika varumärken inom teknikbranschen. Inom denna 

bransch är det vanligt att grundaren och/eller vd:n utgör en publik personlighet för 

varumärket. I Apple, Microsoft, Facebook och Dell, för att nämna några, har den 

publika personligheten vävts in i varumärket på ett sätt som påverkat konsumenternas 

uppfattning i allra högsta grad (Keller, 2008). Den 5 oktober 2011 avled Apples 

publika personlighet, vd och grundare Steve Jobs (Dagens Nyheter, 2011). En stor del 

av de branschkunniga hävdar att Apples varumärkes framtid är högst osäker i och 

med denna förlust. Diskussioner förs runt frågan om konsumenters uppfattning om 

Apples varumärkesimage kan förbli intakt, trots förändring i associationerna av den 

publika personligheten (Lowensohn, 2011, McCracken, 2012, Noveck, 2011, 

O’Reilly, 2012, Shearman, 2011 & Smith, 2012). 

Det finns även anledning att tro att teknikprodukter, så som smartphones, 

datorer och surfplattor, inte längre är lika tydligt separerade som de tidigare varit utan 

att de i allt större utsträckning kan ses som en sammanlänkning av preferenser till ett 

varumärke. I och med detta kan varumärkets ledargestalter i form av publika 

personligheter bli mer framträdande. Mellan den publika personligheten och dess 

egenskaper skapas därför starka band till varumärket. Konsumenterna upplever starka 

associationer till varumärket bland annat när de uppfattar personens namn (Aaker, 

2004, Keller, 2008), precis som du förmodligen gjorde när du läste första raden av 

denna uppsats. Det kan i och med detta även vara riskfyllt att ha en publik 

personlighet sammankopplad med sitt varumärke då kontrollen överlämnas till viss 

del till denna person. Varumärkesimagen kan därför påverkas om associationerna 

runt den publika personligheten på något sätt rubbas (Keller, 1993).  

Det finns många anledningar till att studera varumärken. Varumärket är en 

viktig tillgång och det är därför av hög prioritet för företag och deras ledning att 

stärka varumärkesimagen, bland annat för att stärka konkurrenskraften (Keller, 1993). 

Detta kan ses som en långsiktig investering för företagets framtid. Framför allt är det 

viktigt för företagsledningen att förstå hur konsumenternas medvetande fungerar. 

Keller (1993) och Wood (2000) menar att ett företags mest värdefulla tillgång är de 

olika positiva associationer till varumärket som konsumenten samlat i minnet, vilka 

utgör varumärkesimagen. Flera forskare anser att det är en grundsten för ett 
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varumärkes överlevnad att kunna förstå och påverka dessa konsumentuppfattningar 

(Keller, 2003, Lassar, Mittal, Sharma, 1995, Wood, 2000). På så sätt kan man skildra 

varumärkesimagen genom en utredning av de associationer konsumenten har till 

varumärket. Varumärkesimagen är i sin tur den faktor som ligger till grund för 

varumärkeskapitalet, vilket är en viktig beståndsdel i värdering av varumärken (Belén 

del Rio, Vàzques & Iglesias, 2001, Wood, 2000). 

1.1. Problemformulering 

Det har bedrivits mycket forskning inom området avseende varumärken just på grund 

av den viktiga roll de spelar för företagets konkurrenskraft. Fortfarande är dock inte 

alla begrepp och hypoteser utredda. Det finns till exempel ett flertal olika 

uppfattningar samt delade åsikter om hur olika grupper av konsumenter egentligen 

uppfattar ett varumärke och vilka associationer som har störst påverkan på 

varumärkesimagen. Enligt Keller (1993) utgörs en god varumärkesimage av 

associationer som är starka, fördelaktiga och unika. Det är därför väsentligt att 

undersöka vilka associationer som innehar dessa egenskaper och således är mest 

gynnsamma för skapandet av en god varumärkesimage (Delgado-Ballester & 

Munera-Alemán, 2005, Keller, 2008, Keller, 1993, Lassar et al., 1995, Wood, 2000).  

Publika personligheter kan vara en faktor som ligger till grund för associationer 

(Keller, 1993). Till största del har forskarna undersökt publika personligheter ur 

företagets perspektiv och inte ur konsumentens. De flesta studier som har gjorts 

fokuserar på hur man väljer rätt publik personlighet, hur man matchar personlighet 

med varumärke (Zou, Yu & Li, 2010). Enligt Zou et al. (2010) har få studier gjorts 

avseende personligheternas inverkan på varumärkesimagen. Just publika 

personligheter som association till ett varumärke är ett mycket aktuellt ämne i och 

med diskussionerna som förs kring det tekniska varumärket Apples framtid.  

Unga, teknikintresserade konsumenter är en tydligt applicerbar målgrupp för en 

studie av detta slag då de kan ses som tydligt influerade av förändringar i 

teknikbranschen i och med konsumentrollen som innovatörer. Unga individer 

adopterar tekniska innovationer tidigt i och med den sociala betydelsen dessa 

produkter utgör för dem (Thomas & Wilson, 2012). Det som således kan utredas 

vidare är vilken påverkan denna konsumentgrupps associationer till varumärket 

Apple har på varumärkesimagen och vilken betydelse den publika personligheten 

egentligen har för denna konsumentgrupp. Kan Apples varumärkesimage förbli intakt 
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trots Steve Jobs bortgång? Syftet med denna uppsats är således att klargöra vilka 

varumärkesassociationer unga konsumenter relaterar till Apple med särskilt fokus på 

att avgöra den specifika betydelsen av associationerna runt den publika 

personligheten Steve Jobs och hur dessa konsumentuppfattningar påverkar 

varumärkesimagen. Frågeställningen lyder: Vilka varumärkesassociationer påverkar 

Apples varumärkesimage sett ur ett konsumentperspektiv? Vilken påverkan har den 

publika personligheten, Steve Jobs, på Apples varumärkesimage och därmed 

varumärkeskapital? 

 

2. Teori 
I och med ökad globalisering och därmed ökad konkurrens på världsmarknaden är det 

av yttersta vikt för ett företag att bibehålla sin konkurrenskraft. De mest 

framgångsrika företagen är de som håller fasta visioner och kärnideologier men som 

samtidigt anpassar sig till de förändringar som hela tiden sker i samhället (Collins & 

Porras, 1996). På så sätt uppnår man enligt Collins och Porras (1996) långsiktig 

konkurrenskraft. Det finns flera strategier att se till för att uppnå dessa långsiktiga 

mål. En konkurrensfördel företag kan ha är humankapital i form av kunskap och 

kompetens hos de anställda (Campbell, Coff & Kryscynski, 2012). Tekniska 

innovationer är också viktigt att anpassa företaget och produkterna efter (Collins & 

Porras, 1996). På kort sikt kan diverse marknadsföringsåtgärder ge företaget 

konkurrenskraft. Ytterligare en långsiktig strategi för att uppnå konkurrenskraft är 

varumärkesbygge (Håkansson & Wahlund, 1996). Varumärket är en mycket viktig 

tillgång för företag (Kotler, 1991). Om varumärket är värdefullt för företagets kunder 

blir det också värdefullt för företaget. Att konsumenter har en positiv syn på 

varumärket utmynnar därför i en positiv varumärkesimage, vilken generar en stabil 

efterfrågan och även möjligheter för företaget att ta ut högre priser (Håkansson & 

Wahlund, 1996). En stark varumärkesimage kan således leda till högre 

konkurrenskraft, högre intäkter, lägre kostnader och därmed högre vinst för företaget 

(Keller, 1993). Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att det är mycket viktigt för 

ett företag att inneha en god och stabil varumärkesimage, då denna leder till ett högre 

värde på varumärket (Håkansson & Wahlund, 1996). 

Eftersom bokhyllan med böcker som handlar om varumärken och deras värdering är 

omfattande är denna uppsats avgränsad till att handla om det som påverkar 
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varumärkesimagen och värdet, så kallade varumärkesassociationer. Att fokus hamnar 

på just varumärkesassociationer beror på att flertalet forskare, Keller (1993) Lassar et 

al. (1995) och Wood (2000), anser att dessa har störst påverkan på varumärkesimagen. 

För att då slutligen undersöka varumärkets värde, varumärkeskapitalet, är 

associationer faktorn att undersöka. För att göra uppsatsen än mer specifik ligger en 

del av fokus på associationer i form av publika personligheter, eftersom forskare 

(Aaker, 2004, Keller, 2008) hävdar att dessa är starka associationer inom 

teknikbranschen och det empiriska underlaget grundar sig i varumärket Apple.  

Studien utgår även från ett konsumentperspektiv, varför teorin endast fokuserar 

på konsumentuppfattningar. Genom att se till konsumentuppfattningar framträder en 

bild av hur konsumenterna påverkas av olika faktorer avseende varumärken, så som 

associationer. Anledningen till att denna studie ser till just konsumentuppfattningar är 

att flertalet forskare, bland annat Keller (1993 & 2008), Lassar et al., (1995) och 

Wood (2000), hävdar att detta perspektiv är det viktigaste inom studier av 

varumärkeskapital samt att konsumenters uppfattningar angående publika 

personligheter inte är vida utrett (Zou et al., 2010). 

2.1. Varumärken och varumärkeskapital 
Enligt Kotler (1991) kan ett varumärke definieras på flera olika sätt. Det kan vara ett 

namn, en term, en symbol, design eller en kombination av dessa olika. Intentionen 

med ett varumärke är att differentiera sig från konkurrenterna och identifiera den 

produkt eller tjänst man säljer (Kotler & Keller, 2006). På detta sätt kan 

konsumenterna påminna sig om vilka varumärken de uppskattar och vice versa 

(Keller, 2008). Inom forskning avseende varumärken talar man ofta om 

varumärkeskapitalet och således vad varumärket är värt (Kotler, 1991). Det finns 

flertalet förklaringar till begreppet varumärkeskapital. Feldwick (1996) har 

förtydligat det genom tre punkter. För det första handlar det om varumärkets 

finansiella värde, där varumärket ses som en egen värderad tillgång i 

balansräkningen. I nästa punkt refererar Feldwick (1996) till hur pass starkt 

konsumenterna känner sig förknippade med varumärket, vilket mäts genom lojalitet 

(Wood, 2000). Den sista punkten tar hänsyn till vad konsumenterna associerar till och 

hur de uppfattar varumärket (Feldwick, 1996), vilket kan ses som en del av ett 

konsumentbaserat varumärkeskapital. Dessa associationer utmynnar i en 

varumärkesimage (Belén del Rio et al., 2001, Wood, 2000). Det grundläggande med 
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en varumärkesimage är att den ska leda till att konsumenterna uppfattar varumärket 

positivt så att den fungerar som en tillgång i företaget (Belén del Rio et al., 2001). 

Lassar et al. (1995) menar att varumärkets styrka finns i denna varumärkesimage, det 

vill säga i de associationer till varumärket som finns i konsumenternas medvetande. 

Wood (2000) beskriver att varumärkesimagens styrka ökar konsumenternas lojalitet. 

Det är därför mer troligt att en konsument överväger varumärket vid konsumtion när 

det finns en god varumärkesimage (Keller, 1993).  

2.2. Konsumentbaserat varumärkeskapital   
Det många forskare anser är viktigast inom värdering av ett varumärke är det 

konsumentbaserade varumärkeskapitalet (Keller, 1993, Lassar et al., 1995, Wood, 

2000). Begreppet innehåller flera olika beståndsdelar och kan definieras på ett antal sätt 

(Keller, 1993). Keller (1993) definierar begreppet som den effekt marknadsföring av 

varumärket har på konsumenternas uppfattningar om varumärket, vilket utmynnar i 

olika grader av varumärkeskännedom hos konsumenterna. Med andra ord kan 

begreppet sägas handla om de intryck som varumärket förmedlar till den individuella 

konsumenten. En stor del av den forskning som finns tillgänglig förlitar sig på Kellers 

(1993) definition av konsumentbaserat varumärkeskapital. Andra forskare, exempelvis 

Aaker (1996), har också definierat begreppet, men då tagit hänsyn till andra 

komponenter än de som är direkt kopplade till konsumenternas medvetande. Således är 

Kellers (1993 & 2008) definition användbar i denna uppsats, då det är just 

konsumenters associationer som undersöks.  

