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Abstract 
 
Swedish title:  Marknadsföring på kundens villkor – En studie om möjligheterna att  
 stärka företags varumärkesimage genom mobila applikationer.  
 
English title: Marketing on the condition of the customers – A study regarding the  
 possibilities for strengthening companies’ brand image through  
 mobile applications. 
  
Author:  Renée Säverot 
 
Year of publication: 2010 
 
Tutor: Daniel Hjelmgren 
 
Language: Swedish 
 
 
While the climate of marketing has been getting tougher, it is now more important than ever 
for companies to differentiate themselves from their competitors. One way which makes that 
possible is through their communication with the market. When it comes to communicating 
with the market a strong brand image can be a crucial competitive advantage that makes 
consumers choose one company before another. In order to be able to build a strong brand 
image companies can differentiate themselves by using new marketing channels to reach and 
communicate with consumers. An example of one of those new channels is marketing through 
mobile applications. 
 
When companies communicate with their customers there are a number of important factors 
to look in to. The purpose of the essay is to explore which impact mobile applications have on 
five factors that are supposed to have an immediate effect on companies’ brand image. The 
chosen factors for the essay are; attention, engagement, trust, loyalty and integrity. The essay 
is of a qualitative nature and the gathering of data has been done through four focus groups. 
Gathered empirics have been analyzed with the help of the theoretical framework that consists 
of theories concerning brands and mobile applications. 
 
Theory about mobile applications describes the large opportunities that come from using the 
channel to communication with the consumers. Except from that, the theory also claims that 
when the five, for the essay chosen, factors are influenced in a positive or negative way by 
companies’ actions, it has an immediate and equivalent effect on companies’ brand image. 
According to the respondents are the five factors; attention, engagement, trust, loyalty and 
integrity affected in a varied way by mobile applications. To which extend that occurs 
depends on the customers’ interest in the company and on how entertaining and engaging the 
applications appears to be. The effect mobile applications have on companies’ brand image 
tend to differ and depends on several earlier mentioned factors. 

 
 
 

Key words: mobile applications, mobile marketing, brand image, brands, market  
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Sammanfattning 

 
 
I ett allt tuffare marknadsföringsklimat har det blivit viktigare för företag att differentiera sig 
från konkurrenterna. Ett sätt som företagen kan göra det är genom deras kommunikation med 
marknaden. Vid marknadskommunikation kan en stark varumärkesimage bli den avgörande 
konkurrensfördelen som får konsumenter att välja ett företag framför ett annat. För att bygga 
en stark varumärkesimage kan företag kan differentiera sig från konkurrenterna genom att 
använda nya kanaler för att nå konsumenterna. Ett exempel på en sådan kanal är 
marknadsföring via mobila applikationer.  
 
När kanaler används av företag för att kommunicera med deras kunder finns det ett antal 
viktiga faktorer att ta hänsyn till. Uppsatsen syftar därför till att undersöka vilken påverkan 
mobila applikationer har på fem faktorer som sägs ha en direkt inverkan på företags 
varumärkesimage. De valda faktorerna för uppsatsen är; uppmärksamhet, engagemang, 
trovärdighet, lojalitet och integritet. Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie och 
datainsamlingen har skett genom fyra fokusgrupper. Den insamlade empirin har sedan 
analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen som består av teorier kring både 
varumärken och mobila applikationer. 
 
Litteratur om mobila applikationer beskriver de stora möjligheter som finns med att använda 
kanalen för att kommunicera med konsumenterna. Teorin påstår teorin att när de fem, för 
uppsatsen valda, faktorerna påverkas positivt eller negativt av företags agerande, har det en 
direkt och likvärdig inverkan även på företags varumärkesimage. Enligt respondenterna 
påverkas de fem faktorerna; uppmärksamhet, engagemang, trovärdighet, lojalitet och 
integritet i varierande utsträckning av mobila applikationer. Det som styr i vilken utsträckning 
det sker är vilket intresse som konsumenterna har för företagen och hur underhållande och 
engagerande applikationerna anses vara. Vilken effekt som mobila applikationer har på 
företags varumärkesimage skiljer sig alltså åt och är beroende av ett flertal tidigare nämnda 
faktorer. 
 
 
 
Nyckelord: mobila applikationer, mobilmarknadsföring, varumärkesimage,  
 varumärken, marknadskommunikation, marknadsföring, reklam. 
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1. Inledning 
 
 
 
Första kapitlet innehåller problembakgrund och problemdiskussion, vilka mynnar ut i en 
problemformulering. Här presenteras även uppsatsens syfte, samt de avgränsningar som 
gjorts. Därefter följer en lista med definitioner av de begrepp som har använts i uppsatsen.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Konkurrensen bland företag ökar enligt Aaker (2001) ständigt i takt med att fler aktörer tar sig 
in på den idag globala marknaden. Dahlén och Lange (2003) anser att 
marknadskommunikationen därför blir ett allt viktigare verktyg för att företag ska lyckas 
urskilja sig från konkurrenterna. Att företag satsar hårt på marknadskommunikation har enligt 
Gummesson (2006) lett till att en genomsnittlig konsument nås av tusentals reklambudskap 
varje dag, där majoriteten av dem kommuniceras via massmedier som tv, radio och annonser. 
Det ständiga mediebruset som det medför kan, enligt Melin (2002), bli överväldigande för 
konsumenterna. Det menar han kan leda till att inget företag kommer att nå fram med sitt 
budskap på grund av att det är för likartat de andra och inte differentierar sig tillräckligt. För 
att företag ska lyckas skilja sig från konkurrenterna menar Melin att de behöver erbjuda 
kunderna att mervärde. Författaren menar att det handlar om att tydligt kommunicera de 
fördelar som kunden får när den väljer det specifika företagets produkter framför 
konkurrenternas.  
 
Keller (1993) anser att ett viktigt led i att skilja sig från konkurrenterna är företags starka 
varumärkesimage. Melin (1999) menar att företag inte kan skapa det själva, utan att det enda 
som de själva kan påverka är varumärkesidentiteten som de sänder ut. Enligt Aaker (2001) 
byggs varumärken och varumärkesidentiteter genom att företag förmedlar löften till sina 
kunder. Löftena menar han har som syfte att differentiera företag från deras konkurrenter och 
visa på varför de är det bästa alternativet. Löftena i form av varumärkesidentiteten 
kommuniceras, enligt Gummesson (2006), ut till konsumenterna via olika kanaler. De olika 
varumärkeskontakterna som konsumenterna får via kanalerna menar han skapar företags 
varumärkesimage, vilket motsvarar kundernas uppfattning av företag.  
 
I en tid när den största delen av kommunikationen mellan företag och deras kunder, enligt 
Haghirian och Madlberger (2005), sker genom masskommunikation upplevs differentieringen 
mellan de olika företagen som låg. Författarna menar att masskommunikation i dess 
traditionella form därför inte längre är effektiv. Anledningen menar de är att den sker genom 
kanaler som inte är anpassade för de enskilda konsumenterna, och som inte tar hänsyn till 
deras preferenser och önskemål. Gummesson (2006) anser att företag då får svårt att stärka sin 
varumärkesimage genom sin kommunikation. Att istället kommunicera med kunderna genom 
en kanal som de själva har valt menar Dushinski (2009) är avgörande för om och hur de ska 
uppfatta kommunikationen.  
 
Mobilmarknadsföring är en kanal som, enligt Roach (2009), kan användas av företag som vill 
nå ut till sina kunder genom att differentiera sig från konkurrenterna. Vidare anser hon att 
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många företag börjat inse det och att användningen av marknadsföring via mobiltelefoner 
därför har ökat. I takt med att intresset för mobilmarknadsföring har ökat menar Zmuda 
(2010) att kunderna har börjat ställa högre krav även på den kanalen för kommunikation. 
Enligt Dushinski (2009) har de kraven lett till att mobilmarknadsföring behöver ske vid rätt 
tidpunkt, på rätt plats och med rätt meddelande för att vara som mest framgångsrik. 
 
Zmuda (2010) beskriver mobila applikationer som den mest effektiva formen av 
mobilmarknadsföring. Även Dushinski (2009) beskriver att marknadsföring via mobila 
applikationer har möjlighet att uppfylla tidigare nämna förutsättning för att bli en 
framgångsrik kanal för kommunikation. Det som författaren menar gör mobila applikationer 
till en effektiv kanal är att all kommunikation sker på användarnas villkor. Hon beskriver att 
anledningen till det är att användarnas engagemang och vilja att ta del av applikationen är en 
förutsättning för att de ska nås av kommunikationen.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Varumärken har enligt Dahlén och Lange (2003) stort värde för företag. Keller och Lehmann 
(2006) går längre och påstår att varumärken är företags mest värdefulla immateriella tillgång, 
och deras syften är, enligt Melin (1999), att verka som identitetsbärare. Enligt Simöes et al. 
(2005) förmedlar varumärkesidentiteten de löften och värderingar som företag står för. 
Företag kan dock inte själva, enligt Kapferer (2004), styra hur konsumenter ska uppfatta det 
som förmedlas via varumärken. Anledningen till det menar författaren är att 
varumärkesidentiteter som företag sänder ut tolkas av konsumenterna som nås av dem, för att 
sedan omvandlas till varumärkesimage. 
 
Dahlén och Lange (2003) menar att det är flera olika faktorer som påverkar företags 
varumärksimage. Författarna beskriver företags marknadskommunikation som en viktig del i 
arbetet med att bygga starka varumärken med positiv varumärkesimage. Enligt Dahlén et al. 
(2009) ger marknadskommunikation företag möjlighet att differentiera sina erbjudanden från 
sina konkurrenters. Förutsättningen för att det ska lyckas anser de är att marknads-
kommunikationen är engagerande och sker på ett sätt som är accepterat av konsumenterna. 
Även Dushinski (2009) menar att nyckeln till framgångsrika relationer mellan företag och 
deras kunder är kundernas vilja att interagera med företagen. Författaren anser att den 
tekniska utvecklingen har lett fram till att nya möjligheter för marknadsföring har 
framkommit. En följd av det är, enligt Dahlén et al. (2009), att användningen av icke-
traditionell och alternativ media har ökat i takt med att företags krav på differentiering har 
gjort det samma. 
 
Mobila applikationer via smartphones är, enligt Roach (2009), ett exempel på en icke-
traditionell kanal som blir allt vanligare för marknadskommunikation. Enligt White1 är mobila 
applikationer inte tillgängliga på alla mobiltelefoner utan endast via så kallade smartphones. 
Hon menar att iPhone är den smartphone som har överlägset flest användare och ger tillgång 
till hundratusentals applikationer. White2 menar att den största delen användare av 
smartphones är i åldrarna 22-33 år. Enligt Roach (2009) är det viktigt att vara medveten om 
vilka användarna av mobila applikationer är. Anledningen till det menar hon är att kraven har 
ökat på att sättet som företag kommunicerar ska vara relevanta för den specifika målgruppen. 

