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Purpose: The purpose of this thesis is to describe how and why 

specific attributes affects the choice of smartphone of 

Swedish forum users based on a study of Swedish 

forums. 

Method: With the intension of fulfilling the purpose of the thesis, 

a qualitative research has been made, by examining 

threads in Swedish forums. The results were analyzed by 

implementing the means-end chain-modell. 

Conclusion: The study shows a difference in how attributes affect 

forum users choice of smartphone. What outlines the 

difference is theinfluence of the specific attributes  value. 

A consumer that e.g. strives after a social acceptance is 

influenced by one attribute, and one that wants the best 

possible function is influenced by another. 

Discussion: The results cannot be generalized to represent consumers 

in general due to the research only made in forums. 

These participants therefore are a representation of a 

technologically interested group. Further research about 

common consumers would be of interest because this 

affects the marketing strategies as well. 
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Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur och varför specifika 

attribut påverkar svenska forumanvändares val av 

smartphone utifrån en granskning av svenska forum. 

Metod: Med avsikt att uppfylla uppsatsens syfte har en kvalitativ 

undersökning genomförts genom att granska trådar i 

svenska forum. Undersökningsresultatet analyserades 

utifrån means-end chain modellen. 

Slutsats: Undersökningen visar att det finns skillnader i hur 

attribut påverkar forumanvändare i valet av smartphone. 

Det som utgör skillnaden emellan forumanvändarnas 

påverkan av specifika attribut är värdet och är således 

individuell. En forumanvändare som strävar efter social 

acceptans påverkas av ett attribut och en som vill ha 

bästa möjliga funktion av en annan. 

Diskussion: Resultatet går inte att generalisera över konsumenter i 

allmänhet då undersökningen granskat och analyserat 

kommentarer från forum.  Dessa deltagare representerar 

alltså en tekniskt intresserad grupp. Av den anledningen 

skulle en vidare studie om allmänna konsumenter vara 

intressant då även det påverkar marknadsföringen.	   
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1. Inledning	  

Mobiltelefoner är en stor del av den moderna människans vardag. Enligt Lovison 

(2010) är smartphones en av de senaste uppgraderingarna av mobil 

kommunikation och även de snabbast växande teknikprodukterna idag. Vaughn-

Nichols (2003) beskriver att smartphones började synas i marknaden under 2002. 

Den ursprungliga målgruppen var affärsmän som var i behov av funktioner som 

kunde förenkla Internetkommunikationen. Att skicka e-mail och kunna använda 

webbläsare har sedan starten varit den största fördelen med att använda 

smartphones. Handdatorerna, smartphonens föregångare kunde innan 2002, till en 

viss del hantera dessa funktioner förutom att kunna ringa. Därmed uppkom 

behovet bakom smartphone, att skapa en smidigare handdator som även kunde 

utföra telefonsamtal.  

En produkt, exempelvis en chokladkaka, kan köpas och användas som en present 

till en vän som blivit sjuk. Den kan även uppfylla en tröstfunktion en mindre 

lyckad dag, vara lösningen på akut näringsbrist på grund av en missad lunch eller 

att vid ett annat tillfälle fira en lyckad dag. I samtliga fall säljs en chokladkaka, 

men den erbjuder olika funktioner. I praktiken är det dessa funktioner som kunden 

köper, inte chokladkakan (Axelsson & Agndal, 2005. s, 171). På samma sätt kan 

konsumenters orsaker till köp av smartphone urskilja sig från varandra. Inom 

konsumentbeteende betecknas chokladkakans funktioner som tillfredsställelse av 

värden. Hur kakan kan komma att uppfylla dessa värden beror på attributet. När 

chokladen används som en tröstform kan till exempel kakans goda smak vara det 

påverkande attributet. När attributet istället används som en näringstillförsel vid 

näringsbrist är det chokladkakans kalorier som är attributet. Av denna anledning 

är det viktigt att förstå attributets påverkan vid köpbeslut. För att skapa en 

förståelse om hur attributet påverkar användaren kan Means-Ens chain modellen 

användas. Modellen beskriver hur produkters attribut har en funktionell 

konsekvens som i sin tur skapar en psykosocial konsekvens som bildar ett värde 

för användaren. Konsumentbeteende utgör på så sätt en viktig del i 

marknadsföringsutformningen. Genom införskaffning av information om 

konsumenters beteende kan marknadsförare utforma gynnsam marknadsföring 

som förmedlar den information konsumenter strävar efter. (Peter & Olson 2008, p 

4). 
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1.1	   Problemdiskussion	  

Exemplet om chokladkakan visar att det finns olika anledningar för konsumenter 

till att utföra vissa köp. Köp- och konsumtionsbeslut omfattar en stor del av 

konsumenters dagliga bestyr. De klär på sig på morgonen, väljer transportmedel, 

äter mat och köper dagligvaror. Flera av dessa beslut tas rutinmässigt med lågt 

engagemang. Emellanåt måste dock beslut tas som kräver längre och djupare 

övervägande eftersom priset på en sådan produkt är avsevärt högre än hos en 

lågengagemangsprodukt. Produkter som kräver högt engagemang kallas för 

högengagemangsprodukter (Dahlén & Lange, 2009 s, 39).  

Uppsatsen utgår från antagandet att det finns en skillnad i det värde konsumenter 

eftersträvar vid valet av smartphone. Skillnaden utgörs av att konsumenter har 

olika behov. Enligt Means-end chain modellen påverkas konsumenters kunskap 

om produkten av attributets betydelse för det önskade användandet. Om 

exempelvis kameran i smartphonen är viktigt för konsumenten kommer 

konsumenten att införskaffa information om just detta attribut. Marknadsförares 

brist på kunskap om detta medför svårigheter vid marknadsföringen (Peter & 

Olson 2008, p 71). Problembakgrunden till denna uppsats är att marknadsförare 

bör ha en förståelse för produktkunskapens tre nivåer: attribut, konsekvenser och 

tillfredställelse av värde för att utveckla effektiva marknadsstrategier. Av denna 

anledning bör konsumenters val av smartphone undersökas utifrån 

produktkunskapens tre nivåer. 

1.2	   Syfte	  

Uppsatsens syfte är att beskriva hur och varför specifika attribut påverkar svenska 

forumanvändares val av smartphone utifrån en granskning av svenska forum. 

1.3	   Metod	  

I avsnittet redovisas metoden för hur uppsatsen utformats med avsikten att uppnå 

syftet. Uppsatsens samtliga val förklaras och motiveras utifrån de urval och 

avgränsningar som gjorts. 

Inledningsvis gjordes en informationssökning av sekundärdata om 

konsumentbeteende och smartphones som därefter granskades och analyserades. 

Sekundärdata som söktes var vetenskapliga artiklar, tekniktidningar samt 

akademiska böcker om konsumentbeteende och marknadsföring. För att koppla 
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smartphone till konsumentbeteende i informationssökningen gjordes sökningar av 

artiklar med följande sökord: ”consumer behaviour and smartphone”, 

”smartphone market” och ”marketing and smartphone”. Informationssökningen av 

artiklar genomfördes i Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog där databasen 

ABI Inform och sökmotorerna EBSCO och ELIN användes. Valet av databaser 

gjordes på grund av den stora andelen vetenskapliga artiklar de innehåller. 

Sökmotorn Google användes även för att söka allmän information samt artiklar 

inom webbaserade tekniktidningar. Google var passande som sökmotor då den är 

en av världens största och mest innehållsrika sökmotorer. Tekniktidningarnas 

relevans går att finna i tidningsskribenternas expertis inom ämnet smartphone som 

granskar och analyserar aktuella fenomen inom mobilbranschen. De tryckta källor 

som använts har varit böcker om konsumentbeteende och marknadsföring för att 

skapa ett litterärt teoretiskt underlag. Det teoretiska underlaget var nödvändigt för 

att finna information om lämpliga modeller och teorier. Dessa möjliggjorde 

uppsatsens undersökning och slutanalys. Den insamlade informationen resulterade 

i följande frågeställning: hur påverkar specifika attribut svenska konsumenter vid 

val av smartphone och varför? 

Med avsikt att stärka uppsatsens ändamål behövdes det även påvisas att det finns 

skillnader mellan olika användare. Denna skillnad visade sig i 

informationssökningen. Den påträffade skillnaden omfattar två typer av 

användare: early adopters och new users. Det finns skillnader i hur dessa typer 

använder sig av smartphonen. 

När ämnesområdet preciserats påbörjades sökandet av teoretiska modeller för att 

behandla frågan. Med hjälp av tidigare förståelse inom marknadsföring och 

konsumentbeteende diskuterades vilken modell som bäst passade in för 

behandling av ämnet. Med avsikt att avgränsa köpförloppet till momentet då 

konsumenten gör sitt köpbeslut valdes Köpprocessmodellen. I modellen betecknas 

momentet som alternativutvärdering vilket är det moment då konsumenten 

bestämmer sig för vilken produkt som ska köpas.  

För att kunna förklara och analysera vilka faktorer som påverkar 

alternativutvärderingen användes teorin om Produktkunskap. Teorin förklarar 

konsumenters kunskap om produkter utifrån dess attribut. 
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Då en smartphone består av många attribut delades attributen upp i två grupper: 

hårdvara och operativsystem. Grupperingen gjordes för att förenkla 

datasammanställningen och analysen av konsumenternas val i uppsatsens slutsats. 