 Keller (1993 & 2008) hävdar att det existerar tre huvudsakliga beståndsdelar till 

hans definition av konsumentbaserat varumärkeskapital. Dessa beståndsdelar går 

under benämningen koncept. Det första konceptet menar Keller (2008) är den 

differentiella effekten vilken bestäms genom att jämföra ett fiktivt varumärke med ett 

redan existerande. Keller (2008) presenterar det andra konceptet som 

varumärkeskännedom, vilken bestäms av varumärkesmedvetenhet och 

varumärkesimage. Det sista konceptet handlar om hur konsumenterna besvarar 

marknadsföringen i form av uppfattning, preferenser samt beteende (Keller, 2008). I 

denna studie undersöks det andra konceptet, varumärkeskännedom och 

varumärkesimage, eftersom uppsatsen syftar till att undersöka 

varumärkesassociationers påverkan på varumärkeskapitalet. 
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2.2.1. CBBE-modellen 

Keller (1993) har presenterat en modell, CBBE-modellen, som visar det 

konsumentbaserade varumärkeskapitalet ur den individuella konsumentens perspektiv 

och som således behandlar det andra konceptet. CBBE är en förkortning av customer 

based brand equity, konsumentbaserat varumärkeskapital. Keller (1993 & 2008) 

menar att genom att se till varumärkeskännedom kan man genom olika 

sammanlänkande beståndsdelar mäta varumärkeskapitalet. I CBBE-modellen kan vi 

utläsa hur de olika beståndsdelarna i modellen påverkar varandra (Keller 1993). Flera 

av de forskare denna studie refererar till (Belén del Rio et al., 2001, Delgado-

Ballester & Munera-Alemán, 2005, Lassar et al., 1995, Wood, 2000) har byggt sina 

artiklar på beståndsdelarna i den modell Keller (1993) redogör för varför CBBE-

modellen är en lämplig teori att använda. 

 
Modell 1: CBBE-modellen (Keller, 1993:7). 
 
Modell 1 visar CBBE-modellen som består av varumärkeskännedom vilken är 

uppbyggd av varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage. Genom att göra en 

fullständig undersökning av båda grenarna varumärkesmedvetenhet och 

varumärkesimage, hade en tydligare bild av varumärkeskännedomen och således 

varumärkeskapitalet framgått. Anledningen till att studien endast behandlar grenen 

varumärkesimage och varumärkesassociationer är att studien syftar till att utreda 

sambanden mellan just dessa påverkande faktorer och varumärkeskapitalet. Därför 
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synes det inte vara av vikt för denna undersökning att undersöka 

varumärkesmedvetenheten då denna i modellen är särskild från det specifika 

fenomenet associationer.  

Varumärkesimagen är god när konsumenten håller associationer som är 

fördelaktiga, starka och unika till varumärket (Keller, 1993). Dessa tre egenskaper 

kan variera i grad. Eftersom associationer utgör meningen eller betydelsen av 

varumärket för konsumenterna menar Keller (1993) att i köp där konsumenten är högt 

engagerad, till exempel i inköp av teknik, är det speciellt viktigt för företaget att 

varumärkets associationer innehar en hög grad av fördelaktighet, styrka och unikhet.  

 

 
Modell 2: Förenkling CBBE-modellen (Keller, 1993:7). 
 

Modell 2 visar en förenkling av Modell 1 ovan. Kellers (1993) CBBE-modell har 

modifierats för att tydligare visa hur de olika typerna av associationer byggs upp av 

de tre nämnda egenskaperna. Keller (1993) påpekar att för att skapa fördelaktiga 

associationer är det viktigt att konsumenterna anser att associationerna är relevanta 

till varumärket. Om konsumenten anser att en association inte är relevant till 

varumärket är det mindre troligt att de ser den som fördelaktig (Keller, 1993). För att 

skapa starka associationer är det viktigt att hålla kvar associationerna till varumärket. 

Desto mer en individ relaterar till information om varumärket desto starkare blir 

varumärkesassociationerna (Keller, 2008). Associationerna görs unika genom att 

företaget differentierar sitt varumärke från andra företags varumärken bland annat via 

olika marknadsföringsåtgärder (Keller, 1993). På så sätt får företaget 

konkurrensfördelar när konsumenterna upplever att dessa egenskaper är kopplade i 

högre grad till varumärket.  

2.3. Publika personligheter 

Fishbein och Ajzen (1975) menar att det inte spelar någon roll vilka kanaler som 

förmedlar associationerna. Det som spelar roll för varumärkesimagen är att graden av 

fördelaktighet, styrka och unikhet som associationerna erhåller av kanalen är hög 
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(Keller, 1993). Därför kan en god varumärkesimage skapas genom en uppsjö av olika 

kanaler. En av dessa kanaler kan vara en publik personlighet. En publik personlighet 

är en person som sprider information som bidrar till företagets vinstbaserade eller 

icke vinstbaserade mål (Zou et al., 2010:576). Det är av största vikt för ett företags 

ledning att känna till konsumenternas uppfattning om den publika personligheten, då 

denna utgör en del av varumärkesimagen. Den publika personligheten fungerar som 

en influerande ledare för konsumenter och desto starkare koppling mellan varumärket 

och personen, desto mer tillförs till varumärkeskapitalet (Zou et al., 2010).  

Enligt Aaker (2004) är det människorna i ett teknikföretag som utgör grunden 

för varumärket. Vissa personer är mer synliga för konsumenterna än andra, varför de 

blir en publik personlighet för varumärket. I teknikbranschen har många företag 

publika personligheter som kärna för varumärket (Aaker, 2004, Keller, 2008). 

Exempel är bland andra de som omnämns i inledningen. Att använda sig av publika 

personligheter tillsammans med sitt varumärke kan dock vara riskfyllt eftersom man 

släpper en del av kontrollen över varumärkesimagen. Så som konsumenterna 

uppfattar den publika personligheten uppfattar de även varumärket (Zou et al., 2010). 

Zou et al. (2010) menar till exempel att den publika personligheten ska inge en 

stabilitet för att kunna bidra till en bättre varumärkesimage. Om denna stabilitet 

upphör får konsumenterna en förvirrad bild av varumärket, vilket kan påverka 

varumärkesimagen negativt.  

Publika personligheter har således stort inflytande på konsumenters bild av 

varumärket (Aaker, 2004). Detta även i och med att de skapar 

andrahandsassociationer (Keller, 1993). Andrahandsassociationer är information i 

minnet som inte är direkt länkat till varumärket utan är länkat till andra ting som finns 

runt varumärket, till exempel den publika personligheten. Dessa 

andrahandsassociationer byggs upp i konsumentens medvetande genom den publika 

personligheten, som då indirekt påverkar varumärkesimagen och således det 

konsumentbaserade varumärkeskapitalet (Keller, 1993). Andrahandsassociationer 

som kan förmedlas via en publik personlighet är bland annat trygghet, tillit och 

expertis (Aaker, 2004, Keller, 1993). En studie visar att de associationer som betyder 

mest för konsumenter inom teknologiska branscher är varumärkesassociationen tillit, 

att de kan lita på varumärket (Aaker, 2004). Trovärdighet och expertis är två faktorer 

som även Ranjbarian, Shekarchizade och Momeni (2010) samt Zou et al. (2010) 

menar är viktiga för att en publik personlighet ska vara en tillgång för varumärket. 
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Dessa punkter är även de som utgör förmågan för en publik person att påverka en 

konsument (Ranjbarian et al., 2010). Profession som Zou et al. (2010) benämner det, 

eller expertis, är extra viktigt för varumärken som ingår i till exempel en teknologisk 

bransch. Där behöver publika personligheter inte endast inneha ett bra rykte utan 

även skicklighet och hög kunskap inom sitt yrke (Zou et al., 2010). Även Rossiter 

och Percy (1987) har redovisat att kriterier som trovärdighet ska uppfyllas för att en 

publik personlighet ska vara en tillgång för varumärket och således bidra till starkt 

varumärkeskapital. Ovan nämnda forskare redogör även för begreppet skönhet, fysisk 

attraktion, som en egenskap förknippad med publika personligheter. Dock menar 

Aaker (2004) och Zou et al. (2010) att i teknikbranschen är övriga egenskaper av 

starkare betydelse. Denna uppsats frångår därför att utreda egenskapen fysisk 

skönhet. Detta kan komma att innebära en mindre exakt studie då samtliga 

egenskaper runt den publika personligheten inte undersöks. 

Sammanfattningsvis presenterar flera forskare (Zou et al., 2010, Aaker, 2004,  

Ranjbarian et al., 2010, Keller, 1993 & 2008, Rossiter & Percy, 1987) följaktligen 

egenskaperna tillit, expertis, trovärdighet och trygghet som de viktigaste 

associationerna till en publik personlighet inom teknologiska branscher.  

2.4. Att mäta konsumentbaserat varumärkeskapital 
Det har inte alltid funnits en gemensam syn på hur varumärkesimage och 

konsumentbaserat varumärkeskapital kan mätas. En generellt accepterad metod är 

dock att se till de associationer som finns i konsumenternas medvetande (Belén del 

Rio et al., 2001). Ett sätt att mäta associationerna och varumärkesimagen är baserat 

på Kellers (1993) CBBE-modell. Ett annat sätt är att mäta associationerna via 

komponenter enligt en metod från Lassar et al. (1995). 

2.4.1. Kellers mätinstrument 

Enligt Keller (1993) finns det två sätt att mäta konsumentbaserat varumärkeskapital, 

genom den direkta metoden eller den indirekta metoden. Den direkta metoden 

handlar om att se till konsumenters respons till ett företags marknadsföringsprogram. 

Den indirekta metoden är användbar då man ska identifiera och mäta associationer 

för att undersöka varumärkeskännedomen utefter CBBE-modellen (Keller, 1993). Att 

använda de två metoderna tillsammans ger en mer utförlig bild av det 

konsumentbaserade varumärkeskapitalet men endast den indirekta metoden mäter 

varumärkesassociationerna varför denna beskrivs och används i denna uppsats. 
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Tabell 1: Kellers mätinstrument, den indirekta metoden (Keller, 1993:14). 
 
Tabell 1 är en översatt beskrivning av hur en mätning av associationer kan utföras 

genom den indirekta metoden, anpassad till de faktorer denna uppsats avser mäta. 

Inom den indirekta metoden finns både direkta och indirekta mättekniker. Genom att 

mäta typer av associationer kan man få fram de associationer som ligger högst i 

medvetandet hos konsumenter. Keller (1993) rekommenderar att genomföra detta via 

en kvalitativ undersökning i form av en fokusgrupp som får diskutera öppet vad ett 

varumärke betyder för dem som konsumenter. Genom att rangordna associationerna i 

förhållande till varandra kan man sedan se vilka associationer som är starkast och 

mest fördelaktiga. Associationernas unikhet får man fram genom att se i vilken grad 
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associationerna delas med andra varumärken i samma kategori. För att mäta vilken 

koppling andrahandsassociationerna har till primärassociationerna kan man se till 

effekten av hävstångsarmen vilken beskriver sambanden mellan dessa två typer 

associationer (Keller, 1993).  

2.4.2. Lassars mätinstrument 

Enligt Lassar et al. (1995) kan det konsumentbaserade varumärkeskapitalet mätas 

genom fem olika komponenter: prestanda, social image, värde/pris, trovärdighet och 

identitet/känsla av anknytning. Dessa fem komponenter är i sin tur uppbyggda av 

varumärkesassociationer (Lassar et al., 1995). Genom en kvantitativ undersökning i 

form av en enkät med påståenden baserade på dessa komponenter kan man således 

mäta associationers inverkan på varumärkeskapitalet. Lassar et al. (1995) baserar 

delar av sin studie på Kellers (1993) teorier varför dessa två med fördel kan användas 

tillsammans för att besvara samma syfte i denna studie.  

Den första komponenten, prestanda, förklaras som en konsuments uppfattning 

om ett varumärkets felfria och långvariga operationer på marknaden samt 

produkternas grad av felfrihet. Prestanda inkluderas då detta är av stor vikt för ett 

varumärke att förknippas med. Om ett varumärkes produkter och deras funktioner 

inte uppfyller konsumenternas förväntningar, skulle inte konsumenter köpa produkter 

från varumärket (Lassar et al., 1995). Social image är konsumentens uppfattning 

avseende de känslor konsumentens sociala grupp håller gentemot varumärket. Social 

image är därmed adderande till varumärkeskapitalet på grund av de uppfattningar 

konsumenter har angående att köpa och använda varumärkets produkter (Lassar et al., 

1995). Värde/pris är inkluderat eftersom konsumenternas val av varumärke beror av 

den upplevda balansen mellan faktiskt pris och det som anses ingå i köpet och 

sålunda relationen mellan prestanda och pris (Lassar et al., 1995). Trovärdighet kan 

definieras som det förtroende en konsument har gentemot ett varumärke och 

varumärkets kommunikation. Denna komponent är medräknad då konsumenter sätter 

högt värde på varumärken de litar på (Lassar et al., 1995). Denna teori stöds av Aaker 

(2004:11), som menar att ”det bästa varumärket är varumärket jag litar på”. Även 

Delgado-Ballester och Munuera-Alemán (2005) beskriver tillit som en viktig del av 

varumärkeskapitalet. Ett varumärke som konsumenten inte litar på och inte känner sig 

trygg med har en negativ effekt på varumärkesimagen. Identifikation/känsla av 

anknytning beskrivs som den relativa styrkan av en konsuments positiva känslor 
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gentemot ett varumärke. Detta är en mätbar komponent då konsumenter ibland 

utvecklar starka känslor för och anknytningar till varumärken, vilket bidrar till ett 

högre varumärkeskapital (Lassar et al., 1995)  

2.5. Teoretisk sammanfattning 

 
Modell 3: Sammanfattande modell baserad på Keller (1993), Lassar (1995) samt publika 
personligheter. 
 