                                                 
1 Carla White, Grundare av företaget Happy Tapper, Föreläsning 2010-03-03. 
2 Ibid. 
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Jenkins (2006) menar att mobila applikationer ger konsumenter möjlighet att individanpassa 
sina telefoner och vilken kommunikation de ska nås av. Det gör enligt henne 
kommunikationen relevant i allra högsta grad. Den mesta forskningen som finns inom 
mobilmarknadsföring handlar, enligt Dushinski (2009) om hur konsumenter tar till sig 
information, och vilka faktorer som är avgörande för att skapa framgångsrik 
mobilmarknadsföring. Dushinski menar att det som framkommit är att mobilmarknadsföring 
är som mest framgångsrik när den sker på rätt tidpunkt, rätt plats och när meddelandet är det 
rätta. Zmuda (2010) menar att mobila applikationer lever upp till de kraven. Anledningen till 
det menar författaren är att allt sker på konsumentens villkor, då dess engagemang är 
nödvändigt för att kunna ta del av den typen av marknadskommunikation. 
 
Vi utformningen av all marknadskommunikation finns det, enligt Dahlén och Lange (2003) 
flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Författarna menar att det är viktigt att se på företags 
marknadsföring som en helhet, och inte endast se till det specifika budskapet. För att ha 
möjlighet att nå ut med marknadskommunikationen behöver företag, enligt Haghirian och 
Madlberger (2005), skapa uppmärksamhet kring sig själva. Författarna menar vidare att det 
måste ske på ett sätt som passar konsumenterna för att de ska ta till sig kommunikationen. Om 
uppmärksamhet skapas på rätt sätt kan marknadskommunikationen, enligt Dahlén et al. 
(2009) påverka och influera konsumenterna. Ett sätt som uppmärksamhet kan skapas på är 
enligt författarna då företag urskiljer sig från sina konkurrenter genom val av 
kommunikationskanal. Om konsumenterna upplever att företag kommunicerar på ett sätt som 
passar dem och erbjuder dem ett mervärde menar De Kreckhove (2002) att de blir 
engagerade. Engagemanget bottnar, enligt Dahlén och Lange (2003) i stor utsträckning i att 
konsumenterna är intresserade av och bearbetar de löften som företag ger. 
 
Om företag genom sin marknadskommunikation visar att de lever upp till de löften som de 
ger menar Erdem och Swait (2004) att trovärdighet kan skapas kring dem. Enligt Keller och 
Lehmann (2006) handlar trovärdighet just om kundernas förtroende för att företag vill och kan 
leverera produkter och tjänster som tillfredsställer deras behov och önskemål. Erdem och 
Swait (2004) menar vidare att den trovärdighet som konsumenter känner för olika varumärken 
även påverkar de val som de gör bland dem. Det leder, enligt författarna, till att företag som 
uppfyller sina löften skapar den största trovärdigheten hos konsumenterna och får genom det 
konkurrensfördelar. 
 
Lojalitet är enligt Feurst (2007) en viktig konkurrensfördel då det innebär att kunden köper av 
ett och samma företag vid upprepade tillfällen oberoende av om andra företag har bättre 
erbjudanden. Enligt Fullerton (2003) tar det tid att skapa lojalitet mellan företag och deras 
kunder eftersom det bygger på att konsumenters tidigare varumärkeskontakter varit positiva. 
För att skapa positiva varumärkeskontakter och lojalitet menar Aaker (2001) att en dialog 
måste finnas mellan företag och deras kunder. Att den dialogen sker på ett sätt som är 
accepterat av konsumenterna är, enligt Dushinski (2009), viktigt eftersom de aldrig får känna 
att företag inkräktar på deras integritet och personliga sfär. Om det sker menar författaren att 
det inte finns någon chans för lojalitet att byggas. Zmuda (2010) menar att kommunikation 
som kränker konsumenters integritet kan förhindras genom att företag arbetar med 
kommunikation där användarna nås av företags budskap när de själva har valt det.  
 
Enligt Dushinski (2009) är marknadskommunikation via mobila applikationer ett exempel på 
en kanal där användarnas acceptans står i fokus. Trots mediets potential menar författaren att 
det finns lite forskning kring vilken påverkan mobila applikationer har på varumärken. Därför 
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undersöker uppsatsen vilka samband som finns mellan företags mobila applikationer och 
deras varumärkesimage. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Den beskrivna problembakgrunden och problemdiskussionen har lett fram till följande 
problemformulering samt underfråga; 
 
• Hur påverkar mobila applikationer företags varumärkesimage? 

o Hur påverkar mobila applikationer möjligheterna att skapa uppmärksamhet, 
engagemang, trovärdighet, och lojalitet samt upprätthålla konsumenternas integritet? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mobila applikationer påverkar hur konsumenter 
uppfattar företag, alltså deras varumärkesimage. I teorin finns det en mängd olika faktorer 
som påverkar företags varumärkesimage. Utifrån problemdiskussionen har fem stycken 
sådana faktorer framkommit. De som jag har valt att avgränsat mig till att undersöka är; 
uppmärksamhet, engagemang, trovärdighet, lojalitet och integritet. Teorin menar att de 
effekter som mobila applikationer ger på valda faktorer även påverkar företags 
varumärkesimage på samma sätt. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla mobila applikationer tillhörande smartphones 
av märket iPhone från företaget Apple Inc. Anledningen till det är att det finns flera 
smartphones av olika märken som då också har olika mjukvaror och därmed inte samma 
förutsättningar för användningen av mobila applikationer. Valet av just iPhone har gjorts 
eftersom det är den vanligaste smartphonen med tillgång till flest mobila applikationer.3 
Eftersom uppsatsen är avgränsad till mobila applikationer kommer övriga sätt som företag 
kan använda för att kommunicera via mobiltelefoner inte behandlas.  
 

                                                 
3 Carla White, Grundare av företaget Happy Tapper, Föreläsning 2010-03-03. 
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1.6 Definition av begrepp 
 
Nedan förklaras begrepp som förekommer i uppsatsen; 
 
Apps Är en förkortning för mobila applikationer.4 
 
AppStore En tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. med syftet att  
 användare av iPhone, iPad, och iPod Touch ska kunna ta  
 ner mobila applikationer till sina mobila verktyg.5 
 
iPhone Är en smartphone som tillverkas av företaget Apple Inc. Se  
 beskrivning av smartphone nedan. 
 
Mobila applikationer Är en typ av datorprogram som företag utvecklar för mobila  
 plattformar. Användaren av så kallade smartphones kan  
 själva bestämma vilka applikationer de vill ha på sina  
 telefoner.6 
  
 Mobila verktyg Kan vara vilken sorts mobiltelefon som helst, från de 
 enklaste telefonerna till mer utvecklade smartphones. Även  
 handdatorer och så kallade tablets (bärbar dator som är  
 mindre än en laptop) ses som mobila verktyg. (Dushinski,  
 2009) 
 
Smartphone Det finns ingen bestämt definition av en smartphone, men  

 det kan sammanfattas som en kombination av en handdator  
 och en mobiltelefon (Ballagas et al., 2006). 

 
 

1.7 Disposition 
 
Uppsatsens följande disposition ser ut som följer: 
 
Kapitel 2. Metod Metodkapitlet beskriver vilka vetenskapliga ställnings-

taganden som har gjorts, samt motiveringar av metodval. De 
insamlingstekniker som har använts beskrivs här. Kapitlet 
innehåller även källkritik. 

 
Kapitel 3. Teoretisk referensram Teori och aktuell forskning som har använts inom valt 

problemområde presenteras här. 
 
Kapitel 4. Empiri Till empiri hör den information som har samlats in under 

uppsatsprocessen i form av fyra fokusgrupper. 
 
                                                 
4 Carla White, Grundare av företaget Happy Tapper, Föreläsning 2010-03-03. 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
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Kapitel 5. Analys Utifrån de två tidigare kapitlen skapas en analys där den 
teoretiska referensramen, jämförs med emiprin, och tolkas 
sedan. 

 
Kapitel 6. Slutsatser De slutsatser som kan dras utifrån den information som 

framkommit under analysarbetet presenteras här. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring vilka möjligheter det finns 
att fortsätta forskningen inom området. 
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2. Metod 
 
 
 
I kapitlets inledning beskrivs det att en kvalitativ studie har genomförts samt att kvalitativ 
primärdata har samlats in i samband med det. Data har samlats in genom fyra 
fokusgruppsmöten vars tillvägagångssätt beskrivs nedan. Fördelar och nackdelar med 
undersökningens metodval diskuteras slutligen, tillsammans med hur metodvalet har påverkar 
resultatets trovärdighet. 
 
  
  
2.1 Valet av en kvalitativ studie 
 
Marknadsföring via mobila applikationer går under kategorin mobilmarknadsföring som är ett 
relativt nytt fenomen och sätt för företag att marknadsföra sig på. Med anledning av det finns 
det relativt lite forskning inom ämnet, och enligt Christensen et al. (2001) är en kvalitativ 
studie då lämplig att använda. För att öka på kunskapen kring vilka effekter mobila 
applikationer skapar har en kvalitativ studie genomförts. Studien har ett deskriptivt syfte med 
explorativa inslag. Valet av en kvalitativ studie har möjliggjort att jag har kunnat skapa en 
djupare förståelse kring ämnet. Den kvalitativa utformningen har även underlättat för att ge en 
detaljerad och nyanserad bild av det.  
 
Johannessen och Tufte (2003) menar att en kvalitativ studie är lämplig när undersökaren har 
som syfte att bidra med kvalitativ information som bearbetas och tolkas istället för kvantitativ 
information som är generaliserbar. Det stämmer på uppsatsen som skapar en ökad förståelse 
kring ämnet genom att beskriva respondenternas erfarenheter och åsikter. Uppsatsen vill alltså 
skapa en förståelse för respondenternas synvinkel istället för att ge vetenskapliga förklaringar 
kring ämnet. 
 

2.1.1 Insamlingen av kvalitativ primärdata 
 
Då en kvalitativ studie är vald för uppsatsen är även den empiriska primärdatan som har 
samlats in kvalitativ. Primärdata har samlats in speciellt för min undersökning på grund av att 
den befintliga forskningen inte ansågs vara tillräcklig för att det ska vara möjligt att dra 
slutsatser kring problemformuleringarna. Bryman och Bell (2003) anser att den kvalitativa 
datan syftar till att belysa djupare samband och nå längre ner i ett problems struktur. I den 
kvalitativa datan som har samlats in har sammanhanget varit i fokus, och datan har därför 
samlats in för att sedan tolkas och analyseras. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en 
fördel just med kvalitativ data att undersökaren får en större mängd material att bygga sina 
analyser utifrån. Bryman och Bell (2003) menar att det leder till att mer långtgående slutsatser 
kan dras. 
 
Precis som Johannessen och Tufte (2003) anser är lämpligt har jag hanterat den insamlade 
datan genom att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir 
analyserbart. Det har skett i form av noggranna transkriberingar. Utifrån den strukturerade 
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datan har sedan tolkningar och perspektiv från informationen som fanns i datamaterialet vuxit 
fram. 
 

2.1.2 Genomförandet av fokusgrupper  
 
Fokusgrupper har valts för att samla in uppsatsens kvalitativa primärdata. Christensen et al. 
(2001) menar att fokusgrupper är ett tidseffektivt sätt att samla in information från flera 
respondenter. Ytterligare en fördel menar de är att respondenter i fokusgrupper ofta går längre 
i sina tankegångar då de diskuterar olika ämnen med varandra, jämfört med vad de hade gjort 
vid en personlig intervju. För att på ett tidseffektivt sätt samla in kvalitativ data från flera 
olika respondenter och samtidigt starta en diskussion mellan dem har totalt fyra fokusgrupper 
genomförts. Syftet med dem var att få veta vad användare, och icke-användare, av 
applikationer anser om dem och om företagen bakom dem. Fokusgrupperna har gett ökad 
förståelse kring vilka signaler som mobila applikationer sänder till användarna och om de har 
någon påverkan på företags varumärkesimage. 
 