De båda grupperna tilldelades de fem mest återkommande attributen inom vardera 

grupp som påträffats i forumen. Grupperingen utföll på följande vis: 

Hårdvara:  batteri, kamera, knappsats/pekskärm, pris, varumärke 

Operativsystem: applikationer, gränssnitt, organisering – kalender/e-

post/dokument, varumärke, webbläsare 

Vidare behövdes en modell för att kunna besvara frågan om attributets påverkan 

vid val av smartphone och varför attribut påverkar valet. Means-end chain 

modellen var den passande modellen för att motivera hur konsumenter kommer 

fram till sitt köpbeslut. Anledningen till att modellen var användbar i 

undersökningen är att den bygger på produktkunskap. Den visar sambandet 

mellan attribut och det önskade värdet.  

När de teoretiska modellerna valts togs nästa steg, att diskutera 

hur undersökningen borde genomföras för att behandla problemet. Då det var 

attributets påverkan vid konsumenters köpbeslut som undersöktes, behövdes 

information om konsumenter i alternativutvärdering och Köpprocessens sista 

moment, utvärdering efter köp. Kontaktformen var avgörande för hur studiens 

resultat skulle te sig. Forumanvändare var en möjlig konsumentgrupp att nå och 

därmed blev undersökningen avgränsad till att endast behandla forumanvändare. 

En kvalitativ undersökning genomfördes genom att undersöka diskussioner som 

gjorts i svenska forum. Valet av kvalitativ metod föll i att en djupare inblick i 

valet av smartphone eftersträvades för att på så vis uppnå en djupare förståelse i 

konsumenters val av smartphone. Genom att använda ett socialt medel där 

svenska forumanvändare kommunicerar med varandra kunde den önskade 

målgruppen nås och analyseras. Dock anses inte forumanvändarna kunna 

representera smartphonekonsumenter i allmänhet. Anledningen är att det är en 

teknikintresserad grupp och kan därför endast representera en typ av 

smartphoneanvändare. Databearbetningen skedde genom att läsa igenom 

forumens trådar, därefter valdes de mest representativa kommentarerna för varje 

attribut. Dessa kommentarer grupperades efter tillhörande attribut och 
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sammanställdes i en tabell som bygger på Means-end chain modellen. Utifrån 

kommentarer som funnits för attributet har funktionella konsekvenser 

framkommit. Vidare har en psykosocial konsekvens av den funktionella 

konsekvensen beskrivits för att slutligen beskriva det värde som attributet skapar 

för forumanvändarna. 

Att skapa en egen tråd där det frågas om en specifik produkt har uteslutits då det 

redan finns sådana trådar som kan undersökas. Ett annat alternativ var att ställa en 

direkt fråga om vad det är som påverkar valet av smartphone och sedan vänta på 

att forumanvändarna svarat på frågan. Detta skulle förändra hela underökningens 

genomförande då användarna på detta sätt skulle kunna påverkas. För att inte 

påverka undersökningen har alltså inga trådar skapats.  

Validiteten i denna studie påverkades av att tråden som helhet uteslöts och att 

endast de mest representativa citaten ur tråden valdes ut. En tråd i ett forum är den 

plats i forumet där ämnet diskuteras. Validitetshotet hanterades genom att 

information endast togs från de kommentarer som behandlade uppsatsens syfte. 

Med avsikt att få fram svenska forumanvändares mobilpreferenser granskandes 

följande svenska forum: Familjeliv, Flashback, Happy mtb, Min Hembio, 

Mobilforum, Sweclockers Swedroid, Vetenskap och  

Folkbildning, Vulcan Riders Sweden och Webforum 

Hela denna sökning på forum gjordes i sökmotorn Google. De sökord som 

användes var ”smartphone forum” och ”smartphone köp forum”. När forum 

funnits gjordes ytterligare sökningar på forumens egna sökmotorer för att få fram 

trådar där ämnet diskuteras. Diskussionerna i forumen är av vardaglig karaktär 

och består mestadels av subjektiva recensioner av diverse produkter. 

Recensionerna görs av produktens vardagsanvändare vilket gav relevant 

information om hur produkten, i detta fall smartphone används. I figur 1 visas en 

kort beskrivning av alla forum samt antalet kommentarer och trådar som använts 

från varje forum. De forum som slutligen valdes bestämdes inte utifrån forumens 

typ utan utifrån vad kommentarerna kunde medföra till undersökningen. 
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Figur 1 – Beskrivning av Forumen 

Kopplingen till köpprocessen gjordes genom att trådskaparen befinner sig i 

alternativutvärderingen, trådskaparen är alltså konsumenten som söker 

information. I forumet får personen hjälp i form av rekommendationer från 

forumanvändare som befinner sig eller har befunnit sig i utvärdering efter köp. 

Forumanvändaren som ger rekommendationer har anskaffat sig en personlig åsikt 

om produkten genom att ha köpt produkten och utvärderat huruvida den uppfyllt 

det önskade behovet. 

Då smartphones befinner sig i ständig utveckling uteslöts kommentarer som 

skrivits tidigare än januari 2007. Tråden där dessa uteslutna kommentarer stått, 

har dock kunnat användas så länge resterande kommentarer skrivits efter det valda 

urvalsdatumet. Anledningen till att urvalsgränsen satts vid januari 2007 är att 

Forum Beskrivning 
Antal 

Trådar 
Antal 

komentarer 

Familjeliv Sveriges största sajt för barnfamiljer. Medlemmarna diskuterar 
om diverse ämnen. 2 2 

Flashback 
En av Sveriges mest välbesökta sajter. Målet med forumet är att 
ta fasta på yttrandefriheten genom att låta alla åsikter komma 
fram. 10 21 

Happy mtb 
Ett mountainbikeforum. Trots att forumet är 
mountainbikerelaterat diskuterar dess medlemmar med varandra 
om diverse ämnen. 1 11 

Min Hembio En mötesplats för hemunderhållning. Forumet är idag en av 
Sveriges mest aktiva mötesplatser. 2 3 

Mobilforum 
Ett forum om mobiltelefoner och mobil kommunikation. Här 
finns Sveriges största telefonarkiv och är ett av Sveriges största 
forum om mobiltelefoner. 2 4 

Sweclockers Sveriges största hårdvaruinriktade webbplats. Forumet är ett av 
Sveriges mest aktiva samt utsetts till Sveriges bästa forum. 3 6 

Swedroid En av de största tekniksajterna i Sverige. I forumet diskuteras 
diverse tekniska ämnen.  3 5 

Vetenskap 
och  
Folkbildning 

Syftet med forumet är att främja folkbildning om vetenskapens 
metoder och resultat. Aktuella vetenskapliga ämnen diskuteras. 1 1 

Vulcan 
Riders  
Sweden 

En fristående intresseorganisation för ägare och brukare av 
Kawasakis custommotorcyklar inom Vulcankoncepet. I sajtens 
forum där kan medlemmarna diskutera om diverse ämnen. 1 1 

Webforum 
Drivs av frivilliga på ideell basis. Dess syfte är att skapa en 
gemensam plats på Internet för dataintresserade människor. 
Diverse ämnen diskuteras. 1 5 

 Totalt: 26 59 
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smartphones innan år 2007 inte var lika välutvecklade som idag. Kommentarer 

gjorda innan det datumet kan därför innehålla information som idag inte stämmer.  

Målet var att granska tio forumtrådar men antalet funna kommentarer var för få. 

För att uppnå informationsmättnad utökades antalet trådar till tjugosex. 

I kommentarinsamlingen till undersökningen valdes endast de delar i 

kommentarerna vars omdömen bidrog till analysen då flertalet av kommentarerna 

var långa samtal mellan användarna. På så vis uteslöts överflödig information i 

kommentarerna som inte behandlat attributen, exempelvis: ”skönt att höra att det 

finns fler än jag som byter mobil ungefär 1 gång om året” och ”Nokia E71 är nog 

den smartphone jag skulle rekommendera, men N85 ser sannerligen intressant ut 

den med”. Samtliga kommentarer som behandlat smartphones attribut har använts 

för att inte utesluta åsikter och på så sätt påverka undersökningens resultat, vilket 

ökar undersökningens reliabilitet. Då det endast var användarnas åsikter som 

söktes bedömdes inte forumskribenternas kunskap inom ämnet vilket innebar att 

respondenterna hade olika nivåer av kunskap om smartphone. Detta gav en bred 

förståelse av forumanvändarnas syn på attributen. 

Vid sammanställningen av undersökningens data behövdes en tydlig 

sammanställningsmodell. För att koppla sammanställningen till uppsatsens syfte 

utformades en analystabell som utgår från Means-end chain modellen. Första 

kolumnen består av de fem mest återkommande attributen i undersökningen inom 

varje attributgrupp som diskuterats i forum. I kolumnen har forumskribenternas 

åsikter skrivits in som citat under diverse attributgrupp. Citaten bidrar med 

förståelse om forumanvändarnas kunskap om attributet som i sin tur skapade 

förståelse om vad användarnas allmänna åsikt är. Attributet är det som påbörjar 

hela tabellen då följande kolumner består av de övriga stegen i Means-end chain 

modellen. Under resterande kolumner har olika konsekvenser, fördelar och värden 

beskrivits. Tabellsammanställningen kommer efter tabellen i form av 

underrubriker och består utav användarnas samlade åsikter för att få fram ett värde 

som består av majoritetens åsikter. Detta förenklar förståelsen av vad attributet 

betyder för konsumenten samt underlättar sammanställningen av uppsatsens 

slutsatskapitel. Ett utdrag ur tabellen visas i figur 2. 
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Attribut	  
Funktionella	  

Konsekvenser	  

Psykosociala	  

Konsekvenser	  
Värde	  

Batteri 

• "Funderar lite på Desire men batteri tiden på den är illa och 
X10an verkar ha bättre batteri tid." 