Modell 3 är en hybrid av Kellers (1993) samt Lassar et al.s (1995) teorier som 

sammanfattar hur dessa samverkar inom området avseende varumärkesassociationers 

påverkan på varumärkeskapitalet. I modellen återfinns en förenkling av CBBE-

modellen (Keller, 1993), Lassar et al.s (1995) fem komponenter samt en sjätte 

komponent, publika personligheter. Då publika personligheter enligt teorin påverkar 

varumärkesimagen och varumärkeskapitalet, bland annat genom andrahands-

associationer, kan denna ses som ytterligare en komponent.  

Varumärkesassociationerna utgörs i olika grad av fördelaktighet, styrka och unikhet. 

Varumärkesassociationerna ligger i sin tur till grund för de sex komponenterna 

prestanda, social image, pris/värde, trovärdighet, identifikation/känsla av anknytning 

samt den publika personligheten. Sammantaget utgör dessa sex komponenter 

varumärkesimagen som är en del av varumärkeskännedomen. Det som i slutändan 

påverkas är varumärkeskapitalet, vilket beskriver varumärkets värde.  
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3. Metod 
Forskningsdesign involverar en samling beslut som beror på vilket ämne som 

studeras, inom vilken population, med vilka undersökningsmetoder och för vilket 

syfte (Abowitz & Tool, 2010). Det är därför av högsta vikt att se över sitt metodval 

noga för att kunna forma studien med rätt verktyg.  

3.1. Val av metod 
Enligt Abowitz och Tool (2010) finns det ingen forskningsmetod som är ideal för en 

viss undersökning utan varje metod har både styrkor och svagheter. Därför bör man 

när det finns möjlighet kombinera olika undersökningsmetoder, vilket dock kan 

innebär större krav på resurser som tid och pengar. När man dessutom först vill skaffa 

sig en preliminär uppfattning om ett visst förhållande och sedan undersöka samband 

närmare är en blandning av flera metoder ett bra tillvägagångssätt som ökar 

validiteten och reliabiliteten i studien (Eliasson, 2006). Denna studie utgår från en 

fokusgruppsintervju och en enkätundersökning. Om studien istället utgått ifrån 

individuella intervjuer hade en mer djupgående bild av den enskilde konsumentens 

situation kunnat utläsas och en större förståelse för enskilda beteenden och attityder 

hade framträtt (Rowley, 2012). Dock hade inte resultatet blivit generaliserbart i 

samma grad då endast ett fåtal respondenter representerat hela målgruppen (Rowley, 

2012). Även arkivdata hade kunnat användas till studien. Det finns dock ingen 

tidigare forskning som med säkerhet kan visa att resultatet från den tidigare 

undersökningen är applicerbart på en annan undersökning (Anderson, Greene, 

McCullough & Vinod, 2008). Därför genomförs en självständig empirisk 

undersökning för att öka reliabiliteten och validiteten i studien. 

3.1.1. Fokusgruppsintervju 

För att kunna utreda en del av syftet, det vill säga vilka associationer som är 

betydelsefulla inom teknikbranschen för Apple, används en kvalitativ undersökning i 

form av en fokusgrupp. Fokusgrupper används ofta när det är ett smalt och specifikt 

ämne som undersöks (Saunders, Lewis & Tornhill, 2007), i detta fall 

varumärkesassociationer till Apple. En anledning att använda fokusgrupper som 

undersökningsmetod är att konsumentbeteenden ofta framkommer genom diskussion, 

gärna med andra konsumenter (Patton, 1991). Detta undersökningssätt passar därför 
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när man undersöker konsumentuppfattningar. Eftersom just detta fenomen undersöks 

är en fokusgruppsintervju en lämplig metod att använda.  

3.1.2. Enkätundersökning 

Eftersom denna studie även syftar till att undersöka vilken påverkan associationer har 

på varumärkesimage och varumärkeskapital innehåller den även en kvantitativ studie 

i form av en enkätundersökning. Genom enkäten kan resultatet sammanställas 

statistiskt och således kan en tydligare och mer exakt bild av resultatet erhållas 

(Eliasson, 2006). Enkätundersökningen bidrar också till att resultatet i högre grad kan 

generaliseras och appliceras på en större population (Rowley, 2012).  

3.2. Urval 
Saunders et al. (2007) beskriver att vid undersökningar där det finns 

tidsbegränsningar samt budgetbegränsningar kan urval göras. Därför har ett antal 

urval gjorts för att effektivisera studien. Undersökningen riktar sig till Apples 

varumärke och associationer kring detta. En del av fokus ligger på Apples publika 

personlighet, Steve Jobs. Steve Jobs kan troligen ses som ett extremfall bland publika 

personligheter. Målgruppen för undersökningen är studenter. Konsekvenserna av 

detta är att studien specificeras efter en särskild målgrupp, vilket kan komma att 

påverka generaliserbarheten samt trovärdigheten i slutsatserna då denna grupp 

troligen inte är helt representativ för övriga konsumentgrupper. Anledningen till att 

studien utgår från unga konsumenter i form av studenter är främst teknikprodukters 

betydelse denna grupp i samhället. Enligt Thomas och Wilson (2012) är det mycket 

viktigt att inneha de senaste teknikprodukterna i och med grupptryck och sociala 

jämförelser inom den sociala grupp studenterna tillhör. Därför kan dessa ses som 

innovatörer eller konsumenter som tidigt adopterar tekniska innovationer (Stimson, 

2007). Således är studenter en lämplig målgrupp att undersöka i detta sammanhang 

då de är tydligt influerade av de förändringar som sker i teknikbranschen vilket med 

fördel kan appliceras på de diskussions som förs kring varumärket Apples framtid.  

3.2.1. Urval fokusgruppsintervju 

Urvalet till fokusgruppsintervjun kan beskrivas som ändamålsenligt. Enligt Saunders 

et al. (2007) kan detta urval användas när man arbetar med få respondenter och när 

man studerar specifika teman, vilket fokusgruppsintervjun syftar till att göra. 
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Konsekvenserna detta får för studien är att alla inom målgruppen inte har lika chans 

att delta, då personer som passade ändamålet kontaktades specifikt.   

 
N Kön Ålder Studieinriktning 
1 Man 23 år Ekonom 

2 Man 22 år Ekonom 

3 Man 24 år Ingenjör 

4 Man 23 år Jurist 

5 Kvinna 20 år Ekonom 

6 Kvinna 23 år Ingenjör 

7 Kvinna 21 år Jurist 

8 Kvinna 23 år Jurist 

Tabell 2: Fokusgruppens deltagare. 

 
Tabell 2 ovan visar fokusgruppens deltagare. Vanligtvis är en fokusgrupp bestående 

av mellan sex och åtta personer och samtalet pågår mellan en halvtimme och två 

timmar (Patton, 1991). Åtta personer inom målgruppen studenter kontaktades via det 

sociala mediet Facebook. Samtliga hade varierande studieinriktning och de valdes 

oberoende av om de är Apple-användare eller inte, dock var kännedom om Apple 

nödvändigt för att deltaga. Fyra av deltagarna i fokusgruppen kände varandra sedan 

tidigare. Enligt Patton (1991) kan detta leda till att konflikter uppstår eller att 

deltagarna inte vill uttrycka sina egentliga åsikter till fullo. Samtliga deltagare i 

fokusgruppen menade dock att de kände sig bekväma i situationen och de ansåg alla 

att ämnet inte borde orsaka konflikter varför risken för detta minskade. 

3.2.2. Urval enkätundersökning 

Då studie riktar sig till målgruppen studenter kommer distributionen att ske på 

Uppsala universitets anläggningar Ekonomikum, Juridicum samt Ångström-

laboratoriet. Motiveringen till att enkätens distribution sker på dessa tre platser är det 

stora antalet studenter som passerar där dagligen samt att det innebär en spridning av 

studenterna sett till inriktning på studier. Detta betyder att urvalet är ett 

bekvämlighetsurval och således ett icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2007). 

Konsekvensen av detta är att alla studenter inte har möjligheten att bli respondent, 

vilket innebär att de studenter som tillfrågats inte nödvändigtvis är de som ger 

tillförlitligast information och den mest representativa bilden av situationen 
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(Saunders et al., 2007). Dock genom att distributionen sker under olika dagar, på 

olika platser samt vid olika tidpunkter, minimeras denna risk. Då enkäten kräver 

kännedom om varumärket Apple kommer varje potentiell respondent muntligt 

tillfrågas om de känner till varumärket för att kunna deltaga, vilket också kan räknas 

som ett urval. Detta kan orsaka ett bortfall av de studenter som inte känner till Apple. 

Detta bortfall beräknas dock vara nästintill obefintligt.   

3.3. Operationalisering och utformning 

Enligt Eliasson (2006) är det viktigt att påpeka när det finns skillnader mellan teori 

avseende mättekniker och den specifika undersökningens mätteknik. Denna studie 

baseras delvis på det mätinstrument Keller (1993) presenterar som indirekt metod för 

att mäta associationer. Dock används inte hela instrumentet då vissa delar mäter annat 

än det som ingår i denna studies syfte. Så som argumenteras för i teoridelen är det 

endast delen för varumärkesimage och associationer som används. Förmodligen hade 

en mer omfattande bild av påverkan på varumärkeskapitalet framkommit om 

instrumentet använts i sin helhet. På grund av att studien utreder samband mellan 

varumärkesassociationer, varumärkesimage och slutligen varumärkeskapitalet 

uteslöts begreppet varumärkesmedvetenhet från analysmodellen. Detta ansågs möjligt 

då varumärkesmedvetenheten i Kellers (1993) modell är skild från begreppen 

varumärkesimage samt varumärkesassociationer och således påverkar denna 

varumärkeskapitalet genom andra faktorer än de som studien syftar till att undersöka. 

I analysmodellen valdes även att inte ta hänsyn till vilket kategori associationerna 

befinner sig, så som till exempel produktrelaterad eller funktionell, då det inte ansågs 

vara av vikt för undersökningen att utreda detta. Även attribut, nytta och attityder 

existerar redan inom varumärkesassociationerna. För studiens skull behövde dessa 

steg därför inte undersökas specifikt. Studien baseras utöver Kellers (1993) 

mätinstrument även delvis på de fem komponenter och påståenden utprovade av 

Lassar et al. (1995). Detta mätinstrument har använts till fullo. Dessa författare 

baserar sin studie på Kellers (1993) modell och en kombination av mätinstrumenten 

anses därför vara lämplig för denna studie.  

Det är viktigt att begreppen i teorin överensstämmer med de begrepp som man 

mäter i undersökningen (Eliasson, 2006). Begreppen som diskuterats i fokusgruppen 

och de begrepp som är angivna på enkäten stämmer väl överens med teorin, vilket 

ökar studiens validitet.  
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3.3.1. Fokusgruppintervjuns utformning 

Keller (1993) beskriver att fokusgruppsintervjuer är en effektiv metod för att mäta 

varumärkesassociationers påverkan på varumärkesimagen. Detta genom antingen 

direkta eller indirekta mättekniker.  

 
 Fokusgruppsintervjufrågor baserade på teori från Keller (1993) 
1 Vilka associationer finns i ditt medvetande angående teknikvarumärken? 
2 Vad tänker du på när du hör varumärket Apple? 
3 Anser du att tidigare diskuterade associationer är unika för just Apple? 
4 Anser du att Apple har några unika associationer? 
5 Vilka egenskaper ska en publik personlighet i ett teknikföretag ha? 
6 Vad har Steve Jobs betytt, enligt dig, för Apples varumärke? 

Tabell 3: Frågor till fokusgruppen. 

 
Tabell 3 visar de frågor som sammanställts till fokusgruppen byggda utifrån Kellers 

(1993) indirekta metod (Tabell 1). Den indirekta mättekniken inom denna metod 

visar att fria associationer ger insyn i vilka varumärkesassociationer som råder. För 

att även kunna mäta unikheten i associationerna, vilket Keller (1993) beskriver som 

stärkande för varumärkesimagen, frågar man deltagarna vad han eller hon anser är 

unikt med varumärket utefter den direkta mättekniken. Mot denna grund skapades de 

första fyra frågorna. De nästkommande två frågorna angående den publika 

personligheten baseras på den hävstångsarmsmetod Keller (1993) presenterar. Sättet 

att mäta andrahandsassociationer, som till exempel egenskaper hos en publik 

personlighet, räknas till den direkta mättekniken och utförs enligt Keller (1993) 

genom att fråga konsumenterna vad de associerar med primärassociationen. I detta 

fall är den publika personligheten Steve Jobs. Detta för att få en större inblick i hur 

konsumenters uppfattning kring detta ser ut. 