Fokusgruppernas utformning 
 
Enligt White7 är den största gruppen av användare av smartphones i åldrarna 22-33. Med 
anledning av det är det främst den gruppen av användare som har undersökts. Respondenterna 
har valts ut med hjälp av ett strategiskt bekvämlighets urval. Det innebär att de har delats upp 
utefter vilken telefon som de använder, och personer som ansågs kunna bidra med sina åsikter 
tillfrågades om de var intresserade av att medverka. Totalt tre fokusgrupper har genomförts 
med användare av smartphones. Den första fokusgruppen bestod av två respondenter med 
åldrarna 32 och 33 år som arbetar med marknadsföring på en kommunikationsbyrå. Den andra 
fokusgruppen var tre personer i åldrarna 23-26 år som var avlägset bekanta med varandra. I 
fokusgrupp tre fanns fyra personer i åldrarna 24-30 år som är bekanta med varandra. Även de 
två första fokusgrupperna var planerade att innehålla fyra personer, men antalet respondenter 
reducerades då flertalet lämnade återbud samma dag som de skulle hållas. Jag ansåg då att det 
var bättre att hålla fokusgrupperna med färre respondenter än att ställa in dem. 
 
Trots att många människor inte själva har en smartphone och därigenom inte tillgång till 
mobila applikationer, känner de ofta någon som har det. Deras åsikt är därför även relevant då 
de genom andra kan skapa sig en åsikt om mobila applikationer som kan påverka deras åsikt 
om företag. Därför har en fjärde fokusgrupp också genomförts med personer som kan 
representera den gruppen. Den bestod av fem personer i åldrarna 21-42 år. Medvetenhet bör 
finnas kring att de fyra gruppernas sammansättningar, gällande antal, ålder, kön och erfarenhet av 
mobila applikationer har påverkat resultatet i någon form. Att antalet respondenter i 
fokusgrupperna har varierat kan också ha påverkat resultatet. 
 
En risk med fokusgrupper är, enligt Christensen et al. (2001), att respondenterna inte tar lika 
mycket plats i diskussionen, eller att de påverkar varandra. Enligt författarna kan ålder vara en 
maktfaktor i fokusgrupper. Det har motverkats genom att respondenterna är i liknande åldrar 
och är bekanta med varandra. En risk med det kan dock vara att diskussionerna inte blir lika 
mångfaldiga på grund av att respondenterna genom sina personliga kopplingar kan vara för 
lika varandra. Den risken anser jag dock vägs upp av det faktum att de genom sina kopplingar 
                                                 
7 Carla White, Grundare av företaget Happy Tapper, Föreläsning 2010-03-03. 
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känner sig mer bekväma med varandra och genom det kan uttrycka sina verkliga åsikter utan 
oro för att andra inte ska hålla med. Jag ser ingen anledning i att tvivla på trovärdigheten hos 
respondenterna i de fyra fokusgrupperna då var och en av dem beskrev mobila applikationer, 
utifrån sina egna kunskaper och bakgrunder, samt deras åsikter och erfarenheter.  
 
Trots urvalet och uppdelningen av respondenterna finns det risk att resultatet av 
fokusgrupperna i viss mån kan bli missvisande. För att minimera risken är det, enligt 
Christensen et al. (2001), viktigt att undersökaren uppmuntrar respondenterna att dela med sig 
av sina åsikter, inte har en för passiv roll och är uppmärksam. Eftersom jag ensam har lett 
fokusgrupperna hade jag begränsade möjligheter att fungera som både moderator och 
sekreterare. För att säkerställa att ingen väsentlig information gick förlorad spelade jag in 
samtalen under fokusgrupperna. Det stärkte validiteten då det gav möjligheten att lyssna på dem 
igen, och kontrollera vad respondenterna verkligen svarade på frågorna som ställdes. Efter 
fokusgrupperna har jag även transkriberat vad som sades under dem. Syftet med det var att 
strukturera upp dem och på ett överskådligt sätt få en bild över vad som sades. Genom 
transkriberingen säkerställde jag att inga enskilda åsikter från någon respondent i 
fokusgrupperna försvann. Efter transkriberingen av fyra genomförda fokusgrupper blev det 
tydligt att teoretisk mättnad hade nåtts, och därför ansågs det överflödigt att genomföra fler 
fokusgrupper. 
 

Fokusgruppernas tillvägagångssätt 
 
Fem applikationer valdes ut för att undersökas i fokusgrupper. Urvalet startade med att tre 
applikationer från AppStores lista över de 25 mest nerladdade gratisapplikationerna 2010-03-
25 valdes ut. De välkända varumärkena som då valdes ut var SVT, Sveriges Radio och 
Aftonbladet. Nästan steg blev att finna deras konkurrenters applikationer. I AppStore fanns 
två konkurrenter; TV4 och Rix FM. Aftonbladets konkurrent Expressen har ingen applikation 
men de båda företagen har ändå diskuterats i fokusgrupperna. Syftet med det var att se vad 
respondenterna anser om Aftonbladets applikation, samt vad de anser om det faktum att 
Expressen inte har någon. Bakom de fem valda applikationerna står företag som förutom att 
de alla låg på Topp 25-listan även har en gemensam nämnare i den bransch som de är 
verksamma inom. Det anses inte leda till några negativa effekter för undersökningen utan 
underlättar istället då resultaten från fokusgrupperna kan ses som mer jämförbara. 
 
För att alla respondenter skulle ha möjligheten att bilda sig en uppfattning om applikationerna 
innan fokusgruppsmötet ombads de ta ner applikationerna dagen innan och titta igenom dem. 
Det effektiviserade tiden för fokusgrupperna då respondenterna genast började berätta om 
dem och delade med sig av sina åsikter. Varje fokusgrupp beräknades ta mellan en och en och 
en halv timma, och den beräknade tiden visade sig även stämma för samtliga fokusgrupper. 
För att få respondenterna att känna sig bekväma i fokusgrupperna inledde jag med att beskriva 
mitt valda uppsatsämne, varför jag har valt att göra fokusgrupper, vad det innebär samt vad 
som förväntades av dem. Samtalen i fokusgrupperna utgick ifrån en mall med ett antal 
stödfrågor. Antalet frågor minimerades på grund av att fokusgrupperna skulle kännas öppna 
och att respondenterna själva styrde dem utifrån tidigare fastställda ramar. Förutom de sedan 
tidigare fastställda frågor användes följdfrågor när det ansågs lämpligt. Samtalen startades 
med allmänna frågor för att ta reda på deras åsikter om mobila applikationer. Efter det 
behandlades varje applikation för sig i följande ordning; SVT Play, TV4 Play, Sveriges 
Radio, Rix FM, Aftonbladet. Avslutningsvis ställdes ett antal frågor som berörde samtliga 
applikationer. 
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2.2 Ett abduktivt förhållningssätt 
 
Då uppsatsens huvudsakliga syfte var att skapa en djupare förståelse inom valt område, har ett 
abduktivt förhållningssätt använts som samspel mellan teori och empiri. Det var lämpligt 
eftersom det enligt Patel och Davidson (1994) innebär att undersökaren ständigt söker efter ny 
kunskap genom att variera sitt arbete mellan att söka ny teori och empiri. I uppsatsprocessen 
har valet av ett abduktivt förhållningssätt visat sig genom att jag startade med att söka efter 
befintlig teori som jag ansåg var lämplig för valda problemformuleringar. Sedan samlades 
empirin in i form av fyra fokusgrupper. Efter resultatet som framkom från fokusgrupperna 
insåg jag att den teoretiska referensramen behövde omformas, och gjorde därför det. En 
anledning till mitt val av ett abduktivt förhållningssätt var att jag ville låta empirin och inte 
enbart teorin eller mina åsikter och tankar styra resultatet. 
 

2.3 Undersökningens trovärdighet  
 
Validitet består enligt Malterud (1998) av både en intern och en extern del. Den interna 
validiteten visar, enligt Christensen et al. (2001), på undersökningens trovärdighet, alltså om 
rätt sak har mätts. Jag ansåg att det var viktigt att vara medveten om hur uppsatsens resultat 
har påverkats av själva forskningsprocessen. För att skapa validitet för undersökningens 
resultat diskuteras därför valda källor för insamling av teori och empiri. Böcker har främst 
använts för att beskriva synen på varumärken och hur den har utvecklats genom åren. Då 
ingen motstridig information har framkommit ser jag ingen anledning till att tvivla på den 
insamlade teorins relevans. För att stärka uppsatsens trovärdighet och aktualitet ytterligare har 
ett stort antal vetenskapliga artiklar använts. Fenomenet mobilmarknadsföring har växt sig 
starkt under de senaste åren, och därför är forskningen i de vetenskapliga artiklarna i ämnet 
aktuell. Böcker kring ämnet mobilmarknadsföring som har använts är från 2009, vilket stärker 
validiteten då de med all sannolikhet fortfarande är aktuella. Det stärker undersökningens 
validitet då slutsatsen kan dras att forskningen fortfarande är representativ för hur 
verkligheten ser ut.  
 
Genom att använda en kvalitativ metod för insamling av empiri har undersökningen kunnat 
medföra en djupare förståelse kring mobilmarknadsföring än vad som hade varit möjligt med 
en kvantitativ metod. Under fokusgrupperna har respondenterna fått möjlighet att tala fritt 
utifrån ett antal förutbestämda ämnen. Att de har fått möjlighet att utveckla sina svar och 
motivera dem gör, enligt Christensen et al. (2001), att den interna validiteten på informationen 
ökar. Anledningen till det är enligt författarna att deras anledningar till att svara kan 
åskådligöras för forskaren, som då kan få en ökad förståelse för eventuella bakomliggande 
faktorer och strukturer. Som tidigare nämnt har fokusgrupperna spelats in och sedan 
transkriberats. Det har stärkt uppsatsen interna validitet eftersom ingen information som 
respondenterna gav har utelämnats. Transkribering minimerar risken för att jag som 
undersökare själv, utifrån min förförståelse, gör en värdering kring vilken av den givna 
informationen som är relevant. 
 
Uppsatsens externa validitet visar, enligt Malterud (1998) på i vilken utsträckning som den är 
generaliserbar. Författaren menar att i en kvalitativ undersökning definieras vanligtvis inte 
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generaliserbarheten eftersom den inte är relevant på samma sätt som i en kvantitativ 
undersökning. Resultatet från uppsatsen bygger på informationen som framkommit från 
individuella respondenter i fokusgrupperna. Då fokusgrupperna hade en kvalitativ utformning 
är uppsatsens resultat inte generaliserbart utan beskriver respondenternas enskilda åsikter. Det 
leder till att uppsatsens reliabilitet är låg. Reliabilitet visar, enligt Christensen et al. (2001), på 
hur tillförlitligt sättet som undersökningen har genomförts på är. Alltså om samma resultat 
hade uppnåtts om undersökningen gjorts om och genomförts på ett identiskt eller likartat sätt. 
Eftersom den här studien har en kvalitativ form och empiri har samlats in i form av kvalitativ 
data, vilka är beroende av situationen, kan en ytterligare undersökning aldrig få ett identiskt 
resultat. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
 
Kapitlet innehåller teori samt aktuell forskning som har skapat uppsatsens teoretiska 
referensram. I kapitlets inledning redogörs för faktorer som påverkar hur varumärken 
uppfattas av konsumenter, samt varför det är viktigt för företag att bygga staka varumärken. 
Fem faktorer som kan påverka företags varumärkesimage beskrivs sedan. Kapitlet avslutas 
med att redogöra för mobilmarknadsföring som en ny kanal för marknadsföring, och det 
beskrivs hur ny teknologi har skapat nya möjligheter för företag att bygga sina varumärken 
på.  
 