• "Min erfarenhet med smartphones är... för kort batteritid 
och därmed i principen oanvändbara." 

• ” Det som gör att jag *inte* kommer köpa den är den 
förfärligt lilla (läs: obefintliga:S) taltiden på den.” 

• ”En mobil med dubbelkärnig processor, låter intressant. Men 
undrar hur kommer egentligen batteritiden vara på en sådan 
maskin.” 

• ”En kollega köpte en HTC Desire. Han konstaterade att den 
hade sämre batteritid än hans två år gamla iPhone 3G." 

• "Batteritiden. Den drar mycket om man inte vet hur man 
ska minimera... stänga av W.lan när man sover, skrämens 
ljusstyrka. stänga av multi-tasking osv osv.. Jag dockar min 
telefon när jag går o lägger mig. 100% räcker gott och väl 
en dag om jag inte spelar spel 5-6 timmar" 

Möjliggör användning 

av smartphone (lång 

batteritid ökar 

konsumentens 

tillgänglighet under en 

längre period) 

Känna sig 

tillgänglig 
Trygghet 

Figur 2 – Utdrag ur sammanställningstabellen 

 

I avsnittet Slutsatser beskrivs det hur attribut leder till val av smartphone bland 

svenska forumanvändare. Det drogs även slutsatser kring varför dessa attribut 

leder till köpbeslut. Utifrån dessa slutsatser beskrivs det kort om hur 

undersökningens resultat kan komma att användas vid utformning av 

marknadsföring. Ett diskussionsavsnitt ansågs nödvändigt för att få tillfälle att 

diskutera övriga punkter, såsom vidare studier inom ämnet. 

2. Modeller	  

Modeller har framtagits för att diskutera det problem som har granskats. Utifrån 

förförståelse om konsumentbeteende och marknadsföringsteorier har en modell av 

köpprocessen valts ut för att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenter 

vid ett köp. Modellen är heltäckande och är således tillräcklig för att förstå hur 

konsumenter agerar på marknaden (Dalhén & Lange 2009 s, 38).  

För att komplettera Köpprocess-modellen har en modell om produktkunskap 

använts.  Modellen uppvisar konsumenters olika kunskapsnivåer av en produkt 

(Peter & Olson 2008, p. 71-78). Dessa nivåer tillämpas därefter i Means-end chain 

modellen där användares behov av olika produkter beskrivs. Means-End-Chain tar 

fram det värde konsumenter får ut av sin produkt utifrån vilken funktionell och 

psykosocial konsekvens den uppfyller. Konsekvenserna påverkas i sin tur av 

produktens attribut (Peter & Olson 2008, p 78-79). 
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2.1	   	  Köpprocessen	  

Det första steget i denna process är att konsumenten upptäckt ett köpbehov, i och 

med detta initieras köpprocessen (Dahlén & Lange 2009, s 38). Denna modell har 

beskrivits på åtskilliga sätt. Modellbeskrivningen som valts till denna uppsats har 

framställts av Engel, Blackwell och Miniard och är den mest kända av samtliga 

beskrivningar och har därför valts. Köpprocessen som visas i figur 3 består av fem 

steg: behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och 

utvärdering efter köpet (Dahlén & Lange 2009, s 38). Modellen går igenom hur 

konsumenter agerar på marknader. Alternativutvärdering och utvärdering efter 

köp är de moment som undersöks i denna uppsats. Åsikter från forumanvändande 

konsumenter som befinner sig i utvärdering efter köpet har använts för att kunna 

genomföra undersökningen.  

 
Figur 3. Modell av Köpprocessen (Dahlén & Lange 2009, s 38) 

 

Alternativutvärdering sker i praktiken samtidigt som informationssökningen, 

steget då information om produkten söks. Dessa två steg särskiljs för att påvisa att 

stegen fyller olika funktioner i konsumenters köpprocess. I alternativutvärdering 

utvärderar konsumenten produktens funktionella och emotionella konsekvenser. 

Generella kriterier som används för utvärderingen är pris och varumärke samt 

produktspecifika kriterier. Oftast är det dock endast ett kriterium som leder till 

köp trots att ett flertal kriterier använts (Dahlén & Lange 2009, s 58).  
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Alternativutvärdering är det steg i Köpprocessen som är mest avgörande för vilket 

varumärke som väljs (Dahlén & Lange 2009, s 68). Alternativutvärdering 

innefattar tre komponenter: Vad är det som konsumenter utvärderar? Hur många 

alternativ utvärderas? Vilka beslutsmetoder använder konsumenter? (Dahlén & 

Lange, s 58). Utifrån de tre ovanstående komponenterna har företagen möjlighet 

att påverka konsumenterna under hela köpprocessen ända fram till inköpsbeslutet.  

Utvärdering efter köpet är det sista som sker i köpprocessen. I detta steg 

utvärderar konsumenten två aspekter, huruvida produkten tillfredsställt det 

ursprungliga behovet samt om ett eventuellt återköp av varumärket är tänkbart vid 

nästkommande tillfälle. Denna utvärdering är medveten, framförallt vid 

högengagemangsköp (Dahlén & Lange 2009, s 72-74).  

2.2	   Produktkunskap	  

Det finns tre olika typer av kunskap: attribut, konsekvenser och tillfredställelse av 

värden (Peter & Olson 2008, p. 71-78). Marknadsförare bör ha en förståelse för de 

tre nivåerna av produktkunskap för att kunna utveckla effektiva 

marknadsstrategier (Peter & Olson 2008, p 71).  

Attribut kan vara konkreta eller abstrakta ting som beskriver en produkt. Konkreta 

attribut är en produkts fysiska karaktärer.  Det abstrakta är subjektiva ting som 

beskriver produkten, till exempel kvalitén (Peter & Olson 2008, p 71-72).  

Konsekvenser är det som kunden upplever eller förväntar sig uppleva när 

produkten används. Konsekvenserna kan delas upp i två grupper: funktionella och 

psykosociala. Funktionella konsekvenser är den konkreta funktion som produkten 

erbjuder, exempelvis att en hårtork torkar håret snabbt (Peter & Olson 2008, p 73-

74). Psykosociala konsekvenser är den socialt påverkade känsla konsumenten 

erhåller från en produkt. Ett exempel är att användningen av ett visst 

schampomärke får användaren att känna sig attraktiv för sin omgivning (Peter & 

Olson 2008, p 74).  

Tillfredställelse av värde är det personliga värdet eller känslan som användaren 

får ut av produkten exempelvis att användaren får ökad självkänsla (Peter & 

Olson 2008, p 75). 
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Produktkunskapen kan utförligt beskrivas genom att tillämpa de olika 

kunskaperna i Means-end chain modellen. Denna beskriver olika typer av värden 

som produkten kan framkalla hos konsumenten beroende på vilka attribut och 

konsekvenser som hålls i fokus (Peter & Olson 2008, p 78-79). Figur 4 visar 

Means-end chain modellen. 

 

 

 

Figur 4. Means-end chain modellen (Peter & Olson 2008, p 78) 

3. Smartphone	  

Smartphone är utvecklade mobiltelefoner som innehåller avancerad teknologi 

utöver röstsamtal och smsskrivande. En smartphone tillåter användaren att 

fotografera med en inbyggd kamera, Internetnavigering med hjälp av webbläsare 

och fungerar även som en mp3-spelare. Dessa är de gemensamma faktorerna hos 

alla smartphones idag (Uronen, 2008, p. 2). 

3.1	   Förändring	  i	  mobilmarknaden	  

Mobilmarknaden befinner sig numera i en tillväxtsfas enligt Lovison (2010). 

Utvecklingen har drivit mobiltillverkare till att överge tidigare traditionella 

marknadsföringsstrategier. Istället kräver den moderna marknaden nya och 

vassare metoder för att nå de alltmer krävande och moderna 

smartphonekonsumenterna. 

Enligt Lovison (2010) är konsumenternas beteendeförändring den övergripande 

orsaken bakom mobilmarknadens förändrade villkor. Från att mobiltelefonen 

endast använts till röst-och-textkommunikation har apparatens syften övergått till 

alltmer datorbaserade kommunikativa ändamål, med stor fokus på underhållning. 

Mobiltelefonen har för många konsumenter blivit en sekundär och även i vissa fall 

primär datorenhet. Dagens smartphonekonsumenter använder sina mobiltelefoner 

som minidatorer för att utföra aktiviteter som förut endast gick att utföra i datorer. 