3.3.2. Enkätens utformning 

Enkäten är utformad efter slutna påståenden, det vill säga påståenden där 

svarsalternativen består av en graderad skala. I enkäten används ordinalskala då detta 

är vanligt att använda när man mäter attityder och uppfattningar (Eliasson, 2006), 

vilket denna undersökning syftar till att göra. Även Lassar et al. (1995) har baserat 

sina påståenden utifrån en graderad skala. Svarsalternativen är graderade från ett till 

sju där ett innebär att respondenten inte instämmer alls och sju att respondenten 

instämmer helt. Keller (1993) anger att fördelaktighet och styrka inom 

varumärkesassociationer mäts genom att konsumenterna rangordnar utvärderingar 
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och uppfattningar avseende dessa. Genom denna teknik värderar man 

nyckelfaktorerna som leder till differentiell konsumentrespons. Den graderingskala 

Lassar et al. (1995) använder i sin enkät är därför lämplig även för denna 

enkätundersökning. 

Enkäten är utformad på ett sätt så att det inte framgår om de tillfrågade är 

teknikkonsumenter eller inte. Dock kan vi göra antagandet att alla studenter innehar 

eller regelbundet använder teknikprodukter eftersom det är svårt att vara student utan 

att inneha en telefon, dator eller surfplatta. En muntlig fråga om respondenten känner 

till Apple ställs innan tilldelning av enkät. Det är osannolikt att studenter i Uppsala 

inte känner till varumärket, dock för att undvika missmätningar valdes denna fråga att 

ställas då vetskap om Apple är väsentligt för att delta i enkätundersökningen. Tre 

övriga demografiska frågor finns i enkäten. Först fick respondenterna fylla i om de är 

man eller kvinna, sedan om de är Apple-användare eller inte. På så sätt finns 

möjligheten att utreda om varumärkesassociationernas betydelse skiljer sig mellan 

konsumenter och ickekonsumenter av det valda varumärket samt mellan kön. 

Respondenten får även ange studieinriktning. Genom att kryssa i ekonom, jurist, 

ingenjör eller annan studieinriktning kan en större spridning visas bland 

respondenterna.  

 
 Enkätpåståenden översatta direkt från Lassar et al. (1995:16)  
 1. Prestanda  
 Associationer: Påståenden: 
 Hållbarhet/kvalitet P1. Jag kan förvänta mig exceptionell prestanda från Apple   
 Kvalitet P2. När jag använder produkter från Apple är det högst otroligt att de är 

bristfälliga/felaktiga 
 Användarvänligt P3. Jag anser att varumärket Apple är skapat för att fungera felfritt  
 Hållbarhet/kvalitet P4. Apples varumärke kommer att fungera väl 
 
 2. Social image   
 Associationer:  Påståenden: 
 Samhörighet med produkt S1. Apples varumärke passar min personlighet 
 Cool/statusgivande S2. Jag skulle vara stolt att äga en produkt från varumärket Apple 
 Statusgivande  S3. Apples varumärke är högt ansett av mina vänner  
 Attraktiv design  S4. Apples varumärke och dess stil/design passar min personlighet 
 
 3. Värde/pris   
 Associationer:  Påståenden: 
 Prisvärt   V1. Jag anser att varumärket Apple har prisvärda produkter 
 Mervärde  V2. Med tanke på vad jag skulle betala för varumärket Apple, får jag mer 

än vad mina pengar är värda 
 Mervärde  V3. Jag anser att varumärket Apple utgör en bra affär på grund av de 

fördelar jag får vid ett köp 
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 4. Trovärdighet   
 Associationer:  Påståenden: 
 Expertis T1. Jag anser att företaget Apple och människorna bakom det är väldigt 

trovärdiga  
 Tillit   T2. Jag anser att varumärket Apple månar mycket väl om sina konsumenter  
 Säkerhet/trygghet T3. Jag anser att varumärket Apple inte utnyttjar sina konsumenter  
 
 5. Identifikation   
 /känsla av anknytning  
 Associationer:   Påståenden: 
 Bundenhet I1. Jag anser att efter användandet av varumärket Apple är det högst troligt 

att jag fattar tycke för varumärket  
 Beundran I2. Jag har positiva personliga känslor för varumärket Apple 
 Beundran I3. Jag anser att med tiden kommer jag att utveckla varma känslor för 

varumärket Apple  
 Enkätfrågor baserade utifrån teori/fokusgrupp 
 6. Publika personligheter  
 Andrahandsassociationer Påståenden: 
 Trovärdighet PP1. Jag anser att Steve Jobs har ingivit en större trovärdighet till 

varumärket Apple 
 Tillit PP2. Jag anser att Steve Jobs har ingivit större tillit till varumärket Apple 
 Expertis PP3. Jag anser att Steve Jobs har ingivit expertis till varumärket Apple 
 Trygghet PP4. Jag anser att Steve Jobs har ingivit trygghet till varumärket Apple 
 Steve Jobs PP5.  Jag anser att Steve Jobs bortgång inte har påverkat min bild av 

varumärket Apple negativt 
 Tillgång PP6. Jag anser att Steve Jobs har varit en viktig tillgång för varumärket 

Apple 

Tabell 4: Operationalisering av enkät. 
 

Tabell 4 presenterar operationaliseringen av enkäten. Totalt består enkäten av 23 

påståenden. Lassar et al. (1995:16) har genomfört en enkätundersökning med 17 

påståenden tillhörande de fem komponenter som denna enkätundersökning delvis 

baseras på. Påståendena har av forskarna valts ut från totalt 83 stycken, vilka de hade 

som utgångspunkt. Först har påståendena översatts till svenska. Då Lassar et al. 

(1995) inte exakt angett vilka associationer de använt till de olika komponenterna och 

påståendena har fokusgruppen kommit fram till detta. De associationer fokusgruppen 

diskuterat fram projicerades på komponenterna och sedan påståendena för att lättare 

mäta enskilda associationer. De av fokusgruppens utvalda associationer som 

påståendena inte kunde relatera till har valts bort för att öka validiteten i 

undersökningen. Konsekvensen av detta bortval blir att alla associationer från 

fokusgruppsintervjun ej mäts. Detta kan dock göras eftersom de 17 påståendena är 

testade av Lassar et al. (1995) för att mäta konsumentbaserat varumärkeskapital och 

dessa representerar således det viktigaste för just detta. Lassar et al. (1995) mäter i sin 
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undersökning konsumentbaserat varumärkeskapital på teknikvarumärkena Sony, 

RCA och GoldStar, varför validiteten i denna undersökning ökar då påståendena är 

testade på konsumenters uppfattningar inom teknikbranschen och är anpassade 

därefter. Det som artikeln skriven av Lassar et al. (1995) resulterar i är att mäta 

varumärkeskapital genom att jämföra varumärken för att få fram ett värde i form av 

siffror. Då påståendena är baserade på associationer kan dessa även användas för att 

rangordna uppfattningar om Apples varumärke. Detta för att denna studie mäter det 

som påverkar varumärkeskapitalet och inte värdet i sig. 

De övriga sex påståendena återfinns i den sjätte komponenten och de avser den 

publika personligheten Steve Jobs. Dessa är baserade på teorier om vilka 

associationer som kan kopplas till publika personligheter, vilket flertalet forskare 

redogör för (Aaker, 2004, Keller, 1993, Ranjbarian et al., 2010, Rossiter & Percy, 

1987, Zou et al., 2010). Fokusgruppen har även bekräftat dessa. Dessa sex påståenden 

rörande den publika personligheten har placerats in blandat med resterande 

påståenden i enkäten för att undvika att respondenterna svarar för likartat på 

påståendena då de möjligen kan uppfattas som snarlika.  

3.4. Genomförande av undersökningarna 
Två reliabilitetsfaktorer Eliasson (2006) framhäver är förberedelser samt samarbete. 

Genom noggranna förberedelser av båda undersökningarna under två veckors tid har 

reliabiliteten av undersökningarna kunnat ökas.  

3.4.1. Genomförande av fokusgruppsintervjun 

Enligt Patton (1991) ska man inte ha fler än tio huvudfrågor när man genomför en 

fokusgruppintervju. Anledningen till att det ställdes fem frågor om associationer 

allmänt och specificerat på Apple är för att vid denna tidpunkt var datainsamlingen 

tillräckligt komplett för att ge en valid bild av resultatet. Efter en diskussion på 44 

minuter hade de fem första frågorna besvarats och resultatet var tillräckligt för 

kommande analyser. Det ställdes sedan två frågor rörande publika personligheter, 

vilket ledde till en diskussion på 32 minuter. Intervjun spelades in för 

transkriberingens exakthet, efter godkännande av samtliga deltagande.  

Keller (1993) beskriver i sitt mätinstrument att den bästa metoden är att låta 

konsumenterna associera fritt runt varumärket. Eftersom Patton (1991) dock påpekar 

att det är viktigt att se fokusgruppsintervjun som en intervju och inte som en 

diskussion, var det av vikt att som moderator agera utefter detta, samtidigt som de 
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deltagande fick prata fritt runt frågorna. En svårighet kan vara att få lika stor 

medverkan från samtliga respondenter (Patton, 1991). Tiden spenderades jämt mellan 

deltagarna i fokusgruppsintervjun. 

En förklaring av publik personlighet som begrepp gavs till fokusgruppen, 

baserad på Zou et al.s (2010:576) definition att en publik personlighet är en person 

som sprider information som bidrar till företagets vinstbaserade eller icke 

vinstbaserade mål, samt Kellers (1993) teori att den publika personligheten är en 

representant för varumärket. Detta för att deltagarna skulle få lättare att associera och 

skapa kopplingar, vilket är viktigt för validiteten enligt Eliasson (2006). Samtliga i 

fokusgruppen förstod ovanstående definitioner. Efter första fokusgruppsintervjun 

återsamlades deltagarna för en gruppering av associationerna vilka framkommit av 

denna intervju. Detta för att undvika misstolkningar och för att på bästa sätt kunna 

passa in associationerna under komponenterna samt påståendena skrivna av Lassar et 

al. (1995).  

3.4.2. Genomförande av enkätstudien 

För att en studie ska inneha reliabilitet krävs det att personen som hämtat data samt 

personen som levererat data inte har missförstått varandra (Eliasson, 2006). För att 

bekräfta att enkäten är förståelig och för att få tips på förbättringar genomfördes först 

en pilotundersökning. En pilotundersökning är en provundersökning där någon eller 

några som skulle kunna ingå i urvalet får svara på frågorna som ett test. Efter 

pilotundersökningen vilken inkluderade sex individer, tre kvinnor och tre män som 

ingick i målgruppen, framgick det att enkäten behövde omstruktureras. Detta på 

grund av att skalan för gradering var otydlig samt att översättningen av fem av 

påståendena inte var korrekt vilket ledde till förvirring. Skalan omkonstruerades och 

översättningen av de fem påståendena omarbetades. Därefter gjordes en ny 

pilotundersökning med samma deltagare och resultatet av denna pilotundersökning 

motsvarade förväntningarna.  

Distributionen av enkäten skedde sedan under tre olika dagar på Ekonomikum, 

Juridicum och Ångströmlaboratoriet individuellt för varje respondent. Efter dessa tre 

dagar bedömdes svaren vara tillräckligt många för att få en bild av resultatet. 

Enkätundersökningen delades ut till totalt 294 respondenter. Alla 294 respondenter 

hade kännedom om varumärket Apple och kunde således deltaga. Enkäten 

distribuerades till studenter vilka satt i korridorer på de olika 
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universitetsanläggningarna och studerade. Därmed antogs alla deltagare vara 

studenter. Hänsyn togs till de studenter vilka uppenbarligen var högt koncentrerade, 

dessa kunde dock i allmänhet deltaga senare under dagen. Kontakt med 

enkätdeltagarna initierades med en fråga huruvida de hade möjlighet att svara på en 

enkät angående varumärkesassociationer och om de hade kännedom om Apple. Det 

fanns ingen tidspress och enkäterna samlades in efterhand då deltagarna lagt ifrån sig 

enkäten. Elva ytterligare tillfrågades dessutom men på grund av tidsbrist valde de att 

inte deltaga. Två respondenter av de 294 respondenterna hade ignorerat eller missat 

flera påståenden varpå dessa räknades bort på grund av ofullständighet. Av 305 

tillfrågade studenter blev därmed bortfallet tretton personer. Ett högt bortfall 

snedvrider resultatet. För denna undersökning anses bortfallet ej påverka resultatet 

nämnvärt då det var relativt litet (Japec, 1997). Sammanlagt erhölls 292 enkäter med 

kompletta svar vilka presenteras som empiri.  

3.5. Sammanställning och presentation av resultaten 
Under sammanställningen av data är det viktigt att kontrollera att inmatningen och 

avkodningen blir korrekt (Eliasson, 2006). Därför har det inspelade materialet från 

fokusgruppsintervjun bearbetats två gånger för att uppnå en mer precis transkribering. 

Även enkätdata är kontrollerad och omräknad för att undvika felberäkningar av 

resultatet.  

3.5.1. Data från fokusgruppsintervjun 

Deltagarna i fokusgruppen var överlag överens om associationerna som kom på tal 

och det förekom inga speciella extremvärden, precis som Patton (1991) beskriver att 

det inte brukar göra i fokusgruppsintervjuer. Dock nämndes några associationer som 

var likartade. Därför lades vissa associationer som var mycket lika varandra, till 

exempel ”snygg design” och ”tilltalande design”, samman under en gemensam 

association, ”attraktiv design”. Associationerna delades sedan med hjälp av 

fokusgruppen in under komponenterna och påståendena som presenteras av Lassar et 

al. (1995). 