 

3.3 Värdet av att bygga starka varumärken 
 
Ett varumärke är enligt Grönroos (2008) egenskaper som utmärker ett företag från dess 
konkurrenter, och särskiljer dess varor eller tjänster från andra företags. Författaren menar 
vidare att varumärket kan vara allt från ett namn på en produkt eller på ett företag, eller att 
avsändaren representeras av en logotyp i form av en bild eller symbol. Varumärken fyller, 
enligt Keller och Lehmann (2006), många viktiga funktioner för företag. På den mest 
grundläggande nivån menar de att varumärken visar på vad företag erbjuder och vad som 
differentierar dem från andra. För konsumenter anser författarna att varumärken kan förenkla 
val, ge löfte på en specifik kvalitet, reducera risker och skapa förtroende. Författarna menar 
vidare att varumärken är byggda utifrån själva produkten, medföljande 
marknadsföringsåtgärder och konsumenternas användande av produkterna. Med det menar de 
att varumärken reflekterar hela upplevelsen som kunder har med en produkt. Keller (1993) 
anser även att varumärken fungerar som budbärare för företag, men att det sker först när ett 
värde har skapats, både för kunder och för företag. Varumärkens värden menar författaren 
skapas genom att det laddas med egenskaper och värderingar som förknippas med företag. 
 
Keller (1993) benämner det värde som företag upplever från varumärket för brand equity, och 
definierar det som de marknadsföringseffekter som företag upplever och som direkt går att 
härleda till varumärket. Aaker (2001) menar att det är svårt att utveckla en stark brand equity 
på grund av att konkurrensen är hård. Han anser därför att det viktigaste problemet som 
företag behöver lösa är hur de ska utskilja sitt varumärke från konkurrenternas på en marknad 
som är hårt konkurrensutsatt. Vidare menar författaren att för att det ska vara möjligt måste 
företag erbjuda unika fördelar och värden till kunderna. Dahlén och Lange (2003) kallar 
värdet som kunder upplever för kundbaserat varumärkesvärde, och Grönroos (2008) 
definierar det som hur värdefull upplevelsen av en produkt eller tjänst är jämfört med andra 
alternativ.  
 
Aaker (2001) menar att användare som konsumerar varumärken behöver känna att de mottar 
de fördelar och värden som har lovats dem, samtidigt som de får den förstärkning av självbild 
som de söker. Användare av varumärken, eller deras produkter definieras, enligt Keller 
(1993), vanligtvis genom associationer som innehåller demografiska eller psykologiska 
faktorer. Dahlén och Lange (2003) anser att om kunder har lätt att identifiera sig med 
varumärket leder det till att de får en positiv inställning till det, och att varumärkesvärdet då 
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höjs. Författarna menar att det har blivit vanligt att företag försöker underlätta för kunder att 
identifiera sig med varumärket genom att anspela på en livsstil som de antingen kan känna 
igen sig i eller strävar efter att uppnå. Att ladda varumärket med emotionella nyttor istället för 
att produktattribut anser Dahlén och Lange är en framgångsfaktor för att få kunderna att 
identifiera sig med varumärket. Enligt Keller och Lehmann (2006) har prioriteringen av 
varumärken som en immateriell tillgång ökat. Författarna menar att det numera är den allra 
viktigaste tillgången för många företag när de vill differentiera sig från konkurrenterna. 
 

3.3.1 Företags varumärkesidentitet visar vad de står för 
 
Simöes et al. (2005) menar att företags varumärkesidentitet representerar företag och visar på 
hur de väljer att identifiera sig själva och deras plats på marknaden. Melin (1999) menar att 
varumärkesidentiteten handlar om vad företag står för, och förmedlar den bild som de vill att 
kunderna ska ha av det. Enligt Melin kan varumärken laddas med både rationella och 
emotionella egenskaper. Exempel på rationella egenskaper är, enligt författaren, ren fakta som 
tillexempel om produkternas innehåll, deras kvalitet eller pris. För att urskilja ett varumärke 
från dess konkurrenter menar Melin att det inte räcker att ladda varumärket med rationella 
egenskaper. Han anser att de emotionella egenskaperna som känslor och värderingar är 
nödvändiga för att differentiera sig från konkurrenterna och få kunderna att välja ett företags 
produkter framför andras. 
 
För att en korrekt bild ska kunna förmedlas till kunderna menar Feurst (2007) att 
varumärkesidentiteten först måste vara tydlig för de anställda, och de måste ta till sig och 
acceptera den. Även Grönroos (2008) instämmer i att en förankring måste ske hos samtliga 
anställda inom företag innan identiteten kommuniceras ut till marknaden. Kapferer (2004) ser 
också ett stort värde i att medarbetarna på ett företag först får tid på sig att ta till sig 
varumärkesidentiteten och bli en del av den. Han menar att det annars kan uppstå problem om 
det inte finns kongruens mellan medarbetarnas bild av företag och den varumärkesidentitet 
som det försöker kommunicera. Om inte medarbetarna accepterar varumärkesidentiteten 
menar Kapferer att kunderna aldrig heller kommer att göra det, vilket skulle göra 
marknadsföringsinsatser meningslösa.  
 
När varumärkesidentiteten väl ska förmedlas till marknaden görs det, enligt Kapferer (2004), 
via den traditionella kommunikationsmodellen där ett budskap går från en sändare till en 
mottagare. Det innebär att företag sänder ut budskap som sedan tolkas av konsumenterna. Just 
tolkningen från kunderna menar Grönroos (2008) att många missar då de talar om 
varumärkesidentitet. Han menar att kundernas interaktion är av största vikt i det här 
sammanhanget då han inte anser att företag själva kan bygga upp en varumärkesidentitet. 
Författaren anser att begreppet varumärkesidentitet därför inte bör beskrivas som någonting 
som företag själva kan bygga, utan det bör istället användas för att beskriva den image som 
det vill att kunderna ska uppfatta. Enligt Simöes et al. (2005) finns det tydliga samband som 
visar på att företag som har en positiv och tydligt varumärkesidentitet ofta har en bättre 
lönsamhet.  
 

3.3.2 Faktorer som påverkar varumärkesimagen 
 
Den image som kunderna uppfattar kallas för varumärkesimage och den grundar sig i de 
associationer som kunderna kommer ihåg från olika kontakter som det har haft med 
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varumärket (Keller 1993). Keller talar om de associationer som varumärken ger deras kunder, 
och att de associationerna kan grunda sig i många olika intryck. I den här uppsatsen har 
mobilmarknadsföring studerats med fokus på faktorerna uppmärksamhet, engagemang, 
trovärdighet, lojalitet och integritet som alla sägs påverka företags varumärkesimage. Syftet 
var att se hur de påverkar konsumenternas uppleva varumärkesimage. I följande text 
presenteras de olika faktorerna var för sig. 
 

Uppmärksamhet 
 
För att företag ska lyckas påverka och influera konsumenter med deras marknadsföring är det 
enligt Dahlén och Lange (2003) viktigt att skapa uppmärksamhet kring varumärket. 
Gummesson (2006) anser att eftersom det är många aktörer på marknaden som konkurrerar 
om uppmärksamheten, blir det allt viktigare för företag att differentiera sin marknadsföring. 
Om de inte lyckas med det menar författaren att chansen att konsumenterna kommer att 
uppmärksamma företags kommunikation och budskap är liten. Författaren menar vidare att 
forskning har visat att de effekter som en marknadsföringskampanj får beror på mottagarnas 
attityd till det kommunicerade meddelandet, företaget som gör reklam och av det använda 
mediet. Enligt Keller och Lehmann (2006) spelar även upplevelsen av varumärken en viktig 
roll för företags framgång med marknadsföringsåtgärder som annonsering och kanalval. 
 
Marknadskommunikationen är då, enligt Dahlén och Lange (2003), en viktig del i att skapa 
uppmärksamhet kring ett företag och varumärke. Enligt Dushinski (2009) är det inte endast 
viktigt för företag att differentiera sig i sin kommunikation med marknaden, utan det är också 
viktigt att kommunicera med konsumenterna på ett sätt som är accepterat av dem. Om företag 
lyckas med det menar författaren att chansen är större att konsumenterna kommer att 
uppmärksamma kommunikationen. Enligt Dahlén et al. (2009) har användandet av icke-
traditionell och alternativ media i marknadsföring ökat de senaste åren. Författarna anser att 
den växande populariteten har medfört att större delar av företags budgetar för 
marknadsföring placeras i mindre traditionella marknadsföringsformer. Resultatet menar de 
förväntas vara att de får en större exponering och uppmärksamhet och genom det chansen att 
stärka sin varumärkesimage. 
 

Engagemang 
 
Enligt De Kreckhove (2002) är det viktigt att marknadsföring engagerar konsumenterna. 
Författaren menar vidare att företag bör sträva efter att engagera konsumenterna i så stor 
utsträckning att de engagerar sig i varumärken och deras produkter. Eftersom varumärken har 
blivit allt viktigare för konsumenter, menar De Kreckhove (2002) att det har blivit lättare för 
företag att engagera sina kunder. Det har ablivit vanligare än någonsin att konsumenter, och 
framförallt ungdomar, identifierar sig med varumärken och vad de står för, samt accepterar 
och tar till sig dem. Dahlén och Lange (2003) menar att om konsumenter identifierar sig med 
varumärken och tror på deras löften kan det ha starka positiva effekter på företags 
varumärkesimage. Förutsättningen för det är dock att varumärket lever upp till de 
förväntningar som finns på det. Om inte det sker menar författarna att det kan få motsatta 
effekter på varumärkesimagen. 
 
Enligt Dahlén et al. (2009) har konsumenter blivit mer selektiva när det kommer till 
marknadsföring. Författarna menar att konsumenter ser marknadsföring som ett utbyte mellan 
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sig själva och företagen vilket leder till att de kräver ett värde tillbaka för den tid som de 
spenderar på att processa kommunikationen. Även Dushinski (2009) anser att en förutsättning 
för att företag ska lyckas engagera sina kunder i de aktiviteter som de tillhandahåller är att de 
innehåller ett värde för kunden. Haghirian och Madlberger (2005) menar att personers 
uppfattning om företags marknadsföring påverkar deras övergripande uppfattning om dem. 
Därför anser författarna att marknadsföring som på något sätt är underhållande eller fyller en 
funktion som ses som viktigt för konsumenten har chansen att bli mest framgångsrik. Bauer et 
al. (2005) går ännu lite längre och menar att konsumenter bara accepterar 
mobilmarknadsföring under förutsättningen att de upplever att det har en nytta för dem. Även 
De Kreckhove (2002) menar att det är viktigt att konsumenterna upplever att 
kommunikationen är värdefull, och att den skapar ett värde för dem. Dushinski (2009) menar 
att allt för många företag tänker för lite på att försöka skapa ett värde för sina kunder i form av 
någonting som de anser är intressant. Det har enligt Dahlén et al. (2009) lett till att 
konsumenter undviker marknadsföring som de anser erbjuder dem lite värde, för att istället 
fokusera på dem som de anser erbjuder ett högre värde för dem. 
 