Företagen har även lyckats uppmuntra konsumenter till att omkring vartannat år 

inskaffa en ny mobiltelefon. Mobilbranschen har på så sätt erhållit positionen som 
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det snabbast växande segmentet inom teknologibranschen. De förändrade 

villkoren har gett utrymme för företagen att exploatera marknadens nya 

möjligheter. Företagen har genom konsumenternas ökande internetanvändande 

med mobiltelefonerna stor potential till att utvidga marknaden med ständig 

nylansering av nya applikationer. 

Lovison (2010) beskriver även att företagsförändringar går i jämn takt med 

konsumentförändringarna och har följaktligen tillfredställt konsumenternas 

utökade behov. Smartphones har blivit en bärbar utvidgning av onlinemedier och 

kommer troligen att i framtiden fortsätta integrera och ta över allt fler marknader. 

3.2	   Smartphones	  i	  Sverige	  

Thoresson (2010) analyserar en undersökning som Mediavision framställt där det 

bland annat framgår att ca 700 000 personer äger en iPhone i Sverige och att ca 

525 000 har någon av samtliga Android-modeller. Förutom att Apple har det mest 

använda operativsystemet är företaget den största tillverkaren av smartphones.  

3.3	   Beskrivning	  av	  användarna	  	  

I konsumentundersökningen ”smartphones, Providers, and the Customers Who 

Love (and Loath) Them” genomförd av Claes Fornell från International Group 

påstås att smartphonemarknaden kan uppdelas i två segment, early 

adaptors och new users. Blackberry och Palm Treo-användare tillhör early 

adaptors och är igenomsnitt äldre affärsmän med hög inkomst. Användning av 

kalender, e-mailfunktioner och röstbrevlåda är de främsta kännetecknen för detta 

segment. Till new users tillhör Iphone-användare och Android-användare. Dessa 

användare är i genomsnitt unga män med medelinkomst. Kännetecken för dessa 

konsumenter är användningen av webbläsare i mobilen, spel, kamera och 

applikationer (Smartphones, Providers, and the Customers Who Love (and Loath) 

Them, 2009). 

Enligt undersökningen tilltalas early adopters främst av få men väl fungerande 

kommunikativa funktioner. New users attraheras däremot av mångfaldiga, 

nätverksintensiva och kundorienterade funktioner som leder till fler möjligheter, 

till exempel användningen av applikationer och videoöverföring (Smartphones, 

Providers, and the Customers Who Love (and Loath) Them, 2009). 
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Enligt Verkasalo, López-Nicolás, Molina-Castillo och Bouwman (2009) är 

skillnaderna mellan de olika grupperna av mobilanvändare påtaglig. Early 

adopters snabba adopterande av teknologiska produkter skiljer sig från resterande 

gruppers långsammare adopterande. Early adopters är den effektivaste 

målgruppen att rikta marknadsföring av teknologiska produkter till. Dock är 

resterande användargrupper ekonomiskt vitala för mobilföretagen då majoriteten 

av konsumenterna inte är early adopters. Dessa två grupper är endast ett sätt att 

beskriva användarna. Beroende på hur segmenteringen görs av användarna kan 

fler typer av användare beskrivas(Perez, 2008). 

4.	   Attributbeskrivning 

I undersökningen användes de fem mest framkommande attributen inom de två 

attributgrupperna. Dessa attribut och dess användning beskrivs i detta avsnitt. 

4.1	   Attributgrupp	  1	  -	  Hårdvara	  

Hårdvara är en teknisk produkts fysiska komponenter (www.ne.se). 

Konsumentens önskemål och preferenser bör beaktas vid produktens utformning. 

Produktutformningen avser bland annat färgsättning, layout, namn. Produktens 

unika egenskaper behövs göras påtagliga för att förbättra konsumenters 

uppfattning av produkten. Det kan handla om kvalitetsegenskaper, slitbarhet, 

märkesnamn och finish (Axelsson & Agndal, 2005. s, 169).  

4.1.1	   Kamera	  	  

Enligt Filho (2010) är kamera ett hedonistiskt attribut som används av de flesta 

konsumenterna för nöje. Filho (2010) menar att de hedonistiska attributen i en 

smartphone är de som gjort att smartphonen haft ett så stort genomslag i 

marknaden. Detta kan även förstås genom att studera vad de olika 

smartphonetillverkarna använder i sina produkter. Enligt Hessel (2010) har en av 

HTC:s senaste smartphone är Desire HD och är utrustad med en 8 

megapixelkamera, som är en uppgradering från den tidigare modellen. Källman & 

Blom (2010) berättar att Nokias senaste modell N8 har inte endast en 12 

megapixelkamera utan den har även utrustats med en xenonblixt för att ta bilder 

med så hög kvalité som möjligt. Kameran klarar även av videoinspelning i 720p. 

Ivarsson & Lindkvist (2010) beskriver att iPhone 4 som är den senaste modellen 

från Apple, har två kameror. Huvudkameran på baksidan är en 5 
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Megapixelkamera som kan filma i HD-kvalité. Den andra sitter på framsidan av 

telefonen och kan användas för videosamtal HTC, Nokia och iPhone är några av 

de största smartphonetillverkarna i dagsläget. Dessa tillverkare använder sig av 

kamerafunktioner för att kunna konkurrera i marknaden och erbjuder därför olika 

typer av användning med kameran. I konsumentundersökningen ”Smartphones, 

Providers, and the Customers Who Love (and Loath) Them” framgår det att new 

users uppskattar attributet kamera.  New users är den största typen av 

smartphoneanvändare och kan vara anledningen till att företagen lägger stor vikt 

på detta attribut (Smartphones, Providers, and the Customers Who Love (and 

Loath) Them). 

4.1.2	   Batteri	  

Ett batteri är en elektrokemisk strömkälla som kan återladdas. Ett batteris 

energiinnehåll beror på hur stor mängd kemiskt aktiva material som finns i 

batteriet (www.ne.se). Gemensamt dock för samtliga smartphone är den korta 

batteritiden, trots att batterierna ofta är större än i traditionella mobiltelefoner. Hur 

kort batteritiden är beror på hur konsumenten använder sin smartphone. 

Branscombe (2007) beskriver att för konsumenter som regelbundet använder 

batteridrivande funktioner såsom radio, musik och filmvisning förbrukas 

batteritiden betydligt fortare.	  

4.1.3	   Knappsats	  /	  pekskärm	  

Gränssnittet hör ihop med det sätt som användaren styr den tekniska produkten 

(www.ne.se). Tillverkare använder sig av olika knappar eller pekskärmar och i 

vissa fall av båda för att användaren ska kunna styra sin smartphone. En 

tillverkare som använder sig av båda styralternativen i en av deras produkter är 

Sony Ericsson. Hessel (2010) skriver att Xperia X10 Mini Pro är en av de minsta 

smartphonen i marknaden. Trots storleken har den pekskärm och ett fullt 

tangentbord med alla bokstäver, ett så kallat Qwerty-tangentbord. Tangentbordet 

är utskjutbart vilket gör att den endast syns när surf- eller sms-funktionen 

används. HTC har i sin nya lansering Desire HD ersatt de fysiska knapparna med 

touchknappar för att locka teknologiskt intresserade användare. Enligt Deters och 

Kashyap (2008) var Apple de första med att implementera ”wowfaktorn” i 

pekskärmar trots att iPhone inte var den första touchscreenbaserade smartphonen. 

På så sätt blev pekskärmsbaserade smartphones etablerade i marknaden. 
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Tillverkare har därefter skapat smartphones med knappar och pekskärmar av olika 

kvalité och prisklasser enligt Deters och Kashyap (2008).  

4.1.4	   Pris	  

Attributet pris kan beskrivas med hjälp av Marknadsmixen. Marknadsmixen 

består av fyra P:n som samtliga är konkurrensmedel. Pris är ett av dessa P:n. 

Priset på en produkt kan ha ett flertal orsaker. Oftast gör konsumenter kopplingen 

till hur pass hög kvalité produkter har utifrån priset. Är det ett högt pris medför 

det ofta att produkten uppfattas som högkvalitativ och om priset är lågt innebär 

det att produkten är utav sämre kvalité. Av denna anledning är det viktigt att priset 

håller ett konsekvent förhållande till vad det är som erbjuds. Priset kan därför 

påverka konsumenter i hur nöjda de är med sin produkt. Konkurrensmedlet pris är 

flexibelt och kan snabbt förändras men det är viktigt att kunderna är medvetna om 

det. I vissa fall är konsumenter villiga att betala mer för att få ett specifikt 

varumärke (Axelsson & Agndal, 2005. s, 175-176). Enligt Perez (2008) är en del 

av de konsumenter som köper iOS, individer som vill vara prestigefyllda och har 

ingen djupare tanke bakom sitt köp förutom att uppnå social status. Perez (2008) 

menar att Apples framgångar den senaste tiden, i synnerhet med iPhone beror på 

företagets förmåga att erbjuda produkter som kunderna upplever är värda en högre 

summa.	  