3.5.2. Data från enkätundersökningen 

Sammanställningen av data från enkätundersökningen skedde i Microsoft Excel samt 

i statistikprogrammet SPSS. Genom programmet Microsoft Excel kunde diagram 

skapas utifrån enkätens deskriptiva data och de demografiska frågorna. Cirkeldiagram 
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används för att påvisa spridningen mellan studiegrupper, Apple-användare och icke 

Apple-användare samt kön. Ett stapeldiagram skapades för att procentuellt visa 

relationen mellan respondenternas olika studieinriktning och kön.  

Respondenterna kodades i SPSS utifrån Apple-användare och icke Apple-

användare vilket innebär att resultaten redovisas utifrån dessa två respondentgrupper. 

Ytterligare en kodning utfördes även för att påvisa möjliga skillnader mellan män och 

kvinnor. För varje påstående utfördes sedan t-test genom SPSS för att säkerhetsställa 

att skillnader skulle uppstå även i en större population mellan män och kvinnor och 

Apple-användare och icke Apple-användare. Detta ger en ökning av reliabiliteten av 

undersökningen. Skillnaderna mellan könen var ej statistiskt signifikanta, varför 

vidare uträkningar på dessa respondentgrupper ej utfördes. 

I SPSS räknades även medelvärde, lägsta och högsta värde, median, typvärde 

samt standardavvikelse ut för varje påstående för Apple-användare respektive 

ickeanvändare. Resultatet av detta presenteras i tabellform (se Bilaga 2). 

Medelvärdena samt differenserna för varje påstående uppvisas i tabellform för att 

tydligare påvisa skillnader samt likheter mellan de två respondentgrupperna Apple-

användare och icke Apple-användare avseende uppfattningar kring associationer. 

Anledningen till att medelvärde används är att detta värde frambringar decimaler, 

varför rangordningen som utförs blir mer exakt. Typvärde och median anger istället 

hela tal. Vidare har ett antagande om att alla påståenden och associationer inom 

komponenterna väger lika tungt för alla respondenter gjorts, för att kunna framföra 

kommande analyser. Ovanstående presenteras som deskriptivt resultat. 

Även statistiskt resultat presenteras. Cronbachs alfa är den mest använda 

reliabilitetskoefficienten och är ett bra tillvägagångssätt för att uppskatta just 

reliabiliteten (Falk & Savalei, 2011). Cronbachs alfa användes för att påvisa den 

interna konsistensen inom komponenterna, med andra ord för att säkerställa att alla 

påståenden inom dessa mäter samma sak. I och med detta ökar reliabiliteten för 

påståendena i komponenterna som används. För att förklara värdet av Cronbachs alfa 

och relationerna mellan påståendena ställdes korrelationsmatriser upp för varje 

komponent. Enligt Saunders et al. (2007) är Spearmans rangkorrelation den mest 

lämpliga att använda vid korrelationsanalys utifrån ordinalskala, således användes 

denna i SPSS. 

Vidare gjordes additiva index för varje komponents medelvärden. Först 

adderades medelvärdena för varje påstående inom varje komponent. Sedan 
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dividerades denna summa med antalet påståenden inom komponenten för att få 

komponentens medelvärde. Dessa medelvärden presenteras i en rangordnad tabell 

samt i ett stapeldiagram.	  

4. Empiri  
Totalt 20 associationer används till enkätfrågornas komponenter. Fokusgruppen har 

funnit 14 till de fem första komponenterna. De sex associationerna till den publika 

personligheten är en kombination av resultatet från fokusgruppsintervjun och teorin. 

Enkäten redovisar i sin tur respondenternas uppfattningar kring dessa associationer 

och komponenter. Från resultatet av de två undersökningarna kan således vad som 

påverkar Apples varumärkesimage sammanställas utifrån ett konsumentperspektiv.  

4.1. Resultat från fokusgruppsintervjun 
Fokusgruppen redogjorde att det inte fanns några större skillnader mellan de 

associationer de har till teknikvarumärken allmänt och de som de har när de tänker på 

varumärket Apple. Samtliga associationer var kopplade till teknikbranschen och 

egenskaper hos teknikprodukter. Publika personligheter nämndes redan under den 

första frågedelen som handlade om allmänna associationer till teknikvarumärken och 

till Apple. De publika personligheter som nämndes var först Bill Gates och sedan 

Steve Jobs. Vissa associationer, så som design, kvalitet och Steve Jobs betraktades 

dock av fokusgruppen som särskilt tillhörande och unika för varumärket Apple. 

Övriga unika associationer till varumärket Apple var coolhet, samhörighet med 

produkterna, bundenhet och statusgivande. Andra associationer kom även på tal 

under intervjun. Samtliga är inte nödvändiga att redovisa då fokus ligger på Lassar et 

al.s (1995) fem komponenter, vilka är utmätta för att precist tyda varumärkeskapital. 

Sammanfattningsvis återfann fokusgruppen 14 specifika associationer som sedan 

placerades in under dessa fem komponenter. Under prestanda återfinns kvalitet, 

användarvänlighet och hållbarhet. Under social image placeras statusingivande, 

coolhet, samhörighet med produkt och attraktiv design. Komponenten värde/pris 

utgörs av associationerna prisvärt samt mervärde. Under trovärdighet återfinns 

expertis, tillit samt säkerhet/trygghet. I den femte komponenten, identifikation/känsla 

av anknytning, placeras beundran samt bundenhet.  

Under den sjätte komponenten, publik personlighet, återfann fokusgruppen 

likvärdiga associationer med de som presenteras i teorin. På frågan vilka egenskaper 
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en publik personlighet ska ha, svarade fokusgruppsdeltagare nummer två att ”för mig 

är det viktigt att jag kan lita på att de människor som jobbar på företaget har 

tillräcklig expertis för att ta fram bra produkter”. Deltagare nummer fem beskrev att 

”det känns för mig mycket säkrare att köpa saker om jag vet att det är smarta personer 

som utvecklat produkterna”. Utifrån dessa citat och övrig diskussion mellan 

deltagarna sållades associationer som expertis, säkerhet och tillit ut i likhet med vad 

teorin framhåller. Samtliga deltagare i fokusgruppen menade också att Steve Jobs 

varit en stor tillgång för företaget Apple i och med dessa egenskaper.  

4.2. Deskriptivt resultat från enkätundersökningen 
Enkätundersökningen fylldes i av totalt 294 respondenter, exklusive de 11 som 

avböjde förfrågan. Två respondenter besvarade enkäten ofullständigt varför dessa 

räknades bort och det totala antalet blev därför 292 respondenter. Av dessa är 140 

kvinnor och 152 män. Detta innebär en relativt jämn fördelning där 48 procent är 

kvinnor och 52 procent är män.  

 
Figur 1: Stapeldiagram över andelen män respektive kvinnor per studentgrupp. 

 
Figur 1 visar könsfördelningen inom de olika studentgrupperna i ett stapeldiagram. 

Den största gruppen respondenter är ekonomistudenter, vilka utgör 35 procent av 

samtliga deltagande. Männen är något överrepresenterade i denna grupp. Studenter 

som studerar något annat program än de tre angivna inriktningarna är den grupp med 

lägst antal respondenter totalt. Denna grupp motsvarar 15 

procent av respondenterna, med en nästintill jämn fördelning 

mellan kvinnor och män. Det framgår även att 

juridikstudenter överrepresenteras av kvinnor och 

ingenjörstudenter av män.  

 I Figur 2 redovisas uppdelning mellan kön och 

Apple-användare och icke Apple-användare för det totala 

antalet respondenter där AA står för Apple-användare.         Figur 2: Uppdelning kön.  
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Ur Figur 2 kan utläsas att de flesta respondenterna är Apple-användare, 72 procent. 

Uppdelningen mellan män och kvinnor är exakt lika i denna grupp. Resterande 

respondenter, 28 procent, är ej Apple-användare. 

         

Figur 3: Spridning av respondenter genom uppdelning av studiegrupp, kön, Apple-användare och icke 
Apple-användare. 
  
Figur 3 visar spridningen av respondenterna genom en uppdelning av de 

demografiska faktorerna. Genom inledningsfrågorna beträffande kön samt om 

respondenten är Apple-användare eller ej har respondenterna delats upp för 

respektive grupp studenter. Det som är noterbart i Figur 3 är att det finns en stor 

skillnad mellan studentgrupperna avseende om de är Apple-användare eller inte. I 

juristgruppen är samtliga manliga respondenter Apple-användare, även hos 

ekonomerna är siffran hög. Bland ingenjörerna är den enskilt största delen av 

respondenterna män som ej använder Apple.  

T-test utförda på medelvärden för kvinnor respektive män innehar inte statistik 

signifikans. Därför kan det inte påvisas att skillnader skulle uppstå mellan könen i en 

större population, då dessa kan bero av slumpen (Saunders et al., 2007). Med 

anledning av detta frångår denna studie att presentera och analysera skillnader i 

medelvärden mellan könen. Resultat och analys presenteras istället utifrån 

respondentgrupperna Apple-användare och icke Apple-användare. Skillnaderna i de 

två respondentgruppernas medelvärden för varje påstående uppnår alla statistiskt 

signifikans enligt de t-test som utförts på samtliga påståenden. Med andra ord skulle 

skillnader uppvisats även om undersökningen var gjord på en större population 

(Saunders et al., 2007). 
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  Medelvärden för påståenden och associationer AA 
Icke 
AA Diff. 

P1 Jag kan förvänta mig exceptionell prestanda från Apple 
(hållbarhet/kvalitet)  5,11 3,98  -1,13 

P2  När jag använder produkter från Apple är det högst otroligt        
  att de är bristfälliga/felaktiga (kvalitet) 4,34 3,95  -0,39 
P3 Jag anser att varumärket Apple är skapat för att fungera felfritt 

(användarvänligt) 4,94 3,88  -1,06 
P4  Apples varumärke kommer att fungera väl (hållbarhet/kvalitet) 5,40 4,38  -1,02 
S1  Apples varumärke passar min personlighet (samhörighet) 4,95 2,82  -2,13 
S2  Jag skulle vara stolt att äga en produkt från varumärket Apple 

(cool/statusgivande) 4,70 2,91  -1,79 
S3  Apples varumärke är högt ansett av mina vänner (statusgivande) 5,52 4,50  -1,02 
S4  Apples varumärke och dess stil/design passar min personlighet 

(attraktiv design) 5,39 3,51  -1,88 
V1  Jag anser att varumärket Apple har prisvärda produkter (prisvärt) 4,02 2,48  -1,54 
V2  Med tanke på vad jag skulle betala för varumärket Apple,        
  får jag mer än vad mina pengar är värda (mervärde) 3,67 2,40  -1,27 
V3  Jag anser att varumärket Apple utgör en bra affär på       
  grund av de fördelar jag får vid ett köp (mervärde) 4,42 2,98  -1,44 
T1  Jag anser att företaget Apple och människorna bakom det är        
  väldigt trovärdiga (expertis) 4,68 3,62 -1,06 
T2  Jag anser att varumärket Apple månar mycket väl om sina        
  konsumenter (tillit) 4,35 3,46  -0,89 
T3  Jag anser att varumärket Apple inte utnyttjar sina konsumenter 

(säkerhet/trygghet) 3,75 3,13  -0,62 
I1 Jag anser att efter användandet av varumärket Apple är det        
  högst troligt att jag fattar tycke för varumärket (bundenhet) 5,38 3,67  -1,71 

I2  
Jag har positiva personliga känslor för Varumärket Apple 
(beundran) 5,19 3,35  -1,84 

I3  Jag anser att med tiden kommer jag att utveckla varma        
 känslor för varumärket Apple (beundran) 4,65 2,89  -1,76 
PP1   Jag anser att Steve Jobs har ingivit en större trovärdighet till        
 varumärket Apple (trovärdighet) 5,06 4,56  -0,50 
PP2  Jag anser att Steve Jobs har ingivit större tillit till varumärket Apple 

(tillit) 5,01 4,30  -0,71 
PP3  Jag anser att Steve Jobs har ingivit expertis till varumärket Apple 

(expertis) 5,28 4,48  -0,80 
PP4  Jag anser att Steve Jobs har ingivit trygghet till varumärket Apple 

(trygghet) 4,81 4,06  -0,75 
PP5 Jag anser att Steve Jobs bortgång inte har påverkat min bild        
 av varumärket Apple negativt (Steve Jobs) 5,32 4,68  -0,64 
PP6 Jag anser att Steve Jobs har varit en viktig tillgång för        
  varumärket Apple (tillgång) 5,95 5,09  -0,86 

Tabell 5: Medelvärden AA och icke AA samt differens för enskilda påståenden och associationer. 
 