Konsumenter associerar, enligt Dahlén et al. (2009), kostnad med värde när det kommer till 
marknadsföring. Det innebär att företag som upplevs spendera mycket pengar på sin 
marknadsföring också upplevs anstränga sig mer och erbjuder genom det ett högre värde. I 
takt med att marknadsföringen ökar i samhället, menar författarna att även kraven från 
konsumenterna gör det. Kraven på företag är, enligt Dahlén et al. (2009), de samma oavsett 
om de använder medier som inte ses som traditionella. Lyckas företag leva upp till kraven 
från konsumenterna, menar författarna att de kan skapa engagemang. 
 

Trovärdighet 
 
Om företag lever upp till de löften som de ger påverkar det, enligt Dahlén och Lange (2003), 
den trovärdighet som de upplevs ha, och trovärdigheten påverkar i sin tur företags 
varumärkesimage. Författarna menar att anledningen till det är att när konsumenter möts av 
kommunikation gör de en mental avvägning som bestämmer om de ska lita på buskapet eller 
inte. Erdem och Swait (2004) anser att den trovärdighet som konsumenter känner för olika 
varumärken påverkar de val som de gör bland dem. Författarna menar vidare att det kan vara 
svårt för företag att bygga upp trovärdighet eftersom det bygger på en subjektiv känsla hos 
varje konsument. Dahlén och Lange (2003) anser dock att företags agerande, och det sätt som 
de väljer att kommunicera på, i stor utsträckning påverkar den trovärdighet som 
konsumenterna upplever. Vilken kanal som används påverkar alltså vilken effekt som 
kommunikationen får, och om den fastnar och bearbetas i mottagarens medvetande. 
 
Aaker (2001) menar även att den kvalitet som företag har på sina erbjudanden påverkar vilken 
trovärdighet som de kan skapa hos konsumenterna kring sina varumärken. En förutsättning 
för att trovärdighet ska kunna skapas menar författaren är att varumärket lyckas skapa en 
association till kvalitet hos konsumenterna. Associationen kan enligt Aaker skapas genom att 
företag konstant levererar en kvalitet på deras erbjudanden som konsumenter förväntar sig, 
samt att de kommunicerar det. Keller och Lehmann (2006) definierar just företags 
trovärdighet som att kunder tror att ett företag är villigt samt kan leverera produkter och 
tjänster som tillfredsställer kunders behov och önskemål. 
 
Dahlén et al. (2009) menar att konsumenter använder varumärkens rykte i sig för att utvärdera 
marknadsföringen och kvaliteten på deras erbjudanden. Generellt menar de att varumärken 
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med starka rykten mottas mer positivt av konsumenter. Det innebär dock, enligt författarna, 
att de varumärkena också har betydligt högre krav på sig att möta förväntningarna som finns 
på dem. Tvärtemot är det enligt Dahlén et al. för varumärken som anses ha ett sämre rykte, 
eftersom konsumenterna då inte så höga förväntningar på deras marknadsföring. Författarna 
menar att det innebär att företag med sämre rykte har mycket att vinna på att prova 
kommunicera via icke-traditionella medier då insatserna kan bli riktigt lyckade. Samtidigt 
menar de att varumärken med starka rykten har mycket att förlora på att misslyckas med 
marknadsföring via nya kanaler. 
 

Lojalitet 
 
Aaker (2001) menar att varumärken som lyckas nå en stark position i konsumenters 
medvetande har stora möjligheter att även skapa lojalitet. Feurst (2007) definierar en lojal 
kund som att den köper igen och igen av ett och samma företag, samt att den inte lockas att 
köpa av andra företag trots att de kan ha bättre erbjudanden. Det visar enligt Yang och 
Peterson på (2004) att företaget har stark varumärkesimage då de genom sitt agerande på 
marknaden lyckas locka kunder till att bli och förbli lojala. Chaudhuri och Hoibrook (2001) 
menar att konsumenter som är lojala till ett varumärke kan vara villiga att betala mer för ett 
specifikt varumärke efter som upplever att det varumärket har unika fördelar, som ingen 
annan kan förse dem med. 
 
Enligt Yang och Peterson (2004) finns det många fördelar med att ha lojala kunder. 
Chaudhuri och Hoibrook (2001) anser att lojalitet leder till reducerade marknadsförings-
kostnader och fler nya kunder.  Feurst (2007) menar att det sker eftersom lojala kunder ofta 
sprider positiv word-of-mouth om företag och rekommenderar företag eller varumärket till 
andra. Att befintliga kunder gör det arbetet åt företaget anser författaren är positivt eftersom 
förvärvskostnaden då uteblir. Chaudhuri och Hoibrook (2001) anser även att ökade marknads-
andelar kan bli en effekt när samma varumärke vid upprepade tillfällen blir köpt av lojala 
kunder.  
 
En förutsättning för att tidigare nämna effekter ska skapas från lojalitet mellan en kund, ett 
företaget eller varumärke menar Aaker (2001) är att det finns en dialog mellan dem. Enligt 
Hirschman (1972, se Feurst 2007) är interaktion och en dialog ett naturligt inslag i en relation 
som börjar utvecklas. Författaren menar att kunder som känner sig bekväma i en relation 
aktivt kommer att uttrycka sina önskemål och eventuella missnöjen. Genom att kunderna får 
komma till tals menar författaren att relationen mellan företag och kunder kan fördjupas. Då 
lojala kunder, enligt Dahlén och Lange (2003), är bättre på att ta till sig företags 
kommunikation menar författarna att de kan tjäna på att försöka skapa relationer. Även Feurst 
(2007) anser att när företag lyckas skapa goda relationer med sina kunder finns det mycket 
pengar att tjäna. Författaren menar att 20 procent av företags kunder står för 80 procent av 
inköpen, och att det visar på hur lönsamt det är att ha lojala kunder. 
 

Integritet 
 
Integritet kallas ibland även sekretess och är enligt Hansen och Christensen (2007) en vanlig 
variabel som uppmärksammas när konsumenters upplevelser av marknadskommunikation 
undersöks. Anledningen till det är enligt författarna att det har blivit allt viktigare att ta 
hänsyn till det eftersom antalet budskap som konsumenter möts av varje dag har ökat kraftigt. 
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Dahlén et al. (2009) menar också att den mängd budskap som konsumenter möts av varje dag 
upplevs som för mycket för många. Det gör enligt författarna att de försöker undvika 
budskapen i största möjliga mån. För att ändå ha möjlighet att nå konsumenterna beskriver 
författarna hur företag nu försöker hitta nya kanaler för sin kommunikation. Även Grusell 
(2008) menar att nya former för företag att kommunicera genom har växt fram de senaste 
åren. Hon beskriver vidare hur det i dagens marknadsföring är svårare för konsumenter att 
förstå att de blir utsatta för reklam då den har nya skepnader. Vidare menar författaren att 
företag genom det kan skapa känslan hos konsumenter av att det är de själva som har gjort 
valet att köpa deras varor eller tjänster. 
 
Trots att de kanaler som företag använder för att kommunicera med marknaden har förändrats 
och utvecklats de senaste åren anser Jenkins (2006) att säker och etisk kommunikation är 
nyckeln till framgångsrik kommunikation via både traditionella och icke-traditionella kanaler. 
Enligt De Kreckhove (2002) skapar alla former av ovälkomna intrång i den personliga 
integriteten en negativ reaktion mot varumärket ifråga. Det innebär att om företags 
kommunikation uppfattas som påträngande på något sätt är risken stor att hela 
varumärkesimagen påverkas på ett negativt sätt. Eftersom den risken finns menar hon att det 
är viktigt för företag att de verkligen har konsumenters godkännande att kontakta dem. 
 

3.1 Ökad användning av mobila applikationer 
 
Som tidigare nämnts har det det senaste decenniet blivit allt viktigare för företag att arbeta 
nytänkande och innovativt när det gäller val av kommunikationskanaler (Roach, 2009). 
Anledningen till det är enligt författaren att kraven har ökat på att kanalerna ska vara relevanta 
och effektiva för specifika målgrupper. Författaren menar att en kanal som uppfyller de 
kraven är marknadsföring via mobiltelefoner. Mobilmarknadsföring är, enligt Roach, ett brett 
begrepp som inte endast har en definition. Själv definierar hon mobilmarknadsföring som 
användandet av mobiltelefoner för att förse konsumenter med tids- och platsspecifik samt 
individuell information som marknadsför företags produkter, tjänster och idéer. Dushinski 
(2009) gör en liknande definition då hon beskriver att mobilmarknadsföring kopplar samman 
företag med enskilda konsumenter, vilket sker genom deras mobila verktyg. Hon menar precis 
som Roach (2009) att det unika är att det sker vid rätt tidpunkt, på rätt plats, men Dushinski 
(2009) tillägger även att meddelandet måste vara det rätta. Genom att konsumenter blir 
försedda med information som de är intresserade av menar Haghirian och Madlberger (2005) 
att företag har möjligheter att bygga relationer av en helt ny dimension. 
 
Dushinski (2009) menar alltså att framgångsrik marknadsföring via mobiltelefoner måste vara 
baserad på att konsumenterna accepterar den. Enligt Haghirian och Madlberger (2005) har 
system och verktyg som möjliggör det genom nya tekniska lösningar blivit allt mer vanligt i 
industrialiserade länder. Människors ständiga tillgång till mobiltelefoner menar Tapp (2008) 
har lett till att användandet av dem idag är utbrett hos konsumenter och fortsätter att växa. 
Över tre miljarder människor runt om i världen har idag mobiltelefoner, vilket motsvarar 
ungefär halva jordens befolkning (Dushinski, 2009). Bauer et al. (2005) anser dock att 
mobilmarknadsföring fortfarande är i ett embryostadium när det gäller kanalens kommersiella 
utveckling. Trots det menar Tapp (2008) att det tidigare nästan uteslutande var ungdomar som 
var intresserade av tekniken kring mobiltelefoner, men att det håller på att förändras. Enligt 
Tapp går åldern på den del av konsumenterna som är intresserade av mobiltelefoner och som 
fullt ut förstår hur de används nu upp till 40 år. Trappey och Arch (2005) menar att det därför 
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är den gruppen av konsumenter som är mest positiva till marknadsföring via mobila 
plattformar. 
 
Om konsumenter upplever företags kommunikation som positiv menar Melin (1999) att det 
blir enklare för dem att skapa relationer med deras kunder. Enligt Dushinski (2009) är 
relationer och interaktion nyckeln till framgångsrika mobilmarknadsförings-kampanjer. Även 
Haghirian och Madlberger (2005) menar att mobilmarknadsföring gör att interaktionen mellan 
konsumenter och marknadsförare ökar snabbt och enkelt. En förutsättning för det är enligt 
Melin (1999) att interaktionen sker på lika villkor mellan företag och deras kunder. 
Författaren menar att för att starka relationer ska kunna byggas får ingen part i relationen ha 
ett övertag på den andra. Även Dushinski (2009) anser att interaktion och en jämlik relation är 
en förutsättning för framgångsrik mobilmarknadsföring. 
 