4.1.5	   Varumärke	  

Det finns ett stort antal tillverkare av smartphones. Likt datorer är det inte alltid 

samma tillverkare för hårdvaran och operativsystemet. Hårdvara är de fysiskt 

påtagliga tekniska komponenterna, i motsats till programvara som består av data 

(www.ne.se). Det finns skillnader i hur olika varumärken väljer att urskilja sig 

från konkurrenterna. Nokia som är den största mobiltillverkaren i världen enligt 

Larsson  (2010) har utrustat sin senaste modell N8 med flera finesser för musik 

och video. En av dessa finesser är mini-HDMIuttaget som möjliggör bild-och-

videovisning på en teve. Uttaget överför inte endast bild utan även ljud och har 

stöd för Dolby Surroundljud. På så sätt krävs det endast en sladd för att spela upp 

filmer från smartphonen på teven. För att kunna spela upp musik i stereon har den 

även utrustats med en fm-sändare beskriver Källman & Blom (2010).  En annan 

finess är USBingången, till denna ingång medföljer en adapter som gör det 

möjligt att koppla in USB-minne eller trådlös mus och användaren kan likt en 
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dator styra sin smartphone med hjälp av en mus. HTC har i sin uppgradering av 

Desire till Desire HD valt att förbättra specifika delar som påverkar det dagliga 

användandet. Displayen har förstorats och kameran och processorn har förbättrats. 

Den nya processorn gör att smartphonen är betydligt snabbare än föregångaren 

enligt Hessel (2010). Wieselgren (2010) berättar att Samsung har i sin senaste 

smartphone Nexus S valt att samarbeta med Google, som tillverkar 

operativsystemet Android. Det som urskiljer denna smartphone från andra 

varumärken är den böjda skärmen som är gjord för att ligga bra i handen. 

Ytterligare en skiljande faktor är NFC som möjliggör betalning med telefonen, 

likt det system som Västmanlands Lokaltrafik använder för resanden med kort på 

sina bussar. Med denna funktion ska användaren i framtiden kunna betala 

bussresor, ersätta betalkorten samt öppna dörren på arbetsplatser genom att endast 

hålla upp smartphonen.  Sony Ericsson har den minsta smartphonen i marknaden, 

Xperia X10 Mini och Xperia X10 Mini Pro. Det som skiljer dessa modeller från 

varandra är att Pro har ett utskjutbart Qwerty-tangentbord. Trots storleken och den 

låga upplösningen på displayen har båda modellerna en pekskärm och ett fullt 

tangentbord med alla bokstäver. Något annat som Sony Ericsson brukar satsa på 

är ljudet. Denna modell har därför en musikspelare med fm-radio. Den har även 

en vanlig hörlurskontakt för att enkelt kunna koppla in hörlurar enligt Brohult 

(2010). Apples iPhone 4 har inga större skillnader från sina konkurrenter 

angående hårdvaran. Den största skillnaden är retinaskärmen som har den största 

upplösningen av alla smartphones i marknaden i dag menar Ivarsson & Lindkvist 

(2010). Det som skiljer iPhone 4 från konkurrenterna är främst operativsystemet 

och varumärkets prestige. Enligt Perez (2008) är det individer som vill vara 

prestigefyllda och inte har någon djupare tanke bakom sitt köp förutom att uppnå 

social status som köper Apples produkter i allmänhet. Likt Apples trogna kunder 

har var och en av varumärkena trogna kunder och användartyper som föredrar 

deras varumärke. Alla olika tillverkare har modeller som tilltalar konsumenter på 

olika sätt genom att lägga större vikt på olika attribut. Detta gör att konsumenter 

får en specifik koppling till varumärket och inte attributen i smartphonen (Perez, 

2008). 

Designutformning har idag blivit allt viktigare genom att produkters användbarhet 

och exteriör har satts i fokus. (Eppinger & Ulrich 1995, p 152-153) Företagen 

satsar alltmer pengar på designutveckling för att deras produkter ska leda till en 
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hållbar och vinstgivande marknad. Genom designprocessen kan företagen hitta 

olika lösningar för konsumenten. Ett flertal av dagens produkter är beroende av 

utseendet, exempelvis mobiltelefoner och bilar. Designutformning har ett flertal 

fördelar som företagen kan utnyttja i strävan efter att stärka sina produkter.  Bland 

dessa finns produktens lättanvändbarhet, en behaglig och ergonomisk 

framställning av färg och funktioner samt standardisering av beståndsdelar så att 

ett lättunderhåll av produkten kan erhållas (Eppinger & Ulrich 1995, p 131) 

Enligt Bengt Johansson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet och 

Högskolan i Jönköping har industrin upptäckt att designen har en avgörande 

betydelse. Enligt Fritzén (2010) ska produkterna tilltala människor. Utseende och 

design är ett mycket avgörande kundbehov som bör analyseras så att produktens 

utformning drar användarens uppmärksamhet och tycke. Utan tilltalande form och 

utseende kan produkten inte nå konsumenterna. Ett exempel på lyckad 

exteriördesign är företaget Apple som lyckats skaffa stora marknadsandelar 

genom att marknadsföra och sälja designen i sina produkter. Vid produktdesign 

bör processutvecklare och marknadsförare ta hänsyn till konkurrenters 

designutformning för att i bästa mån överträffa denna (Eppinger & Ulrich 1995, p 

134) 

4.2	   	  Attributgrupp	  2	  -	  Operativsystem	  

Operativsystem är den samling program som ger användare och 

tillämpningsprogram tillgång till en dators maskinvara. Operativsystem erbjuder 

t.ex. funktioner för att starta och avsluta körning av program. Uppfattningen av en 

dators funktionssätt formas därför i större utsträckning av operativsystem än av 

den underliggande maskinen. Den viktigaste mjukvaran i en smartphone är dess 

operativsystem. Likt datorns operativsystem hanterar smartphonens 

operativsystem hårdvaran och mjukvaran i smartphonen (www.ne.se).  

4.2.1	   Applikationer	  

Applikationer är program, spel, musik, videor och användarfunktioner som går att 

tillägga i smartphonen. Dessa underlättar användarens möjligheter till att anpassa 

sin telefon till användarens krav. På så vis behöver inte tillverkare försöka 

specialanpassa mobilen till alla användare, utan varje användare kan själv ladda 

ner de program och funktioner som eftersträvas. Kravet sätts istället på att 

tillverkaren måste erbjuda ett brett utbud av applikationer som tillfredställer 
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samtliga kunder enligt Larsson (2010). Av denna orsak har mobiltelefonens 

kommunikativa funktioner enligt Arruda-Filho, Cabusas och Dholakia (2010) 

tagits för givet och fokus läggs nu istället på nylagda hedonistiska funktioner 

såsom användandet av applikationer. Lovison (2010) beskriver att 

smartphoneanvändare kan idag med särskilda applikationer exempelvis ta ett 

fotografi på en bok med sin telefon, köpa den och få den levererad till 

konsumentens bostad inom ett fåtal minuter. Lovison (2010) menar att 

allteftersom smartphoneplattformen utvecklas kommer potentialen för 

applikationshandel i allt större utsträckning att överskugga ytterligare andra 

medier, så som dagstidningar. Smartphones har på så vis blivit den bärbara 

utvidgningen av onlinemedier och kommer troligen att i framtiden fortsätta. 

Larsson (2010) säger att Android är näststörst inom applikationsutbud. Trots detta 

beskriver Hessel (2010) att Android har svårt att locka svenska kunder som är ute 

efter att kunna köpa applikationer då dessa inte säljs i den svenska marknaden. 

Android Market i Sverige är därför begränsat. Detta leder även till att utvecklare 

avvaktar med lanseringen av sina program i Sverige. 

År 2008 lanserade Apple sin App Store. App Store är idag inte bara en plattform 

för försäljning utan även en kanal för marknadsföring. Analytiker anser att Apples 

succé med Iphone, Ipod och Ipad är i stor del tack vare denna funktion enligt 

Larsson (2010). 

Enligt Verkasalo, López-Nicolás, Molina-Castillo och Bouwman (2009) kommer 

användarnas möjlighet av att själva skapa och kontrollera sina egna applikationer 

leda till att användningen av avancerade tjänster ytterligare kommer att öka. 

Enligt Larsson (2010) kommer applikationer att bli en av de viktigaste 

konkurrensfaktorerna i kampen mellan operativsystemen. Enligt Larsson (2010) 

är tillverkare medvetna om applikationers vinstmöjligheter och uppdaterar och 

utökar ständigt sitt applikationsutbud. De största aktörerna på marknaden står idag 

rustade på följande sätt:  

• Android 

Antal applikationer: cirka 150 000 

• iOS 

Antal applikationer: cirka 250 000 
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• Symbian  

Antal applikationer: cirka 13 000 

• Windows Phone 7 

Antal applikationer: cirka 1 000 

4.2.2	   Gränssnitt	  

Gränssnitt syftar på hur människan kan interagera med maskinen. Det är viktigt 

att människan ska förstå vad den ska göra för att kunna använda en teknisk 

produkt (www.ne.se).  

I en artikel som Cox (2010) gjort beskriver han hur Microsoft gått till väga för att 

utveckla ett så användarvänligt gränssnitt som möjligt. Cox (2010) intervjuar 

Albert Shum som arbetade inom design för Nike innan han blev anställd av 

Microsoft för att medverka i utvecklingen av Microsofts nya operativsystem 

Windows Phone 7. Microsofts vision var att skapa ett gränssnitt som tillät 

användaren att uppleva en emotionell kontakt med sina smartphones. Idén bakom 

denna satsning var att skapa en produkt som är så användarvänlig som möjligt. 