Tabell 5 visar samtliga påståenden och således de enskilda associationerna inom 

komponenterna prestanda (P), social image (S), värde/Pris (V), trovärdighet (T), 

identifikation/känsla av anknytning (I) samt publik personlighet (PP). Genom att 

samtliga påståenden i enkäten är baserade på associationer kan skillnader i 
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respondentgruppers uppfattningar urskiljas genom differenser i medelvärdena. Som 

kan utläsas av Tabell 5 är associationerna inom komponenten värde/pris (mervärde 

och prisvärt) och komponenten trovärdighet (tillit, expertis, trygghet/säkerhet) lågt 

rankade av både Apple-användare och icke Apple-användare. Även associationerna 

inom identifikation/känsla av anknytning (bundenhet och beundran) är lågt rankade 

av icke-användare. S3, Apples varumärkes är högt ansett av mina vänner, visar 

associationen statusgivande. Denna är hög inom båda respondentgrupperna och den 

är icke Apple-användares högst mätta association exkluderat associationerna inom 

komponenten publik personlighet. P4, hållbarhet/kvalitet, S4, attraktiv design samt 

I1, bundenhet, är de högst mätta associationerna hos Apple-användare exkluderat 

associationerna till den publika personligheten. Största differensen mellan 

respondentgrupperna kan utmätas i associationen samhörighet med produkterna, 

påstående S1, Apples varumärke passar min personlighet. Även i S4, som mäter 

associationen attraktiv design samt i I2, som mäter associationen beundran, kan 

betydande skillnader mellan Apple-användare och icke Apple-användare utläsas.  

Samtliga påståenden och associationer inom komponenten publik personlighet 

erhåller ett medelvärde över fyra hos båda respondentgrupperna. Allra högst inom 

båda respondentgrupperna mäter associationen tillgång i och med påstående PP6, jag 

anser att Steve Jobs har varit en viktig tillgång för varumärket. Resterande 

associationer gällande Steve Jobs är också högt rankade och skillnaderna mellan 

respondentgruppernas associationer till Steve Jobs är små relativt övriga 

associationer, trots att de är statistiskt fastställda på signifikansnivån 0,05. 

4.3. Statistiskt resultat från enkätundersökningen 
Cronbachs alfa utfördes på samtliga komponenter för att säkerställa den interna 

konsistensen mellan frågorna inom komponenterna. Cronbachs alfa bör uppgå till ett 

värde på 0,7 för att säkerställa intern konsistens (Peterson, 1994). 

Korrelationsmatriserna visar resultatet av Spearmans rangkorrelation och relationen 

mellan påståendena på signifikansnivån 0,01. 
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Prestanda - Cronbachs alfa: 0,654 P1 P2 P3 P4         
P1 Jag kan förvänta mig exceptionell prestanda från 

Apple   1,000    
P2  När jag använder produkter från Apple är det 

högst otroligt att de är bristfälliga/felaktiga  0,223** 1,000   
P3 Jag anser att varumärket Apple är skapat för att 

fungera felfritt  0,435** 0,353** 1,000  
P4  Apples varumärke kommer att fungera väl 0,426** 0,870** 0,373** 1,000 

Tabell 6: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten prestanda (**signifikant på 
signifikansnivån 0,01). 
 

Tabell 6 visar en korrelationsmatris för frågorna inom komponenten prestanda. 

Denna komponent har ett alfavärde på 0,654 vilket betyder att konsistensen är 

nästintill uppmätt. Om påstående P2, när jag använder produkter från Apple är det 

högst otroligt att de är bristfälliga/felaktiga, väljs bort, uppstår alfavärdet 0,695 vilket 

kan räknas som att konsistensen är i princip uppmätt. Påstående P2 behålls dock för 

analys eftersom alfavärdet är närliggande värdet 0,7. Alla påståenden uppvisar 

positiva samband.  

 
Social image - Cronbachs alfa: 0,857  S1 S2 S3 S4 
S1 Apples varumärke passar min personlighet 1,000    
S2 Jag skulle vara stolt att äga en produkt från 

varumärket Apple 0,709** 1,000   
S3 Apples varumärke är högt ansett av mina vänner 0,467** 0,462** 1,000  
S4 Apples varumärke och dess stil/design passar min 

personlighet 0,720** 0,641** 0,435** 1,000 

Tabell 7: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten social image (**signifikant på 
signifikansnivån 0,01). 
 

Tabell 7 visar att det mellan alla påståenden inom komponenten finns positiva 

samband som är statistiskt signifikanta. Alfavärdet för komponenten social image 

uppgår till 0,857 vilket innebär en stark intern konsistens för påståendena.  

 
Värde/pris - Cronbachs alfa: 0,829  V1 V2 V3 
V1  Jag anser att varumärket Apple har prisvärda produkter 1,000   
V2  Med tanke på vad jag skulle betala för varumärket Apple, får 

jag mer än vad mina pengar är värda 0,656** 1,000  
V3  Jag anser att varumärket Apple utgör en bra affär på grund av 

de fördelar jag får vid ett köp  0,574** 0,628** 1,000 

Tabell 8: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten värde/pris (**signifikant på 
signifikansnivån 0,01). 
 

Enligt Tabell 8 är samtliga samband positiva och uppvisar en statistisk signifikans. 

Cronbachs alfa uppmäter inom komponenten pris/värde ett högt värde på 0,829. 

Påståendena mäter därför i hög grad samma sak.  
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Trovärdighet - Cronbachs alfa: 0,632 T1 T2 T3 
T1  Jag anser att företaget Apple och människorna bakom det är 

väldigt trovärdiga  1,000   
T2  Jag anser att varumärket Apple månar mycket väl om sina 

konsumenter  0,485** 1,000  
T3  Jag anser att varumärket Apple inte utnyttjar sina konsumenter  0,367** 0,270** 1,000 

Tabell 9: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten trovärdighet (**signifikant på 
signifikansnivån 0,01). 
 

Tabell 9 visar att korrelationen mellan alla påståenden är statistik signifikant på 

signifikansnivån 0,01. Komponenten trovärdighet innehar ett alfavärde på 0,632. Om 

påstående T3, Jag anser att varumärket Apple inte utnyttjar sina konsumenter, väljs 

bort ur mätningen uppgår Cronbachs alfa till 0,672, vilket betyder att intern 

konsistens är nästintill uppmätt. Påstående T3 behålls dock då alfavärdet är 

närliggande 0,7. 

 
Identifikation/känsla av anknytning - Cronbachs alfa: 0,862  I1 I2 I3 
I1  Jag anser att efter användandet av varumärket Apple är det 

högst troligt att jag fattar tycke för varumärket  1,000   
I2  Jag har positiva personliga känslor för Varumärket Apple 0,659** 1,000  
I3  Jag anser att med tiden kommer jag att utveckla varma känslor 

för varumärket Apple  0,598** 0,732** 1,000 

Tabell 10: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten identifikation/känsla av anknytning 
(** signifikant på signifikansnivån 0,01). 
 

Tabell 10 visar relationerna mellan påståenden inom komponenten 

identifikation/känsla av anknytning. Samtliga påståenden har positiva samband och är 

statistiskt signifikanta. Cronbachs alfa uppgår till 0,862 vilket betyder att stark intern 

konsistens finns mellan påståendena.  

 
Publika personligheter – Cronbachs alfa: 
0,775 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 
PP1  Jag anser att Steve Jobs har ingivit  

en större trovärdighet till Apple  1,000      
PP2  Jag anser att Steve Jobs har ingivit  

större tillit till varumärket Apple 0,610** 1,000     
PP3  Jag anser att Steve Jobs har ingivit 

 expertis till varumärket Apple 0,460** 0,506** 1,000    
PP4  Jag anser att Steve Jobs har ingivit  

trygghet till varumärket Apple 0,570** 0,596** 0,585** 1,000   
PP5  Jag anser att Steve Jobs bortgång i 

inte har påverkat min bild av  
varumärket Apple negativt  0,010 0,096 0,041 0,050 1,000  

PP6 Jag anser att Steve Jobs har varit en  
viktig tillgång för Apple   0,452** 0,394** 0,541** 0,519** 0,259** 1,000 

Tabell 11: Korrelationsmatris för påståendena inom komponenten publika personligheter                       
(** signifikant på signifikansnivån 0,01). 
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Tabell 11 visar att komponenten publika personligheters alfavärde uppgår till 0,775, 

vilket innebär att intern konsistens är uppmätt. Som kan uttydas av Tabell 11 är alla 

påståenden statistiskt signifikanta förutom PP5, jag anser att Steve Jobs bortgång inte 

har påverkat min bild av varumärket Apple negativt. Om vi tar bort detta påstående ur 

alfaberäkningarna uppgår alfavärdet till 0,862 vilket leder till en högre intern 

konsistens. Då påstående PP5 inte uppnår statistisk signifikans i korrelationsmatrisen 

ser vi att detta påstående skiljer sig från de övriga och således mäter PP5 förmodligen 

inte samma sak som övriga påståenden inom komponenten. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av mätningen av den interna konsistensen 

inom de sex komponenterna prestanda, social image, värde/pris, trovärdighet, 

identifikation/känsla av anknytning och publika personligheter att dessa komponenter 

mäter det som avses mätas. Komponenterna prestanda och trovärdighet har dock ett 

alfavärde på strax under 0,7 vilket gör att målet för den interna konsistensen inte är 

helt uppnådd. I denna uppsats har dessa värden dock accepterats och kommer att 

behållas för vidare analys då värdet anses vara tillräckligt högt för detta ändamål.  

 
Rangordning AA Värde Icke AA Medelvärde 

1 Publik personl.   5,24 Publik personl.   4,53 
2 Social image   5,14 Prestanda   4,05 
3 Identifikation   5,07 Social image   3,44 
4 Prestanda   4,95 Trovärdighet   3,40 
5 Trovärdighet   4,26 Identifikation   3,30 
6 Värde/pris   4,04 Värde/Pris   2,62 

Tabell 12: Rangordning av komponenternas medelvärden.  

 
I Tabell 12 visas en rangordning av komponenternas medelvärden inom 

respondentgrupperna Apple-användare och icke Apple-användare. Både Apple-

användare och ickeanvändare rangordnar komponenten publik personlighet högst. 

Den näst högsta komponenten för Apple-användare är social image. För 

ickeanvändare har komponenten prestanda det näst högsta medelvärdet. Prestanda 

hittas som den fjärde komponenten i rangordningen hos Apple-användare. 

Komponenten prestanda har dock ett högre medelvärde hos Apple-användare än hos 

icke Apple-användare trots lägre placering i rangordningen. Detta är konsekvent för 

samtliga komponenter, Apple-användares medelvärden överstiger varje medelvärde 

hos icke Apple-användare när samma komponent jämförs mellan de två grupperna.  
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Trovärdighet återfinns på position fyra hos ickeanvändare med värdet 3,40. Detta 

innebär att ickeanvändare i snitt inte instämmer med påståendena inom trovärdighet. 

Samma komponent för Apple-användare hamnar på position fem med värdet 4,26. 

Komponenten identifikation/känsla av anknytning hamnar på position fem hos 

ickeanvändare och även här synliggörs det genom medelvärdet att icke Apple-

användare i snitt inte instämmer med påståendena inom komponenten genom 

medelvärdet på 3,30. Identifikation/känsla av anknytning har för Apple-användare 

uppnått ett medelvärde på 5,07 vilket gör den till den tredje komponenten i 

rangordningen. Den lägst värderade komponenten för båda respondentgrupperna är 

värde/pris. Hos Apple-användare får komponenten värdet 4,04 och hos icke Apple-

användare uppgår den till 2,62. 

 

 

Figur 4: Komponenternas medelvärden för Apple-användare och icke Apple-användare. 
 
I Figur 4 har de två respondentgruppernas medelvärden ställts upp för varje 

komponent för att tydligare visa de skillnader som kan utläsas i Tabell 12. Ett 

medelvärde över fyra innebär att respondentgruppen i snitt håller med påståendena 

inom komponenten. Ett medelvärde närliggande fyra innebär att respondentgruppen i 

snitt varken eller instämmer med påståendena. Ett värde under fyra innebär att 

respondentgruppen i snitt inte håller med påståenden inom komponenten. 

Sammanfattningsvis håller därför Apple-användare i olika grad starka och 

fördelaktiga associationer till komponenterna prestanda, social image, identifikation 

samt publik personlighet, Steve Jobs, då dessa värden överstiger fyra med marginal. 

Ickeanvändare håller i olika grad starka och fördelaktiga associationer endast till 

komponenten publik personlighet och Steve Jobs.  
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5. Analys 
Studiens resultat visar att associationernas fördelaktighet, styrka och unikhet skiljer 

sig signifikant mellan teknikkonsumenter, uppdelade i respondentgrupperna Apple-

användare och icke Apple-användare. Därmed har respondentgruppernas uppfattning 

kring associationer olika stor påverkan på varumärkesimagen och således det 

konsumentbaserade varumärkeskapitalet. Detta ger incitament att redovisa följande 

analys efter uppfattningarna dessa två konsumentgrupper hyser. 