Enligt Keller (1993) påverkar de associationer som konsumenter har till företag hur deras 
varumärkesimage uppfattas. De Kerckhove (2002) anser att mobilmarknadsföring är en bra 
kanal för företag som vill bygga starka varumärken. Vilken uppmärksamhet som företag 
väcker kan enligt Dahlén et al. (2009) påverka deras varumärkesimage. Möjligheterna att 
väcka uppmärksamhet genom mobila applikationer är enligt Hagirian och Madlberger (2005) 
stora. Författarna anser att vilken uppmärksamhet som företag får via kanalen beror på hur väl 
de lyckas sätta sig in i konsumenternas perspektiv och förstå hur de uppfattar reklam via 
mobila applikationer Enligt De Kreckhove (2002) är det viktigt att marknadsföring via 
mobiltelefoner, precis som all annan form av marknadsföring engagerar konsumenterna. Hon 
menar att mobilmarknadsföring i form av mass-sms som skickas ut inte utnyttjar mediets fulla 
kapacitet. Dushinski (2009) beskriver mobila applikationer som en kanal som kan engagera 
användarna eftersom den än så länge är relativt ny. Enligt Roach (2009) har mobila 
applikationer helt unika förutsättningar för att engagera användarna eftersom allt sker på deras 
villkor. 
 
Bauer et al. (2005) menar också att förutsättningarna för kommunikation via mobila 
applikationer är helt unika, och att företag som hanterar dem rätt kan skapa trovärdighet hos 
konsumenterna. Att det är användarna som styr har enligt dem också lett till att kraven på 
kommunikationen har stigit. Författarna anser att konsumenter bara accepterar 
marknadsföring via mobiltelefoner under förutsättningen att de upplever att det har en nytta 
för dem. Även De Kreckhove (2002) menar att det är viktigt att konsumenterna upplever att 
kommunikation via den kanalen är värdefull, och att den skapar ett värde för dem. För att 
kommunikationen ska upplevas som värdefull är det enligt Roach (2009) viktigt för företag att 
veta vad kunderna efterfrågar. Zmuda (2010) menar att det faktum att applikationer är en form 
av marknadsföring som inte tvingas på konsumenterna gör att just den kanalen är så 
framgångsrik. Genom att användare nyttjar olika företags applikationer menar hon att de får 
en starkare relation till just det företagen. Anledningen till det menar Zmuda är att kunderna 
får uppfattningen av att företag hjälper dem i deras vardag och förser dem med underhållande 
applikationer. Det gör enligt författaren att de blir mer positivt inställda till företag och att 
lojaliteten stärks från kundens sida. 
 
En positiv varumärkesimage kan, enligt De Kreckhove (2002), ta stor skada om företag 
kommunicerar på ett sätt som inte är accepterat av kunderna. Enligt Jenkins (2006) kan 
marknadsföring via mobila verktyg istället lyckas under förutsättningen att kommunikationen 
är säker och etisk. De Kreckhove (2002) menar att mobiltelefoner traditionellt har använts för 
kommunikationen mellan personer som känner varandra. Det som författaren anser 
karaktäriserar den kommunikationen är att det finns en uttalad tillåtelse mellan personerna att 
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kontakta varandra. Av den anledningen menar hon att det är viktigt för företag att de 
verkligen har konsumenternas godkännande att kontakta dem. Även Dushinski (2009) anser 
att konsumenternas uttalade tillåtelse att bli kontaktade eller deras aktiva interaktion är en 
förutsättning för framgångsrik mobilmarknadsföring.  
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4. Empiri 
 
 
 
Här presenteras sammanställningar av den empiri som har samlats för uppsatsen. Empirin är 
i form av fyra fokusgrupper som nedan redovisas var för sig. 
 
 
 
Fyra fokusgrupper har som tidigare nämnt genomförts. Frågorna som ställdes till 
respondenterna har sin grund i teori kring de fem faktorerna; uppmärksamhet, engagemang, 
trovärdighet, lojalitet och integritet som sägs påverka företags varumärkesimage. Nedan är 
fokusgrupperna sammanfattade utifrån deras svar på de frågorna. Den kompletta 
intervjuguiden finns att se i Bilaga 1, och transkriberingarna av fokusgrupperna i Bilaga 2. 
 

4.1 Fokusgrupp 1 
 
Den första fokusgruppen genomfördes med två respondenter, 32 och 33 år, som arbetar på en 
kommunikationsbyrå med marknadsföring. De ansåg att fördelarna med mobila applikationer 
var att de gör det lätt att komma i kontakt med företag. En av respondenterna gav Västtrafiks 
applikation som exempel på det eftersom man med hjälp av den både kan se hur bussarna går 
och köpa en sms-biljett utan att behöva ha tillgång till en dator. Den andra sa sig värdesätta 
möjligheten att skräddarsy sin egen telefon genom att själv bestämma dess innehåll. 
Respondenterna såg få nackdelar med mobila applikationer, men nämnde att möjligheter till 
vad man som användare kan göra är begränsade jämfört med företags hemsidor. 
 
Under förutsättningen att de mobila applikationerna är bra trodde respondenterna att mobila 
applikationer gör dem mer villiga att köpa företags produkter eller tjänster. Om inte 
applikationerna är bra menade de att effekten kan bli den motsatta och istället skapa irritation. 
Respondenterna ansåg även att om det redan finns ett intresse för företag kan det leda till 
positiva effekter och göra kunder mer villiga. Om intresset inte finns från början anser de att 
man heller inte bryr sig om applikationen. 
 
Vid frågan om respondenterna ser några integritetsproblem med mobila applikationer svarade 
de att de inte gör de alls. Anledningen till det var enligt dem att de själva väljer om och hur de 
vill använda applikationerna. De ansåg att valet alltid finns hos dem som användare. 
Respondenterna beskrev hur de och deras kompisar tipsar varandra om framförallt 
applikationer som lyckas fånga deras intresse. Ryktesspridningen sker när de fysiskt träffas 
men även på Internet och genom sociala nätverk. 
 

4.1.1 Sveriges Radio (SR) 
 
Respondenterna hade en positiv inställning till SR och en av dem nämnde att det blivit mer 
moderna. En av dem var sedan tidigare bekant med applikationen medan den andra tagit ner 
den inför fokusgruppen. När det gäller företagets målgrupp var deras åsikter delade då den 
ena ansåg att mest äldre människor lyssnade på kanalen medan den andra hade åsikten att 
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målgruppen är väldigt blandad. De menade att SR:s mobila applikation var enkel och att den 
därför passar en bred målgrupp. Att enkelheten även kan göra den tråkig var även en sak som 
dök upp. Själv innehållet i applikationen ansågs stort med många olika kanaler och program, 
men respondenterna efterfrågade något mer och bättre. 
 
En av respondenterna sa sig aldrig lyssna på SR:s kanaler annars och har därför inte heller 
använt dess applikation. Den andra lyssnar vanligtvis på företagets kanaler och använder även 
den mobila applikationen när han till exempel går till jobbet. En av respondenterna ansåg att 
SR:s applikation påverkar hans åsikt om företaget på ett positivt sätt eftersom han inte visste 
och förväntad att de skulle ha en. Den av respondenterna som kände till applikationen tyckte 
inte att det hade påverkat hans uppfattning av företaget. 
 

4.1.2 Rix FM 
 
Åsikten om radiokanalen Rix FM var att ingen av respondenterna lyssnar på den av olika 
anledningar. En lyssnade hellre på P3 medan den andra istället sa sig lyssna på Spotify istället 
med anledningen att han där kan välja när han vill lyssna på musik, och precis vad han vill 
höra på. Respondenterna hade lagt märke till Rix FM:s applikation då företaget hade gjort 
reklam för den genom radion och affischer. Företagets målgrupp sågs vara lite yngre i 
jämförelse till SR:s men respondenterna anser inte att applikationen speglar det. Istället 
menade de att den känns ganska tråkig och inte erbjuder användaren något nytt och roligt. Det 
är bland annat därför som ingen av respondenterna använder den. Ingen av dem ansåg heller 
att applikationen påverkar deras åsikt om företaget. De beskrev hur de trodde att personer 
måste vara intresserade av företag från början för att intresse även ska kunna skapas kring 
deras mobila applikationer. Annars menade de att konsumenter inte är tillräckligt 
uppmärksamma och bryr sig om att ta ner applikationen. 
 

4.1.3 SVTPlay 
 
Respondenterna uppgav sig tidigare inte ha tittat mycket på SVT tidigare men sa att det har 
ökat sedan deras applikation kom. Anledningen till det var att de genom applikationen har 
upptäckt program som de tidigare inte visste fanns, och som inte bara är för äldre personer. 
De tycker att det var mycket prat om applikationen när det kom eftersom den var lite 
annorlunda då utseende skiljde sig från det som många hade förväntat sig. Det var genom det 
som de la märke till den från början. 
 
När en fråga ställdes om vilken målgrupp som respondenterna trodde var SVT:s primära sa de 
att deras bild av det har förändrats. Tidigare hade de bilden av SVT att kanalen mest var för 
äldre, men tack vare den mobila applikationen har de insett att det inte är fallet. Att 
målgruppen är bred ansåg de även karaktäriserar applikationen som de beskrev som väldigt 
modern och snygg, samt att den passar alla. Även applikationens innehåll gillade de då de 
beskrev att den har samma överskådliga utseende och funktioner som hemsidan har. 
Respondenterna sa att de använder applikationerna eftersom de tyckte att det var bra att de 
kan kolla på tv när de vill. De menade att SVTPlay via telefonen är smidigt att använda när de 
inte är nära en dator eller tv. Om SVT:s mobila applikation påverkar deras uppfattning om 
företaget har de delade åsikter om. Respondenten som har tittat på SVT sedan länge ansåg 
inte att hans uppfattning direkt har förändrats, medan den andra ansågs sig ha blivit mer 
positiv till företaget eftersom det inte känns gammaldags längre. 
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4.1.4 TV4Play 
 
TV4:s mobila applikation la respondenterna märke till eftersom det har varit mycket reklam 
för den på tv. Enligt respondenterna riktar sig TV4 till en lite yngre publik än vad SVT gör, 
men de menar ändå att kanalen riktar sig till alla. De ansåg vidare att företagets applikation, 
precis som SVT:s är modern, har ett ungdomligt utseende och passar därför en bred målgrupp. 
Själva innehållet visste den ena av respondenterna inte mycket om eftersom han inte hade 
använt TV4Play direkt. Den andra personen ansåg att applikationen innehåller vad man kan 
förvänta sig men inte mycket mer, och att han använder den för att slippa passa tider på tv:n 
och kunna se de programmen som han är intresserad av. Eftersom TV4, enligt 
respondenterna, har en yngre publik och en mer modern framtoning har företagets applikation 
inte påverkats deras uppfattning om det. De påstod sig förvänta det av företaget, och tyckte att 
det hade varit konstigare om TV4 inte hade haft någon mobil applikation. 
 

4.1.5 Aftonbladet 
 
När Aftonbladet kom på tal var det första som respondenterna sa att den mobila applikationen 
är kass och att den inte gör något roligt över huvudtaget. Företaget i övrigt ansåg de gav bra 
möjligheter att läsa nyheter på Internet, och en av respondenterna tog ner applikationen efter 
att han såg reklam för den på företaget webbsida. Den andra respondenten tog ner den från 
AppStores topplista. 
 