Albert Shum berättar i intervjun att designen gör att användaren enkelt kan 

komma åt de olika funktionerna. Cox (2010) menar att innan utvecklingen 

påbörjades, genomförde Microsoft konsumentundersökningar för att förstå vilka 

kunderna var och vilka designen skulle riktas till. Microsoft menar att deras 

huvudkonsumenter är individer som måste handskas med ett flertal aktiviteter och 

som vill kunna skilja på dessa moment. Även om detta endast beskriver hur en av 

tillverkarna av operativsystem jobbat på gränssnitt, beskrivs det vad gränssnitt är 

för något och hur detta kan påverka konsumenterna 

4.2.3	   Organisering	  –	  kalender/e-post/dokument	  

Som det är beskrivet i inledningen så är användandet av e-mail och webbläsare 

sedan starten den största fördelen med att använda smartphones. Eligt Vaughn-

Nichols, (2003) kunde handdatorerna innan 2002, till en viss del hantera dessa 

funktioner förutom att kunna ringa. Därmed uppkom behovet bakom smartphone, 

att skapa en smidigare handdator som även kunde utföra telefonsamtal. Det är 

dess funktioner som tillåter användaren att organisera vardagen. 
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4.2.4	   Varumärke	  

Likt varumärke för hårdvara finns det stora skillnader mellan de olika 

operativsystem som finns. Hoover och McDougall (2008) beskriver att 

operativsystemet Symbian är open source vilket betyder att alla har tillgång till 

systemet och kan göra förändringar i systemet. Hessel (2010) beskriver att 

operativsystemet Android även är open source. Detta underlättar både för 

professionella och personliga utvecklare att skapa alla möjliga program till 

telefonerna. Fördelen kan då vara att användarna kan välja att byta ut de program 

som inte anses uppfylla den önskade användningen. Nackdelen med detta är att 

det finns program som inte uppfyller önskad standard eller som kan innehålla 

virus.  

Apples operativsystem heter iOS. Apple har valt att inte göra sitt operativsystem 

till open source vilket innebär att Apple måste godkänna alla applikationer som 

finns tillgängliga till iPhone och att vem som helt inte får göra ändringar i 

systemet. Enligt Breen (2010) har detta har lett till att användare har skapat något 

som heter jailbreak. Jailbreak öppnar upp systemet vilket betyder att det i princip 

blir som ett open source operativsystem. Apple stänger ständigt ner de kryphål 

som funnits för jailbreak med hjälp av regelbundna uppdateringar av systemet. 

Jailbreak är i dagsläget lagligt men Apple har meddelat att om användaren 

använder Jailbreak i sin smartphone, försvinner garantin på produkten. Fördelen 

med att iPhone inte är open source är att det är säkert att använda deras App Store. 

Användaren kan förvänta sig att ladda ner ett fullt fungerande program utan några 

virus. Apples operativsystem har stora framgångar men enligt Lovison (2010) är 

Apples iOS inte det enda operativsystem som haft framgång. Googles 

operativsystem Android har framgångsrikt lyckats konkurrera med iOS. Androids 

styrka består av att ha samarbetat med nästintill alla befintliga mobiltillverkare 

vilket resulterat i att Androids telefonutbud är en av de största i marknaden. 

Android används av den svenska mobilmarknadens främsta tillverkare: HTC, 

Samsung, Sony Ericsson, och LG. Mobiltillverkarna kan använda sig av 

grundfunktionerna hos Android men ökar funktionaliteten genom att anpassa 

systemet till sina egna mobiler (The Phone House, 2010). Lovison (2010) nämner 

också att Microsoft är ett annat företag som har tagit väldiga marknadsandelar och 

förväntas ytterligare öka i vinst med sitt senaste operativsystem Windows Phone7. 
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Då iPhone är den mest omtalade smartphonen och Android det operativsystem 

som används mest av smartphonetillverkarna, är det väldigt lätt att glömma bort 

andra operativsystem (The Phone House, 2010). 

Samsung har ett eget oprativsystem som heter Bada till några av sina 

smartphones. Samsung jobbar inte bara med sitt operativsystem utan även med 

Android. Operativsystemet Bada är open source (The Phone House, 2010). 

Hoover och McDougall (2008) skriver att Nokia, likt Apple har ett eget 

operativsystem till samtliga av sina smartphones. 2008 bestämde sig Nokia för att 

göra Symbian till ett open source system. Målet är att bli den bredaste plattformen 

i världen, vilket skapar stor konkurrens mellan alla utvecklare. Symbian har under 

en längre period varit det mest använda systemet i världen, enligt Larsson (2010). 

Att just Symbian är störst beror främst på att Nokia är bland de äldsta 

mobiltillverkarna samt att de använder sig av Symbian i samtliga traditionella 

mobiltelefoner såväl som smartphones (Smartphones, Providers, and the 

Customers Who Love (and Loath) Them, 2009).  

4.2.5	   Webbläsare	  

Webbläsare är ett Internetprogram som ger åtkomst till webbsidor (www.ne.se). 

Det finns olika typer av webbläsare och alla operativsystem har olika webbläsare. 

Vissa operativsystem erbjuder även användarna att själva välja vilken webbläsare 

de vill använda genom att ha ett flertal olika tillgängliga webbläsare i de olika 

applikationsbutikerna. Apple har som i alla sina andra produkter infört Safari som 

sin standardwebbläsare. Android har en namnlös webbläsare i sina enheter och 

Symbian har Opera. Hessel (2010) påstår att för det mesta är det open source 

operativsystem som erbjuder olika webbläsare. Lope (2011) beskriver att vissa 

fall kan webbläsaren inte läsa alla de typer av filer så som java eller flash, men då 

finns det speciella applikationer som tillåter användaren att ändå kunna öppna 

dessa webbsidor. 

Webbläsaren kan vara en viktig del i en smartphone. Ett exempel på detta visas i 

en konsumentundersökning genomförd av ComScore och AdMob. Den visar att 

antalet surfvilliga standardmobilkonsumenter uppgår till endast 15 % medan 

surfvilliga smartphone-konsumenter uppgår till över 80 %. Vidare i 
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konsumentundersökningen framgick att över 40 % av iPhone-användarna surfar 

med sitt operativsystem iOS oftare på sina smartphones än på sina datorer. 

5. Resultatanalys	  
Analysavsnittet har sammanställts med hjälp av en tabell. Tabellen visar hur 

attribut i en smartphone påverkar konsumenter när de väljer smartphone. 

Resultatet har presenterats i form ar representativa citat från forumen. Analysen 

har gjorts utifrån Means-end chain modellen. Sammanfattning från varje attribut 

visas efter sammanställningstabellerna inom varje grupp för att kortfattat beskriva 

hur resultatet tolkats. 
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5.1	   Sammanställning	  Hårdvara	  

Attribut	  
Funktionella	  

Konsekvenser	  

Psykosociala	  

Konsekvenser	  
Värde	  

Batteri 

• "Funderar lite på Desire men batteri tiden på den är illa och 
X10an verkar ha bättre batteri tid." 

• "Min erfarenhet med smartphones är... för kort batteritid 
och därmed i principen oanvändbara." 

• ” Det som gör att jag *inte* kommer köpa den är den 
förfärligt lilla (läs: obefintliga:S) taltiden på den.” 

• ”En mobil med dubbelkärnig processor, låter intressant. Men 
undrar hur kommer egentligen batteritiden vara på en sådan 
maskin.” 

• ”En kollega köpte en HTC Desire. Han konstaterade att den 
hade sämre batteritid än hans två år gamla iPhone 3G." 

• "Batteritiden. Den drar mycket om man inte vet hur man 
ska minimera... stänga av W.lan när man sover, skrämens 
ljusstyrka. stänga av multi-tasking osv osv.. Jag dockar min 
telefon när jag går o lägger mig. 100% räcker gott och väl 
en dag om jag inte spelar spel 5-6 timmar" 

Möjliggör användning 

av smartphone (lång 

batteritid ökar 

konsumentens 

tillgänglighet under en 

längre period) 

Känna sig 

tillgänglig 
Trygghet 

Kamera 

• "Kameran är som Nokias andra på 2 mpxl. Rolig att ha men 
duger inte till mycket mer." 

• Kan ju också hoppas att kameran på HD-modellen blir bättre 
än för i nuvarande Desire är den inget att ha". 

• "Diamonden har ju inte ens en lampa till kameran t ex... 
sådana små detaljer jag kan störa mig på." 

• ”…Men annars verkar den vara en kompetent lur.^^ Synd 
att SE har klantat sig på en sådan viktig del av mobilen. 
Hade det varit mobilkameran hade jag inte sagt nåt!”  

• ”Köp inte en SGS:..du kmr få flasha mobilen varje dag, skit 
GPS och ingen blixt på kameran...” 

• ”Prova Omnia Pro innan du köper den! Den e najs, men 
eftersom du vill ha bra kamera så kanske du får titta på nått 
annat. Kameran e seg, tar hyffsat lång tid att ta ett foto 
med den.” 

Ta så bra bilder som 

möjligt utan att 

behöva vänta 

Uppfattas som 

tekniskt 

upptdaterad 

Bevara minnen 

Knappsats / pekskärm 
• ”Fullt tangentbord på nallen är nice.” 
• ”… skulle aldrig palla en mobil utan fysiska knappar, oavsett 

om tillverkaren heter apple, nokia, samsung, sonyericsson 
eller nått annat”.  