5.1. Prestanda  

Genom fokusgruppen framhävdes associationerna hållbarhet, kvalitet samt 

användarvänlighet vilka sorterades in under komponenten prestanda. Utav dessa tre 

ansågs användarvänlighet vara en unik association. Därmed tordes 

varumärkesimagen inte bli starkare i en högre utsträckning sett till unikheten hos 

associationerna hållbarhet och kvalitet då de inte sågs som unika för just varumärket 

Apple. Motsatsen bör gälla för associationen användarvänlighet. 

Genom rangordningen av komponenten prestanda framgår det att 

associationerna inom komponenten prestanda är relativt starka samt fördelaktiga hos 

Apple-användare trots en placering på fjärde plats. För icke Apple-användare hölls 

dessa tre associationer som varken eller då medelvärdet för komponenten uppgick till 

cirka fyra. Således är associationerna hållbarhet, kvalitet samt användarvänlighet 

något som starkare associeras till Apple hos Apple-användare än ickeanvändare. 

Enligt Lassar et al.s (1995) teori innebär detta att Apple-konsumenter uppfattar 

varumärket i snitt felfritt och produkterna användningsdugliga samt felfria för en 

längre användningsperiod medan icke Apple-användare i detta fall inte har en 

särskild uppfattning. Detta kan bero på ickeanvändares mindre eller obefintliga 

interaktion med varumärket jämfört med användare alternativt att de genom tidigare 

erfarenheter upplevt problem och felaktigheter med varumärket. I och med detta 

bidrar inte komponenten prestanda till en högre varumärkesimage och således ett 

högre varumärkeskapital för icke-användare. Apple-användares bild av varumärket 

tordes på grund av medelvärdet bli något mer positiv och därför är påverkan på 

varumärkeskapitalet även positiv.  
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5.2. Social image 
Fokusgruppen klargjorde att samtliga fyra associationer, samhörighet, coolhet, 

statusgivande samt attraktiv design, under komponenten social image ansågs vara 

unika för varumärket. Därför bidrar dessa till bättre varumärkesimage och starkare 

varumärkeskapital genom unikhetsfaktorn. Utifrån rangordningen visade det sig att 

Apple-användare värderade associationerna högt och därmed är associationernas 

egenskaper både starka och fördelaktiga hos denna grupp. Ickeanvändares 

medelvärde för komponenten resulterade i ett värde under fyra vilket innebär att 

denna grupp i genomsnitt ej anser att associationerna är starka och fördelaktiga. Då 

social image är uppfattningen av vad respondenterna tror deras sociala grupp har för 

känslor till varumärket ska ett positivt sådant bidra till ett ökat varumärkeskapital 

(Lassar et al., 1995). Hos Apple-användare besitter samtliga associationer inom 

denna komponent i hög grad de tre egenskaperna fördelaktighet, styrka samt unikhet 

vilket genom associationerna ger Apple en bättre varumärkesimage och ett starkare 

varumärkeskapital. Detta är dock inget som uppfylls hos icke Apple-användare varför 

dessa associationer inte påverkar Apples varumärkesimage hos ickeanvändare 

positivt. 

De största skillnaderna mellan grupperna återfinns under denna komponent. 

Dessa skillnader kan möjligen bero på att Apple-användare och icke Apple-användare 

har olika personligheter och värderingar. Även studiebakgrunden kan vara avgörande, 

då till exempel ingenjörer jämfört med de andra studenterna i större omfattning är 

icke Apple-användare och dessa influerar förmodligen varandra. Den sociala 

grupptillhörigheten påverkar konsumentens syn på varumärket (Lassar et al., 1995). 

5.3. Värde/pris 
Fokusgruppens utvalda associationer till komponenten värde/pris, mervärde och 

prisvärdhet, ansågs inte vara unika för just Apples varumärke. Således finns ingen 

unikhet i dessa associationer som kan bidra till en starkare varumärkesimage och ett 

starkare varumärkeskapital. Komponenten i helhet är lägst graderad av både Apple-

användare och icke Apple-användare. Således förknippas inte Apples varumärke med 

prisvärdhet och mervärde och det finns i konsumentuppfattningarna därför ingen 

balans mellan faktiskt pris och det som ingår i köpet, med andra ord, relationen 

mellan prestanda och pris (Lassar et al., 1995). Icke Apple-användare har i denna 

komponent ett medelvärde på 2,62 vilket snarare kan ses som att denna uppfattning 
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påverkar varumärkesimagen negativt. Apple-användares medelvärde på cirka fyra 

uttrycker att dessa associationer påverkar varumärkesimagen varken negativt eller 

positivt, då associationerna inte är vare sig fördelaktiga eller starka (Keller, 1993). 

Således är värde/pris en komponent som inte bidrar till starkare varumärkesimage och 

starkare varumärkeskapital.  

5.4. Trovärdighet 
Till komponenten trovärdighet hör associationerna expertis, tillit och 

säkerhet/trygghet. Ingen av dessa associationer ansågs vara särskilt unika för Apples 

varumärke, varför dessa associationer ej bidrar till en bättre varumärkesimage och ett 

starkare varumärkeskapital på grund av egenskapen unikhet. Expertis är den 

association som är högst rankad av Apple-konsumenter och den kan därför komma att 

bidra till en bättre varumärkesimage på grund av dess styrka och fördelaktighet. I 

båda respondentgrupperna hamnar associationen säkerhet/trygghets medelvärde 

under fyra, varför denna association kan få en motsatt effekt på uppbyggnaden av en 

god varumärkesimage, då de båda respondentgrupperna inte relaterar detta till 

varumärket. Båda grupperna upplever således att de i viss grad blir utnyttjade av 

Apple, sett till påstående T3, och de kan därför inte känna trygghet/säkerhet gentemot 

varumärket. Detta anses vara negativt för varumärkesimagen vilket då ger en negativ 

påverkan på varumärkeskapitalet (Aaker, 2006, Lassar et al., 1995, Delgado-Ballester 

& Munuera-Alemán, 2005). 

Komponenten trovärdighet är i sin helhet högre rankad på rangordningsskalan 

hos icke Apple-användare, men uppnår ett högre medelvärde hos Apple-användare. 

Icke Apple-användare har ett värde under fyra varför de i allmänhet inte är trygga 

med varumärket och de litar inte på det, vilket har en negativ effekt på 

varumärkesimagen. Då Apple-konsumenter endast har ett medelvärde på strax över 

fyra kan det heller inte säkerställas att de i hög grad litar på varumärket. Detta kan 

resultera i att denna komponent inte heller i denna respondentgrupp bidrar till en 

bättre varumärkesimage och ett starkare varumärkeskapital. 

5.5. Identifikation/känsla av anknytning 
Komponenten identifikation/känsla av anknytning visar bundenhet och beundran. 

Bundenhet ansågs vara en unik association, varför denna unikhet bidrar till en bättre 

varumärkesimage. Dessa två associationer kan anses vara relativt fördelaktiga och 
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starka bland Apple-användare då de tillsammans för komponenten uppnår ett 

medelvärde över fem, vilket tyder på positiv påverkan på varumärkesimagen och 

varumärkeskapitalet (Keller, 1993). Omvända förhållanden råder i icke Apple-

användares uppfattning om varumärket. Komponenten identifikation/känsla av 

anknytning är rankad näst längst ned på denna respondentgrupps rangordningskala. 

Således finns varken fördelaktighet eller styrka för icke Apple-användare i denna 

komponent som bidrar till varumärkesimagen. Lassar et al. (1995) beskriver 

identifikation/känsla av anknytning som den relativa styrkan av en konsuments 

positiva känslor gentemot varumärket. Således är Apple-användares positiva känslor 

betydligt högre än icke Apple-användares. Detta för att Apple-användare enligt 

utvecklat starka känslor för och anknytningar till varumärket.  

5.6. Publika personligheter 
Enligt Fishbein och Ajzen (1975) spelar det ingen roll vilken kanal som förmedlar 

associationerna, vilket betyder att en publik personlighet kan vara en grund för 

associationer som bidrar till en starkare varumärkesimage, både i form av 

andrahandsassociationer och som en association i sig själv. Enligt tidigare nämnda 

forskare (Aaker, 2004, Keller, 1993, Ranjbarian et al., 2010, Rossiter & Percy, 1987, 

Zou et al., 2010) är det av vikt att publika personligheter innehar egenskaperna 

trovärdighet, tillit, expertis och trygghet för att fungerar som en tillgång för 

varumärket. Det synes således vara så att Steve Jobs som association, tillsammans 

med de andrahandsassociationerna tillhörande hans personlighet, är enligt resultatet 

fördelaktigt, starkt och unikt associerad med Apples varumärke. Detta bekräftas av 

båda respondentgruppers höga medelvärden för komponenten. För icke Apple-

användare är det extra tydligt eftersom denna komponent är ensam om höga 

medelvärden. På grund av associationernas fördelaktighet, styrka och unikhet har 

Steve Jobs därför stort inflytande på konsumenters bild av varumärket och därför 

också varumärkeskapitalet.  

Fokusgruppen beskrev Steve Jobs som en tillgång och kopplade även hans 

person starkt till Apple som en unik association i sig själv. Dessa faktorer stärker 

hans påverkan på varumärkesimagen enligt Keller (1993) och Zou et al. (2010). 

Resultatet från fokusgruppsintervjun och enkätundersökningen indikerar således på 

en stark koppling mellan varumärket och Steve Jobs. Enligt Zou et al. (2010) tillförs 

mer till varumärkeskapitalet ju starkare kopplingen mellan den publika 
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personligheten och varumärket är. Steve Jobs har därför tillfört värde till varumärket 

genom att vara en influerande ledare enligt konsumenternas uppfattning. Detta 

betyder att Steve Jobs har bidragit till Apples vinstbaserade och icke vinstbaserade 

mål, varför hans bortgång kan påverka varumärkesimagen negativt. Den starka 

kopplingen betyder också att den publika personligheten har stort inflytande på 

konsumenters uppfattning om varumärket (Aaker, 2004). Således kan Steve Jobs 

beskrivas som en betydelsefull och influerande publik personlighet både för Apple-

användare och icke Apple-användare, sett till fokusgruppens och 

enkätrespondenternas uppfattning.  

Något som dock är anmärkningsvärt är det höga medelvärdet påstående PP5, 

Steve Jobs bortgång har inte påverkat min bild av varumärket Apple negativt, 

genererade hos båda respondentgrupperna. Detta trots att de övriga associationerna är 

så pass starka och fördelaktiga, vilket enligt tidigare nämnda forskare bör innebära 

motsatsen. Detta kan bero på att det endast var ett år sedan Steve Jobs gick bort samt 

att idéerna till de produkter som lanseras nu fortfarande är framtagna av Steve Jobs 

varför konsumenterna möjligen inte helt har insett hans avsaknad ännu. En annan 

aspekt att studera vid påstående PP5 är att Apple-användares medelvärden skiljer sig 

från icke Apple-användare. Då icke Apple-användare har ett lägre medelvärde för 

detta påstående tyder detta på att deras bild av varumärket förändrats mer sedan Steve 

Jobs bortgång än vad Apple-användares gjort. Detta kan möjligen förklaras i att 

Apple-användare har betydligt högre värden än icke-användare på övriga 

komponenter, vilka kan komma att påverka deras syn på varumärket i större grad än 

vad endast den publika personligheten gör. Påstående PP5 uppnår heller inte statistisk 

signifikans i korrelationsmatrisen, vilket betyder att denna fråga inte samspelar med 

de andra inom komponenten, vilket stärks av analys ovan. 

Zou et al. (2010) påpekar även att på samma sätt en konsument uppfattar en 

publik personlighet uppfattar de även varumärket. De starka och fördelaktiga 

andrahandsassociationerna som bygger upp associationen publik personlighet är 

enligt Ranjbarian et al. (2010) det som krävs för att den publika personligheten ska 

kunna påverka konsumenters uppfattning kring varumärket. Således bör 

trovärdigheten för ett varumärke vara hög när den publika personligheten i hög grad 

inger dessa andrahandsassociationer vilka resultatet bekräftar. I denna studie skiljer 

sig konsumenternas uppfattning kring komponenten trovärdighet och den publika 

personligheten åt. Varken Apple-användare eller icke Apple-användare associerar 
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varumärket starkt till komponenten trovärdighet trots fördelaktiga, starka och unika 

andrahandsassociationer till den publika personligheten. Detta kan möjligen förklaras 

genom riskerna Zou et al. (2010) beskriver med att ha en publik personlighet. I och 

med Steve Jobs bortgång i oktober 2011 kan stabiliteten runt varumärkesimagen ha 

rubbats, trots att associationerna runt honom fortfarande finns kvar. Detta kan då 

påverka varumärkesimagen negativt, vilket skulle kunna vara en förklaring till de 

låga medelvärdena inom komponenten trovärdighet trots de höga medelvärdena på 

samma associationer till den publika personligheten.  