Eftersom webbsidan innehåller mycket olika saker som till exempel nyheter, mode och 
skvaller menar respondenterna att företaget försöker nå en bred målgrupp, och även fånga de 
yngre läsarna. Dock ansåg de inte att den mobila applikationen är anpassad för målgruppen 
utan att den istället är riktigt dålig. Ingen av respondenter använder applikationen eftersom 
den endast kopplar upp mot företagets mobila sajt. En av respondenter menade att han inte 
ens förstod meningen med den. Deras åsikt om den mobila applikationen påverkar även deras 
åsikt om företaget i stort, eftersom de uppgav att den gör dem sura och irriterade över att den 
är dålig. En respondent berättade att han dagen innan fokusgruppen kollade på de betyg som 
applikationen fått av användare. Cirka 3800 omdömen fanns och majoriteten av dem menade 
han var negativa i stil med ”Ladda inte ner den här appen, den suger!”. Att applikationen i det 
här fallet skadar företaget mer än vad den gör nytta var de överens om. 
 

4.1.6 Expressen 
 
Det faktum att Expressen inte har någon mobil applikation menade respondenterna tyder på 
att de ligger lite efter i utvecklingen. De sa även att de tror att det är svårt för en tidning att 
göra en applikation som engagerar användaren. Om Expressen ska skaffa sig en mobil 
applikation menar de att företaget måste se till att den verkligen ger användaren en märkbar 
nytta och förenklar för den. 
 

4.2 Fokusgrupp 2 
 
Fokusgruppen genomfördes med tre personer i åldrarna 23-26 år. Fördelarna som de såg med 
mobila applikationer var att de går att använda var som helst och att de är mycket smidigare 
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än vad det är att surfa på Internet. Fördelar som de såg för företag med att använda sig av 
applikationer för att nå användarna var att de kan göra reklam för nyheter genom dem. 
Respondenterna menade vidare att de sprider vidare till sina vänner om ett företag har en bra 
applikation. En av respondenterna nämnde det faktum att hon själv kan välja när hon vill bli 
nådd av ett företag och att det inte är någonting som tvingas på henne. Den enda nackdelen 
med mobila applikationer som de kom att tänka på var ifall företag inte har en. 
 
Respondenterna trodde att om en applikation är bra kan den göra dem mer villiga att använda 
företagens tjänster eller köpa deras produkter. En av respondenterna nämnde det faktum att 
det beror på vilken relation som man hade till företaget innan. Hon menade att om man redan 
gillar ett företag kanske en mobil applikation gör att man gillar det mer. Samtidigt menade 
hon att det nog är svårt att få någon som inte har någon relation till företaget att börja använda 
deras applikation. En bra applikation menade respondenterna är rolig och enkel att använda. 
De menade att den ska vara både informationsrik och underhållande. Några integritetsproblem 
med mobila applikationer såg respondenterna inte på grund av att användarna själva kan välja 
om de vill använda den eller inte. Respondenterna ansåg att ryktesspridning sker kring mobila 
applikationer och att man tipsar om både bra och dåliga applikationer. 
 

4.2.1 Sveriges Radio (SR) 
 
Respondenternas åsikter om SR var delade då vissa sa sig lyssna på kanalerna medan andra 
inte gjorde det. Applikationen la de märke till på olika sätt, någon hittade den i AppStore, 
någon kom inte ihåg, och en tredje visste inte om den förrän i samband med fokusgruppen. 
Gällande företagets målgrupp trodde respondenterna att det är en mer mogen och äldre grupp 
människor. En respondent pekade dock på det faktum att vissa av SR:s kanaler har 
barnprogram. Applikationen i sig ansåg de fungerande för målgruppen, och beskrev den som 
trendig jämfört med hur de tidigare sett på SR. Själva innehållet i applikationen överraskade 
dock inte respondenterna utan den innehöll i stort vad de förväntade sig. Fördelen med att 
kunna lyssna på kanalen P3 vid valfritt tillfälle lyftes fram som en anledning till att använda 
applikationen. Samtliga respondenter beskrev att de blev glatt överraskade av det faktum att 
företaget har en mobil applikation, samt av dess utformning. 
 

4.2.2 Rix FM 
 
En av respondenterna lyssnar ibland på Rix FM:s morgonprogram, men annars var ingen av 
dem intresserade av kanalen utan de har andra favoriter. Den mobila applikationen har de lagt 
märke till på olika sätt, genom reklam på radion, AppStore och på önskemål inför 
fokusgruppen. Respondenterna identifierade målgruppen som lite smalare än SR:s eftersom 
det bara är en kanal. Att Rix FM:s målgrupp antagligen är lite yngre poängterades även, och 
de ansåg att den mobila applikationen fungerar bra för den målgruppen. Respondenterna 
kommenterade applikationerna med positiva saker som att musiken i den startar snabbt och att 
streamingen går fort. Den ansågs även vara tydlig och användarvänlig. Trots det använder inte 
två av respondenterna applikationen med anledningen av att de inte tycker om kanalen och 
känner då inget behov av applikationen. De ansåg heller inte att den mobila applikation har 
påverkat deras åsikt om företaget. Respondenten som ibland lyssnar på Rix FM anser inte 
heller att hennes åsikt har påverkats eftersom hon redan tidigare hade en relation till företaget, 
och blev genom det inte överraskad på något sätt. 
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4.2.3 SVTPlay 
 
Respondenterna hade liknande åsikter om företaget SVT, då samtliga av dem uppgav att de 
ser väldigt lite på de kanalerna. En av dem nämnde att hon endast kollar när det är några 
speciella galor eller evenemang som endast sänds där. Endast en av respondenterna hade 
applikationen innan de blev ombedda att ta ner den inför fokusgruppen, och hon tog ner den 
på grund av att det har varit mycket reklam kring den och att den då väckte ett intresse hos 
henne. Företagets målgrupp beskrevs främst som äldre människor och barn, och de menade att 
de där emellan verkar ha fallit bort. Respondenterna blev överraskade av hur modern 
applikationen såg ut första gången som de såg den, och menade att hela SVT har genomgått 
en makeover den senaste tiden. Fortfarande ansåg respondenterna att det dock inte går att 
jämföra med TV4. Applikationens innehåll är vad respondenterna förväntade sig, men 
eftersom de annars inte tittar på kanalen så använder de heller inte applikationen. Att de från 
början är intresserade av ett företag ser de som en förutsättning för att de ska använda en 
applikation, annars ser de ingen mening med det. Åsikterna om SVT:s applikation påverkade 
deras syn på företaget var delade. En person ansåg att hon blev positivt överraskad över att 
SVT kändes moderna, medan de andra inte hade någon direkt åsikt med anledningen att de 
inte gillar SVT. 
 

4.2.4 TV4Play 
 
Respondenterna såg TV4 som en kanal med ett brett utbud eftersom de visar många olika 
program. Applikationen såg de reklam för både på tv och via AppStore och tog då ner dem. 
Företagets målgrupp definierade de som bred och ansåg att deras program passade de flesta. 
En respondent sa att hon trodde att målgruppen var yngre än SVT:s. Respondenterna ansåg att 
den mobila applikationen är anpassad efter målgruppen på grund av att den är modern och 
genom det passar både en yngre och äldre målgrupp. Innehållet i applikationen menade de är 
bra och liknar SVT:s. Till skillnad från SVT:s applikation använder respondenterna TV4Play 
om de vill kolla på ett program som de har missat, eller om de vill se om ett visst program 
finns utlagt på TV4Play för att sedan kolla på det via datorn. En respondent tyckte att 
applikationen påverkade hennes åsikt om företaget positivt eftersom den tillåter att se på 
kanalen även när inte en tv eller dator är i närheten. En annan beskrev att hon varit inne på 
TV4Play på Internet flera gånger och att hon därför visste vad hon förväntade sig. Men hon 
var glad för att tjänsten nu finns även till telefoner. 
 

4.2.5 Aftonbladet 
 
Respondenterna la märke till applikationen på olika sätt genom företagets hemsida, tips från 
kompis och AppStore. Målgruppen såg de som blandad men menade att en stor del är lite 
yngre personer som föredrar den tidningen framför andra. Applikationen ansåg de är anpassad 
för både en yngre och äldre målgrupp, men de skulle egentligen inte kalla den för en 
applikation. Anledningen var att dess funktion endast mer går att likna vid ett bokmärke 
eftersom den endast kopplar upp mot den mobila sajten. Det gillade inte respondenterna utan 
ansåg att företaget borde göra något mer för att utveckla applikationen. Vad det skulle vara 
visste de dock inte. Att applikationen inte var intressant för dem ansåg de påverkade deras 
bild av företaget negativt. 
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4.2.6 Expressen 
 
Det faktum att Expressen har valt att inte ha någon mobil applikation ansåg vissa av 
respondenterna inte var konstigt medan andra gjorde det. En av dem menade att det ändå är 
nyheter som man vill åt och då behövs inget speciellt. Resterande respondenter tyckte dock att 
eftersom Aftonbladet har en applikation bör även Expressen ha det, utan att de egentligen 
visste varför. Det var mer för sakens skull. De menade att om de föredragit Expressen framför 
konkurrenten Aftonbladet hade de varit besvikna på att de inte har en applikation.  
 

4.3 Fokusgrupp 3 
 
Den tredje fokusgruppen genomfördes med fyra personer i åldrarna 24-30 år som är bekanta 
med varandra. Fördelarna som de såg med mobila applikationer var till exempel att de enkelt 
kommer i kontakt med saker som till exempel sport och roliga program. Respondenterna 
ansåg därför att applikationerna gjorde det enklare för dem i deras vardag och att det stora 
utbudet av applikationer gjorde det roligare att använda telefonerna. De beskrev att en fördel 
för företag med mobila applikationer är att de kan locka kunders intresse för företag i stort 
förutsatt att själva applikationen gör det. En respondent menade mobila applikationer det kan 
leda till att han köper mer från företag än vad han hade gjort annars. En nackdel med mobila 
applikationer beskrevs som att företag använder dem för att minimera den personliga 
kontaken eftersom det blir billigare. Det tyckte inte en respondent var bra. Andra respondenter 
nämnde att en nackdel kan vara om applikationerna är dåliga, för då stör de sig på det. 
 
Respondenterna ansåg att företags applikationer troligtvis gör dem mer villiga att köpa 
företags tjänster eller produkter. En respondent menade på att även fast man själv inte tror att 
det påverkar så blir vi nog omedvetet manipulerade. Några integritetsproblem med mobila 
applikationer såg de inte eftersom de själva ansåg sig ha makten att välja om de ville använda 
applikationen eller inte. Enligt respondenterna sprids rykten bland användare av iPhones både 
när det gäller bra och dåliga applikationer. En respondent beskrev att det ibland kan bli lite av 
en tävling kring den som har hittat den bästa applikationen. En dålig applikation pratar man 
också om för att varna någon för att ta ner den, speciellt om den kostar pengar. 
 