• ”Mina krav:  WLAN, Pekskärm för vettig internetnavigering, 
skiter i om det är med stylus eller fingrar” 

• ”Har trots detta tänkt mig en touchscreentelefon med bra  
virtuellt skrivbord då jag generellt har för stora händer för 
faktiska QWERTY-ttangentbord” 

• ” Mm, 3600kr är lite för mycket. Och sedan vill jag ha 
touchscreen på mobilen. Vill prova på något nytt.” 

• ”Har alla funktioner du letat efter. Även ett fysiskt 
utskjutbart tangentbord som underlättar alla dessa små 
anteckningar i officedokument.” 

Knappar eller 

pekskärm förenklar 

användandet av 

önskat behov 

Känna sig 

lättillgänglig 
Smidig kommunikation 

Pris 
• "Jag tycker det är på tok för mycket pengar för att kunna 

kolla tidtabellen nån gång." 
• "HP iPAQ 914C för 1995:- kanske. Ingen direkt koll på 

modellen men priset känns bra." 
• ”Helst tips om smartphones inom 3000 kr” 
• ”Nej, jag vill inte ha Touch Dual. Kostar mer och 

funktionerna som är bättre än HTC Touch är inga jag vill 
använda” 

• ”… priset är också bra för en så pass funktionell mobil.” 
• "vad gäller telefonråd kan jag tipsa om ZTE blade, som ska 

vara det prisvärdigaste att få tag på..." 

Kan öka eller minska 

konsumenters 

köpmöjlighet 

Känna sig 

uppdaterad 

eller efter i 

teknik-

utvecklingen 

Social status 

Varumärke 
• "Jag är ett stort fan av Blackberry" 
• ” iPhone .. dina andra alternativ kommer bara se till att du 

blir utstött och mobbad.. ” 
• "Nejnej, sonyericsson ska man hålla sig borta ifrån. De har 

inte kunnat göra telefoner sedan R310 lanserades" 
• "Köp dig en Nokia N8 den telefonen har den bästa hårdvaran 

i dagsläget" 
• "Det är svårt att argumentera för iphone då den på pappret 

ser "dålig" ut. Men verkligheten är en helt annan" 
• "Mini Pro ser riktigt klockren ut, förutsatt att den inte är lika 

seg som SEs telefoner brukar vara." 

Uppfyller det önskade 

värdet 

Social 

bekräftelse 
Trendig 
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5.2	   Sammanfattning	  Hårdvara	  

5.2.1	   Batteri	  

Om ett batteri har lång hållbarhet kan användaren tillförlita sig på att kunna 

använda sin smartphone utan att behöva oroa sig över att inte kunna 

kommunicera. Den allmänna uppfattningen om smartphones batteritid är negativ. 

5.2.2	   Kamera	  

Kameran har en mindre roll vid val av smartphone i jämförelse med övriga 

attribut. För de användare som vill kunna använda kamerafunktionen i sin 

smartphone är det viktigt att den tar bra bilder med blixt och att den är snabb. 

Kameran bidrar sällan till någon psykosocial konsekvens på grund av dess 

betydelse. 

5.2.3	   Knappsats	  /	  pekskärm	  

Oavsett om användaren är intresserad av ett fysiskt tangentbord eller inte, är det 

användningen den uppfyller som är viktigt. Smartphonen ska vara lätt att navigera 

med de verktyg den har för att kunna skapa en så smidig användning som möjligt. 

5.2.4	   Pris	  

Priset är viktigt för användare som inte är ute efter specifika användningsområden 

för smartphonen. En användare som har en låg budget ser mindre till resterande 

attribut och kan därför kompromissa om dessa för att få ett lågt pris. En användare 

som har högre budget kan däremot köpa en smartphone utifrån det önskade 

användandet och värdet. 

5.2.5	   Varumärke	  

Varumärket på hårdvaran har stor betydelse. Användare gör kopplingar till 

varumärket när de anser att en produkt är bra eller dålig. Forumundersökningen 

visar även att när konsumenten fattar beslut utifrån varumärke, påverkar den 

sociala omgivningen vilket varumärke som köps. Om användaren upplever att 

omgivningen ser ett varumärke som dåligt kan det leda till att denne väljer ett 

annat endast på grund av detta. 
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5.3	   Sammanställning	  Operativsystem	  

Attribut	  
Funktionella	  

Konsekvenser	  

Psykosociala	  

Konsekvenser	  
Värde	  

Applikationer 
• ”Tillgängligheten med apps mm är ju oändlig och lockande 

varvid det är svårt att välja nått annat.” 
• ”När man nyss fått sin iPhone kan det vara svårt att hitta 

rätt när man botaniserar bland alla tusentals apps i 
appstore”. 

• ”Värt att notera är ju också att världens bästa app, spotify, 
ännu inte finns för windows mobile.” 

• ”En fördel är om man kan byta utseende på telefonens 
interface. Teman” 

• ”Många av de appar som släpps idag kräver 2.0 eller senare, 
något som exempelvis SonyEricssons telefoner inte har.” 

• "Det finns mycket bra appar till den med,och på Android 
Market finns det massor av appar till det mesta du kan tänka 
dig." 

Möjliggör special-

anpassning för 

användaren 

Känslan av att vara 

unik 

Specialanpassad 

produkt 

Gränssnitt 
• ”Jag hatar användargränssnitt som försöker "gissa" vad jag 

vill göra. Allt ska fungera på samma sätt varje gång, oavsett 
vad man gjort senast”. 

• ”iPhone 4 - genuint lättanvänt gränssnitt och är nog den 
modell jag hade valt.” 

• "HTC Desire - Sense-gränssnittet är riktigt skönt att arbeta 
med (säger jag som har en iPhone privat) och slår Galaxyn i 
användarvänlighet." 

• "Symbians UI är mycket segare, medans andra OS får jobbet 
gjort snabbare” 

• "Tycker också att UI:n är fail, som förra symbian s60v5.... 
android och iphones UI är ljusår före." 

• "Köp en iphone om du vill vara mainstream och inte är 
särskilt teknikintresserad, eller tycker att det är viktigt med 
polerade program och polerat gränssnitt.." 

Smidig 

användning 

Slippa känna sig 

oteknisk i en teknisk 

umgängeskrets 

Teknisk acceptans 

Organisering – kalender/e-post/dokument 
• ”Synk mot diverse e-post/kalenderfunktioner har fungerat 

problemfritt. Har hört att den skall vara seg om man har 
mycket mail i stora mappstrukturer men det är inget jag 
märkt av.”  

• ”Om du vill ha (…) outlook och officepaket välj Samsung i 
780” 
”Tror även jag vill ha en windowsenhet då de skrivna 
dokumenten måste vara kompatibla med Word” 

• "... ett fysiskt utskjutbart tangentbord som underlättar alla 
dessa små anteckningar i officedokument." 

• ”Svaret är Nokia E71. Jag har just köpt en och är nöjd. 
Kalender, email, browser, qwerty som funkar förvånansvärt 
bra.” 

• " Alla kan synka kalender mot Google, men på Nokiorna 
måste du ha Mail for Exchange installerat." 

Effektivt att 

organisera 

vardagen och att 

hålla reda på all 

information som 

behövs (e-post, 

datum, etc…) 

Anses som 

ordningssam 

"Ordning och 

reda" 

Varumärke 
• ”Android är ett krav givetvis!” 
• ”Fördelen med iPhone är ju att allt Apple gör funkar kanon, 

men på andra sidan så är ju iPhoneplattformen relativt låst” 
• "Nja, tycker fortfarande att Symbian är väldigt segt" 
• "Jag tycker det är lite trist att Nokia envisas vid att hålla fast 

vid Symbian, hårdvaran är det nog inget fel på annars" 
• "Gillar dock inte det faktum att apple själva helt styr vad jag 

skall kunna använda MIN telefon till" 
• "...Android är inte så öppet som du tror, Google har det i ett 

järngrep..." 

Tillfredställer 

önskade 

funktioner 

Anses som teknisk 

kunnig 

Tekniskt tillfreds-

ställd  

Webbläsare 
• ”Skärmen och webbläsaren är det klart bäst jag har kört på 

en smartphone, Nokias webbläsare slår Opera med 
hästlängder.” 

• ”… Minimap (webbläsare) är duktigt bra jämfört med 
konkurrenternas. Klarar javascript utan problem, en del 
flashgrejer, podcast, etc.” 

• "Du kan även surfa,och detta fungerar mycket bra med den 
inbyggda webbläsaren" 

• "Ladda ner Opera eller Opera mini och du kommer att få en 
snabb webbläsare." 

• "Tycker nog att Dolpin är snabbare än den inbygda 
webbläsaren på N1." 

Klara av att 

öppna Webbsidor 

utan problem 

Känna sig socialt och 

medialt uppdaterad 

Ha information 

lättillgänglig 
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5.4	   Sammanfattning	  Operativsystem	  

5.4.1	   Applikationer	  

Användare vill kunna ha tillgång till många applikationer för att ha en produkt 

som uppfyller deras krav. Om en tillverkare saknar en viss applikation kan det 

leda till att användaren väljer ett annat operativsystem. 