5.7. Sammanfattande analys 
Genom att fokusgruppsintervjun har genomförts enligt Kellers (1993) indirekta 

metod via den direkta mättekniken bedöms tillförlitligheten till de utvalda 

associationerna vara stor. Keller (1993) hävdar att associationerna bör vara relevanta 

för att vara fördelaktiga. Då fokusgruppen diskuterat fram och sedan placerat 

associationerna under komponenterna kan associationernas fördelaktighet ses i olika 

grad, då samtliga har en relevant koppling till varumärket. Den rangordning som 

utförts på associationerna samt på komponenterna är enligt Keller (1993) en 

tillförlitlig mätteknik att visa styrkan i dessa. Genom att även mäta associationernas 

unikhet via den indirekta metoden och den direkta mättekniken kan det konstateras att 

de associationer som ansågs vara unika av fokusgruppen bidrar mer till en god 

varumärkesimage än de som inte ansågs vara unika. För att återkoppla till Modell 3 är 

det dessa tre egenskaper som bygger upp varumärkesassociationerna. De olika 

graderna av fördelaktighet, styrka och unikhet visar hur stor påverkan associationerna 

har på övriga delar i modellen. Dessa varumärkesassociationer utgör de sex 

komponenterna som därför i olika grad påverkar varumärkesimagen och 

varumärkeskapitalet. Hög grad av fördelaktighet, styrka och unikhet i associationerna 

ger således genom komponenterna en positiv påverkan på varumärkesimagen och 

varumärkeskapitalet. De komponenter som inte påverkar Apples varumärkesimage 

och varumärkeskapital positivt gemensamt för båda respondentgrupperna är 

trovärdighet och värde/pris. Därför är det heller inte troligt att dessa associationer 

bidrar till att konsumenterna överväger varumärket vid köp, då de inte har en positiv 

inverkan på varumärkesimagen (Wood, 2000). För icke Apple-användare är det 

enbart den publika personligheten som påverkar varumärkesimagen och 

varumärkeskapitalet positivt. Även för Apple-användare är det den publika 
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personligheten som påverkar varumärkesimagen mest. Prestanda, social image och 

identifikation/känsla av anknytning påverkar också varumärkesimagen positivt för 

Apple-användare genom associationernas fördelaktighet, styrka och unikhet.  

6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats är således att klargöra vilka varumärkesassociationer unga 

konsumenter relaterar till Apple med särskilt fokus på att avgöra den specifika 

betydelsen av associationerna runt den publika personligheten Steve Jobs och hur 

dessa konsumentuppfattningar påverkar varumärkesimagen. Det som båda 

respondentgrupperna associerar minst till varumärket är komponenten värde/pris. 

Även komponenten trovärdighet är lågt rankad hos de båda respondentgrupperna. 

Apple förmedlar således inte associationerna inom dessa komponenter tillräckligt 

fördelaktigt, starkt och unikt sett utifrån ett konsumentperspektiv. Genom att stärka 

dessa associationer och göra dem mer fördelaktiga och unika kan Apple stärka sin 

varumärkesimage hos både potentiella och existerande kunder. Prestanda, social 

image samt identifikation/känsla av anknytning är tre komponenter som bidrar till en 

bättre varumärkesimage och således ett starkare varumärkeskapital, dock endast för 

Apple-användare. För att kunna omvandla icke Apple-användare till Apple-

användare bör associationerna inom dessa tre komponenter stärkas och göras mer 

fördelaktiga hos de potentiella kunderna. Således skapas en bättre varumärkesimage 

och större incitament till att bli Apple-konsument uppstår.  

Den komponent som har störst påverkan på varumärkesimagen och 

varumärkeskapitalet för båda respondentgrupperna är den publika personligheten, 

Steve Jobs. De båda respondentgrupperna svarar dock att deras bild av varumärket 

inte förändrats sedan Steve Jobs bortgång. Detta kan bero på att endast drygt ett år har 

gått och konsumenters uppfattning har möjligen inte hunnit förändras på denna tid. 

Det kan också bero på att andra associationer kan komma att spela större roll i 

framtiden. Dagens generation kommer dock förmodligen alltid att associera Steve 

Jobs till Apple då det är han, den publika personligheten, som utgjort kärnan av 

varumärket och gjort Apple till det Apple som funnits i konsumenternas medvetande 

det senaste decenniet.  
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Är det då möjligt för Apples varumärkesimage att förbli intakt utan Steve Jobs? 

Slutsatsen är att Apples varumärkesimage och därmed varumärkeskapital borde i viss 

grad påverkas negativt av det faktum att Steve Jobs har gått bort då studien visar att 

denna komponent har störst påverkan på unga konsumenters syn på varumärket. 

Detta kan dock ta tid då resultatet visar att Steve Jobs fortfarande är en influerande 

ledare och representant för varumärket. För att förhindra en negativ påverkan på 

varumärkesimagen och således det konsumentbaserade varumärkeskapitalet bör 

Apple implementera och stärka andra associationer som kan bidra till ny stabilitet 

kring imagen. Associationerna inom till exempel komponenten trovärdighet, som 

överensstämmer med den publika personlighetens, borde stärkas samt göras mer 

fördelaktiga och unika för att ersätta de andrahandsassociationer som Steve Jobs 

ingivit till konsumenterna. På så sätt får Apple en bättre varumärkesimage och 

därmed ett starkare varumärkeskapital även utan den publika personligheten. Detta är 

extra viktigt inom konsumentgruppen icke Apple-användare eftersom dessa 

potentiella Apple-konsumenter ser den publika personligheten som den enda 

fördelaktiga, starka och unika associationen till varumärket. Fortfarande är Apple ett 

starkt varumärke och det finns ännu möjligheter för företagsledningen att hitta nya 

sätt att stärka sitt varumärkeskapital och behålla sin konkurrenskraft utan Steve Jobs! 
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7. Begränsningar och framtida forskning 
Då studiens målgrupp är studenter begränsas urvalet av konsumenter. Därför går det 

inte att med säkerhet säga att respondenterna representerar ett annat sammansatt urval 

av Apple-användare och icke Apple-användare. De tre specifika geografiska platserna 

Ekonomikum, Juridicum och Ångströmlaboratoriet utgör också begränsningar. Det 

faktum att Apple och Steve Jobs används till studiens empiri gör att 

generaliserbarheten i slutsatserna minskar, då Steve Jobs möjligen kan uppfattas som 

extremfall inom ämnet publika personligheter.  

Denna studie utgår från det konsumentbaserade varumärkeskapitalet. Intressant 

skulle också vara att se hur den publika personligheten Steve Jobs påverkar det 

finansiella värdet på varumärket Apple, då detta går att studera som en faktisk 

tillgång. Resultatet från denna studie visar att Apples varumärkesimage kan komma 

att påverkas negativt av Steve Jobs bortgång. Det vore därför intressant att efter ännu 

en tid undersöka hur utvecklingen av varumärkesimagen och varumärkeskapitalet 

faktiskt ser ut efter Steve Jobs död och således även ur ett finansiellt perspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Försättsblad och enkät 
Enkätstudie - Varumärkesassociationer 
 
Denna enkätstudie ingår i ett examensarbete på 15 högskolepoäng för Ekonomie 
kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Examensarbetets syfte är att utreda 
varumärkesassociationer. Enkätstudien är baserad på uppfattningar om det 
teknologiska varumärket Apple. 
 
Enkäten är helt frivillig att delta i och den tar ungefär 3 minuter att fylla i. 
Instruktioner till enkäten ges på nästa sida och när enkäten är ifylld lämnas den till 
oss. Full anonymitet råder och efter att enkäterna är bearbetade kommer de att 
omintetgöras för att omöjliggöra fortsatt användning utav dem.  
 
Vill du ställa ytterligare frågor till oss eller vill veta mer om detta examensarbete får 
du gärna kontakta oss via nedanstående kontaktinformation: 
 
 
 
 
E-mail: tobias.bergquist89@gmail.com 
  lisa.lofgren1989@gmail.com   
 
Mob:  0739-05 16 05 
 
 
Tack för din medverkan på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Tobias Bergquist & Lisa Löfgren 
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Enkätundersökning till C-uppsats   
 
Markera det alternativ som passar bäst för dig: 
Kön:   Man      Kvinna    

Apple-användare:   Ja   Nej          

Jag studerar:  Ekonomi      Juridik       Ingenjör         Annan  

 
Instruktioner: Gradera hur väl påståendena stämmer in på dig där 1 = instämmer inte alls och  
7 = instämmer helt.  
 
1.  Jag anser att Steve Jobs har ingivit en större trovärdighet till varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
2.  Jag kan förvänta mig exceptionell prestanda från Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

 
3.  När jag använder produkter från Apple är det högst otroligt att de är bristfälliga/felaktiga  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

 
4.  Jag anser att varumärket Apple är skapat för att fungera felfritt 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
5.  Jag anser att Steve Jobs har ingivit större tillit till varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
6.  Apples varumärke kommer att fungera väl 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
7.  Apples varumärke passar min personlighet 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
8.  Jag skulle vara stolt över att äga en produkt från varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
9.  Apples varumärke är högt ansett av mina vänner 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
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10. Apples varumärke och dess stil/design passar min personlighet  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
11. Jag anser att Steve Jobs har ingivit expertis till varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
12.  Jag anser att varumärket Apple har prisvärda produkter 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
13.  Med tanke på vad jag skulle betala för varumärket Apple, får jag mer än vad mina pengar är 

värda 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
14.  Jag anser att varumärket Apple utgör en bra affär på grund av de fördelar jag får vid ett köp  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
15.  Jag anser att företaget Apple och människorna bakom det är väldigt trovärdiga  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
16.  Jag anser att varumärket Apple månar mycket väl om sina konsumenter  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
17. Jag anser att Steve Jobs har ingivit trygghet till varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
18.  Jag anser att varumärket Apple inte utnyttjar sina konsumenter 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
19.  Jag anser att efter användandet av varumärket Apple är det högst troligt att jag fattar tycke för
 varumärket  
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
20.  Jag anser att Steve Jobs bortgång inte har påverkat min syn på varumärket Apple negativt 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
21.  Jag har positiva personliga känslor för varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
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22. Jag anser att med tiden kommer jag att utveckla varma känslor för varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
23. Jag anser att Steve Jobs har varit en viktig tillgång för varumärket Apple 
 O O O O O O O 
 1 2 3 4 5 6 7 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Deskriptivt resultat                                                                                       
Påstående Respondent N Min. Max. Medelv. Median Typv. Std.avvik. 
P1 AA 210 2 7 5,11 5 5 1,082 
  Ej AA 82 1 7 3,98 4 4 1,563 
P2 AA 210 1 7 4,34 4 5 1,508 
  Ej AA 82 1 6 3,95 4 4 1,256 
P3 AA 210 2 7 4,94 5 6 1,492 
  Ej AA 82 1 7 3,88 4 4 1,523 
P4 AA 210 2 7 5,40 5 6 1,133 
  Ej AA 82 1 7 4,38 4 4 1,339 
S1 AA 210 2 7 4,95 5         4* 1,388 
  Ej AA 82 1 6 2,82 2,5 2 1,475 
S2 AA 210 1 7 4,70 5 4 1,691 
  Ej AA 82 1 6 2,91 3 4 1,557 
S3 AA 210 2 7 5,52 6 6 1,257 
  Ej AA 82 1 7 4,50 5 4 1,425 
S4 AA 210 1 7 5,39 6 6 1,267 
  Ej AA 82 1 7 3,51 3,5 2 1,737 
V1 AA 210 1 7 4,02 4 4 1,525 
  Ej AA 82 1 6 2,48 2 1 1,317 
V2 AA 210 1 7 3,67 4 4 1,535 
  Ej AA 82 1 5 2,40 2 3 1,226 
V3 AA 210 1 7 4,42 5 5 1,437 
  Ej AA 82 1 7 2,98 3 3 1,595 
T1 AA 210 1 7 4,68 5 5 1,213 
  Ej AA 82 1 7 3,62 4 4 1,496 
T2 AA 210 1 7 4,35 4 5 1,451 
  Ej AA 82 1 6 3,46 4 4 1,525 
T3 AA 210 1 7 3,75 4 4 1,499 
  Ej AA 82 1 7 3,13 3 3 1,331 
I1 AA 210 1 7 5,38 6 7 1,403 
  Ej AA 82 1 6 3,67 4 4 1,508 
I2 AA 210 1 7 5,19 5 6 1,338 
  Ej AA 82 1 6 3,35 3 3 1,688 
I3 AA 210 1 7 4,65 5 4 1,577 
  Ej AA 82 1 6 2,89 3 2 1,532 
PP1 AA 210 1 7 5,06 5 5 1,351 
  Ej AA 82 1 7 4,56 5 5 1,415 
PP2 AA 210 1 7 5,01 5 5 1,354 
  Ej AA 82 2 7 4,30 4 4 1,141 
PP3 AA 210 1 7 5,28 5 5 1,411 
  Ej AA 82 1 7 4,48 4 4 1,399 
PP4 AA 210 1 7 4,81 5 5 1,349 
  Ej AA 82 1 7 4,06 4 4 1,115 
PP5 AA 210 1 7 5,32 6 7 1,518 
  Ej AA 82 2 7 4,68 4 4 1,570 
PP6 AA 210 1 7 5,95 6 7 1,179 
  Ej AA 82 1 7 5,09 5 7 1,525 

*Flera typvärden existerar, lägsta värdet presenteras 