5.4.2	   Gränssnitt	  

Det är viktigt att smartphonen ska vara lätt att använda och förstå. Användaren 

vill kunna använda smartphonen utan komplikationer. 

5.4.3	   Organisering	  –	  kalender/e-post/dokument	  

Smartphonen anses vara en teknisk lösning på organisering av 

kommunikationskanaler samt kalenderanvändningen. Det är viktigt att det ska 

vara lättanvänt. 

5.4.4	   Varumärke	  

I många fall är det endast operativsystemet som är det viktigaste attributet. Även 

om hårdvaran inte uppfyller kraven som användaren har, kan denne komma att 

välja en smartphone endast för att operativsystemet är tillfredsställande. 

5.4.5	   Webbläsare	  

Det ska inte bara vara enkelt att navigera i Webbläsaren utan den ska även kunna 

klara av att öppna det mesta som kan finnas på Webbplatser. Om Webbläsaren 

inte gör detta är det viktigt att operativsystemet har en applikation för det 

Webbläsaren inte klarar av. 
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6. Slutsats	  

En högengagemangsprodukt kräver ofta längre och djupare övervägande eftersom 

priset på en sådan produkt är avsevärt högre än hos en lågengagemangsprodukt. 

Undersökningen visar att valet av smartphone kräver ett högt engagemang för att 

fatta beslut om vilken smartphone som införskaffas.  

Undersökningssammanställningen visar att det finns en tydlig skillnad på hur 

viktiga vissa attribut är vid val av smartphone. 

Hårdvara  

Attributet kamera bör ta bra bilder och ha flashlampa som tillbehör. Attributet har 

dock i jämförelse med andra attribut inte stor betydelse när forumanvändarna 

väljer smartphone. Kameran ska alltså vara bra men om den är av sämre kvalité 

leder inte detta till att användaren väljer en annan smartphone. Forumanvändaren 

gör alltså en kompromiss. 

Om attributet pris inte överensstämmer med forumanvändarnas budget leder det 

till att användaren väljer att kompromissa om andra attribut för att kunna ha 

tillgång till en smartphone. Betydelsen av attributet pris är därför relativ, beroende 

på forumanvändarens budget. 

De flesta forumanvändare som har en åsikt om telefonens batteri anser att 

batteritiden är dålig och att det är en negativ aspekt på smartphones i allmänhet. 

På grund av denna negativa bild, strävar många efter att hitta en smartphone med 

bra batteritid. När forumanvändarna ska köpa en smartphone verkar batteritiden 

dock vara ett mindre viktig attribut. När användarna däremot befinner sig i 

utvärdering efter köp får detta attribut en viktigare roll, den väcker starka åsikter 

och kan komma att sänka nöjdhet av telefonen. Detta attribut är det enda som inte 

har samma betydelse för forumanvändarnas uppfattning om produkten innan 

köpet som efter köpet.  

Operativsystem 

Attribut hos operativsystemet som har stor betydelse för forumanvändarna som 

vill kunna organisera sin vardag är webbläsare, applikationer och organisering – 

kalender/e-post/dokument. Dessa attribut bör kunna klara av exakt de krav som 
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konsumenten söker och det finns få möjligheter att komprommissa om dessa 

attribut då det är dessa som styr hela valet av smartphone. Anledningen till att 

forumanvändarna styrs av just dessa attribut är för att det är dessa funktioner som 

skiljer en smartphone från en vanlig mobiltelefon. Det är inte antalet applikationer 

som påverkar dessa användare utan snarare möjligheten att ersätta sämre 

applikationer i operativsystemet med bättre som de själva kan införskaffa i 

operativsystemets applikationsbutik. På så sätt kan forumanvändarna ha en 

specialanpassad produkt som uppfyller de krav som ställs på operativsystemet. 

För de forumanvändare som däremot sökt möjligheten till nöje i sin smartphone 

kan applikationerna få en annan roll. I det fallet är det viktigt med så många 

tillgängliga applikationer som möjligt. 

Hårdvara och operativsystem 

Ett attribut som påverkar både hårdvara och operativsystem är varumärke. Om 

attributen på en viss smartphone inte stämmer in med forumanvändarnas krav kan 

detta leda användarna till att välja en annan smartphone. Att kompromissa om 

varumärke är något som användaren inte är villig att göra. Även om olika attribut 

påverkar vilken smartphone som köps, finns det en skillnad i hur detta påverkar 

valet. 

Det ska vara enkelt att använda sin smartphone. Gränssnittet i operativsystemet 

ska vara enkelt att förstå och forumanvändarna ska kunna genomföra önskade 

arbeten. Om gränssnittet inte uppfyller användarnas krav, störs användningen av 

smartphonen. Något som kan påverka hur gränssnittet upplevs är om telefonen har 

fysiska tangenter eller om den endast har pekskärm. Det finns ingen generell åsikt 

om vad som är rätt styrverktyg (pekskärm eller knappar) utan detta bestäms av 

den enskilda användarens preferenser. Detta påverkar alltså om forumanvändare 

upplever gränssnittet i operativsystemet som bra eller dåligt. En användare som 

föredrar pekskärm kan anse att gränssnittet på ett operativsystem är dåligt om 

smartphonen endast är utrustad med fysiska knappar. På så sätt är det inte främst 

gränssnittet som har störst vikt i vilken smartphone som väljs utan vikten finns i 

hur typen av styrningsverktyg påverkar gränssnittets upplevelse.  

Den övergripande slutsatsen är alltså att det finns skillnader i om forumanvändare 

söker efter specifika attribut hos hårdvaran och operativsystemet. Det som utgör 
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skillnaden emellan forumanvändarnas påverkan av specifika attribut är värdet och 

är således individuell. En forumanvändare som strävar efter social acceptans 

påverkas av ett attribut och en som vill ha bästa möjliga funktion av en annan. 

7. Diskussion	  

Under rubriken smartphone beskrivs skillnaden mellan olika typer av användare 

som består av två viktiga grupper, early adopters och new users. Dessa användare 

har inte påträffats i undersökningen men däremot framgår en skillnad på hur olika 

forumanvändare påverkas utifrån det behov de har utav sin smartphone. Det som 

utgör skillnaden mellan konsumenter är det önskade värdet av ett attribut och 

typen av användare. Detta påvisar att det kan gå att dela upp användarna av 

smartphone i många olika grupper.  

Många attribut hos en smartphone har en viktig betydelse men detta stämmer inte 

in på alla attribut. Det kan bero på om konsumenten är ute efter de specifika 

användarmöjligheter som en smartphone har att erbjuda eller om det är en 

mobiltelefon med mer avancerade funktioner som konsumenten vill ha. Utifrån 

resultatet finns det anledning att anta att en konsument som vill utnyttja 

smartphonens möjligheter, styrs av operativsystemets attribut mer än hårdvarans.  

Resultatet visade att det i de fall där hårdvaran påverkar operativsystemet, 

exempelvis att knappsats/pekskärm påverkar hur gränssnittet upplevs, kan 

hårdvaran få en viktigare roll vid valet. Generellt är det operativsystemet som styr 

konsumenters val. Däremot finns det en möjlighet att konsumenter som vill ha 

avancerade tekniska funktioner i sin mobiltelefon påverkas mer av hårdvarans 

attribut. Kameran blir då ännu ett tydligt exempel på att vissa attribut får en viktig 

roll beroende på anledning till att konsumenten valt en smartphone istället för en 

mobiltelefon. 

Konsumenter som ofta har varumärkespreferenser är de som kan kallas för early 

adopters. Tyvärr har det inte kunnat undersökas då de forumanvändares åsikter 

som använts till undersökningen inte tillhör någon grupp och det kan därför inte 

dras någon slutsats om detta i studien.  Däremot visade resultatet att konsumenten 

med varumärkespreferenser inte är villig att kompromissa om varumärket. Detta 

antas främst bero på att konsumenter ofta har en uppfattning om hur bra eller 

dåligt ett varumärkes produkter är. 
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Marknadsföring påverkas av design enligt marknadsföringsteorier men detta går 

inte att utläsa i denna undersökning. Anledningen till detta tros bero på att 

designen upplevs av konsumenterna som personlig och inte ett ämne som 

diskuteras i grupp. En konsument som anser att en produkts design är fin eller 

praktisk påverkas troligen inte av vad andra anser. Undersökningen visar att 

forumen främst används till att diskutera attribut som måste användas för att 

kunna få en uppfattning om produkten i fråga och att det är därför trådarna skapas. 

Utifrån detta antas det att konsumenter som påverkas av attribut hos hårdvaran 

även kan komma att påverkas av en produkts design. Dock går det inte att säga 

hur viktigt det är för dessa konsumenter att en smartphones design är tilltalande 

eller inte. Därför har inte fler antaganden gjorts om detta attribut.  

Av ovanstående anledning kan undersökningen vara en bra grund för hur vidare 

konsumentundersökning kan göras inom uppsatsens område. Designexemplet 

visar tydligt på att det finns attribut som bör spela en stor roll vid beslutet för 

konsumenter enligt marknadsföringsteorier, även om dessa inte diskuteras av 

forumanvändarna. En frågeställning som därför anses vara värd att undersöka i 

vidare studier inom ämnesområdet är hur olika konsumenttyper påverkas vid val 

av smartphone då även detta påvekar hur marknadsföring bör utformas. 
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