4.3.1 Sveriges Radio (SR) 
 
Respondenterna hade liknande åsikter om SR. De ansåg att de tidigare såg på företaget som 
gammaldags, torrt, tråkigt och vemodigt, men att de nu har försökt att modernisera sig och 
locka till sig en ny generation. De hade hittat applikationen via AppStore efter att ha sett den 
där samt hört reklam för den på P3. Företagets målgrupp definierade de numera som bred, 
eftersom de ansåg att det finns flera olika kanaler som har olika målgrupper. Att applikationen 
är enkel ansåg de gjorde att den passar för den breda målgruppen. Själva innehållet i 
applikationen menade de var väldigt basic och att det som finns där fungerar bra. En 
respondent tyckte att den borde kunna vara lite flashigare. Två respondenter lyssnar vanligtvis 
inte på SR och såg därför ingen anledning tillatt använda applikationen. De resterande två 
använder gärna applikationen för att lyssna på radio och ansåg att det var bra att möjligheten 
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finns. Att SR har hängt med i utvecklingen ansåg de respondenter som vanligtvis lyssnar på 
kanalerna var bra. De menade att företaget förstått vikten av att hänga med i svängarna. 
 

4.3.2 RixFM 
 
RixFM var det endast en respondent som tyckte om. De andra tyckte inte om kanalen 
eftersom den ansågs som för kommersiellt och att reklamen var jobbig. Information om 
applikationen hade de fått från företagets hemsida, från kanalen samt i AppStore. Hur 
företagets målgrupp ser ut var respondenterna inte överens om. Några personer beskrev den 
som antingen full av bag-in-box-tanter eller fjortisar, och ansåg att alla där emellan saknades. 
Två respondenter såg istället RixFM som en ung och fräsch kanal och ansåg att målgruppen 
speglade det. Respondenterna enades dock om att applikationen fungerar för hela målgruppen, 
men kanske främst för lite yngre. Samtliga personer ansåg att dess utseende och innehåll var 
rätt enkelt och inte speciellt på något sätt. Den respondenten som lyssnar mycket på RixFm 
berättade att hon även använder applikationen när hon är ute och går och så, och hon menade 
att det faktum att det är möjligt har påverkat hennes åsikt om företaget positivt. De andra 
respondenterna använder inte direkt applikationen och hade därför svårt att säga om den 
påverkar deras uppfattning om företaget. 
 

4.3.3 SVTPlay 
 
Att SVT har genomgått lite av en förändring och förnyat sig var något som respondenterna 
uppmärksammade. De gav ”På Spåret” som exempel på ett program som har bytt 
programledare och därmed lockat en yngre publik. Företagets applikation la de märke till 
eftersom det har varit mycket reklam för den på tv, och många har pratat om SVT:s 
ansiktslyftning. Företagets målgrupp anser de har förändrats från att tidigare endast innefatta 
äldre till att nu vara bredare. Det såg de som väldigt positivt. Själva applikationen gillade de 
och tyckte att dess utseende gjorde att den kändes påkostad och modern. Dess innehåll ansågs 
vara vad respondenterna förväntade sig. En respondent påpekade att innehållet ibland är lite 
dåligt uppdaterat, till exempel om han vill kolla på sport finns inte alltid det senaste med. Ett 
par av respondenterna använder applikationen, och då främst till när de inte har tillgång till 
datorn eller vill se något speciellt. Samtliga respondenter ansåg att SVT:s mobila applikation 
påverkade deras åsikt om företaget, tack vare att de blivit positivt överraskade. 
 

4.3.4 TV4Play 
 
TV4 var en populär kanal hos respondenterna och de lade märke till företagets applikation via 
reklam på Internet och genom AppStore. Företagets målgrupp definierade respondenterna 
som blandad, men de trodde att TV4 lockar fler yngre tittare än vad SVT gör. Den mobila 
applikationen ansåg de var anpassad för målgruppen och beskrev att den var precis som 
SVT:s – enkel att använda samtidigt som den ser bra ut. Själv innehåller i applikationen var 
vad de hade förväntat sig, och en respondent sa att han tyckte att den var lite mer uppdaterad 
än vad SVT:s applikation är. Två respondenter uppgav sig använda applikationen när de har 
missat något program av intresse, medan de andra två sade sig ha den men använder den inte. 
En av respondenterna som använde applikationen sa att hans åsikt om företaget påverkades 
positivt på grund av den eftersom han såg det som att företaget gör honom en tjänst. 
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Respondenterna som inte använde applikationen tyckte inte att den påverkade dem. De 
beskrev dock hur de hade tyckt att det däremot hade varit dåligt om de inte hade haft någon. 
 

4.3.5 Aftonbladet 
 
Respondenternas åsikt om Aftonbladet var att företaget var helt okej, men att deras 
applikation var dålig. Trots att den uppfyllde syftet menade de att den inte var så rolig. 
Samtliga respondenter upptäckte Aftonbladets applikation via AppStore. Företagets primära 
målgrupp uppskattades till att vara blandad. Respondenterna trodde att Aftonbladet är den 
tidning som yngre människor läser, men de menade ändå att majoriteten av läsarna var äldre. 
Den mobila applikationen ansåg de var enkel, men kan lite för enkel och de efterfrågade 
istället nya lite roligare funktioner. Frågan väcktes hos respondenterna om varför inte 
Aftonbladet lyckats med sin applikation när så många andra har gjort det. Det gjorde att de 
menade att deras åsikter om företaget påverkades negativt. 
 

4.3.6 Expressen 
 
Det faktum att Expressen inte har någon mobil applikation var respondenterna negativa till. 
De ansåg att det känns som om företaget inte bryr sig om dem och inte vill underlätta dem. De 
undrade varför de inte har någon om Aftonbladet har det. En respondent sa sig gilla 
Aftonbladet mer än Expressen och trodde att det kunde ha att göra med att de visar sig mer.  
 

4.4 Fokusgrupp 4 
 
Fokusgruppen genomfördes med fem personer i åldrarna 21-42 år. Ingen av personer har i 
dagsläget en iPhone och därmed inte direkt tillgång till mobila applikationer. Samtliga 
respondenter känner dock personer i sin närhet som har iPhones och är därmed mer eller 
mindre bekanta med applikationer. Ett par av dem påpekade det faktum att många som har 
iPhones tycker att det är roligt att visa applikationer som de gillar för andra. En av dem 
nämnde att det är många som använder sina telefoner och deras funktioner för att skryta. 
 
Två av respondenterna var väl bekanta med mobila applikationer. De menade att fördelarna 
med mobila applikationer är att de förenklar vardagen för användarna. Det sker enligt dem 
genom att de snabbt kan komma i kontakt med företag utan att behöva använda Internet via en 
dator. De andra två respondenterna hade en lägre kunskap om mobila applikationer och såg 
inte samma fördelar med dem. Istället tyckte de inte att det är viktigt att allt går fort, och de 
såg därför inget behov av mobila applikationer. När respondenterna blev tillfrågade om vilka 
nackdelar som de såg med mobila applikationer nämnde ett par av dem att det inte fanns 
några nackdelar. Andra pekade på det faktum att de verkar vara komplicerat med mobila 
applikationer och att de därför nöjer sig med telefoner med enklare funktioner. 
 
När respondenterna blev tillfrågade om vilka egenskaper som de anser är viktiga hos 
applikationer svarade en av dem att han vill ha Djurgårdens applikation eftersom han gillar 
dem. Sammantaget enades fokusgruppen om att det är viktigt att applikationer hjälper till på 
något sätt, att det måste finnas en nytta med dem. Som exempel på sådana applikationer gavs 
Västtrafik, SF och Eniro. Förutom att de måste ha ett klart syfte ansågs det även viktigt att 
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applikationerna var roliga på något sätt. Respondenterna menade att om företag väljer att ha 
applikationer eller inte kan påverka deras uppfattning om dem. De ansåg att företag behöver 
ha mobila applikationer för att de ska kunna hänga med, och att det känns som att de med 
applikationer bryr sig mer om sina kunder. En respondent sa att om ett företag inte har en 
applikation är de kassa. 
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5. Analys 
 
 
I analysen används teorin för att analysera den empiriska informationen. Här i uppsatsens 
femte kapitel sammanfogas teori och empiri under rubrikerna; uppmärksamhet, engagemang, 
trovärdighet, lojalitet och integritet. 
 
 
 
Företags varumärkesimage är den bild som konsumenter har av företag och baseras på de 
varumärkeskontakter som konsumenterna har haft (Keller, 1993). Enligt teorin påverkas 
företags varumärkesimage av bland annat fem olika faktorer. Det påstås att företags 
varumärkesimage påverkas av konsumenternas uppfattning av den uppmärksamhet, det 
engagemang och den trovärdighet som företag har lyckats skapa kring sig. Även associationer 
till lojalitet och integritet påverkar varumärkesimagen. Hur de fem valda faktorerna påverkas 
av mobila applikationer diskuteras nedan. 
 

5.1 Uppmärksamhet 
 
Dahlén och Lange (2003) menar att det är viktigt för företag att urskilja sig från 
konkurrenterna. Eftersom det är många som konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet 
måste företag hitta sätt att differentiera sig på. Respondenterna i fokusgrupp 1 ansåg att 
mobila applikationer var bra på att skapa uppmärksamhet eftersom det fortfarande är en ny 
kanal och alla företag gör därför inte reklam för det. Vidare beskrev de hur de har 
uppmärksammat applikationerna från de fem exemplifierade företagen. Det visade sig då att 
vissa företag helt klart lyckats bättre med att skapa uppmärksamhet kring sig än vad andra har 
gjort. De sätt som respondenterna har uppmärksammat att företagen gör reklam för sina 
applikationer på är bland annat via masskommunikation och företagens egna hemsidor. De 
gick att se ett mönster i respondenternas svar som pekad på att de överlag var mer positiva till 
de företag som var bra på att marknadsföra sin applikation. Den främsta anledningen till det 
menade de var att de företagen visar att de bryr sig om sina kunder och vill underlätta för 
dem.  
 
Lojala kunder är, enligt Dahlén och Lange (2003), både enklare och billigare att bearbeta 
eftersom de är mer uppmärksamma på företags reklam än vad prospekts är. Det blev tydligt i 
fokusgrupperna eftersom respondenter i de tre första fokusgrupperna hade god kännedom om 
de applikationer som de var intresserade av. Kommunikation kring applikationer och företag 
som de däremot inte var intresserade av hade de inte heller uppmärksammat. De beskrev att 
anledningen till det var att de brydde sig inte om vad de vill för de visste redan att de inte var 
intresserade av deras erbjudanden. Då ansåg de att det inte heller var någon mening med att 
ägna dem uppmärksamhet. 
 
För att företag ska uppmärksammas av konsumenter, inte bara av de lojala, anser Dushinski 
(2009) att de bör differentierar sig i sin kommunikation samtidigt som de kommunicerar med 
konsumenterna på ett sätt som är accepterat av dem. Word-of-mouth är enligt respondenterna 
ett bra sätt att få information om mobila applikationer. Då applikationer är ett omtalat ämne 
beskrev respondenterna att word-of-mouth i form av tips och topplistor på Internet är vanliga 
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och att de genom dem får redan på bra och mindre bra applikationer. Fördelarna med sådana 
tips och topplistor menade respondenterna var att det då inte är företag själva som kontaktar 
dem, och att informationen genom det blir mer trovärdig. Även AppStore har topplistor över 
de mest nertagna applikationerna. Det gör att det är enklare för respondenterna i fokusgrupp 
1att ta ner applikationer eftersom andra användare redan har accepterat dem och gjort det. 
Sådana applikationer ger även uppmärksamhet kring företag i stort då respondenterna menar 
att ryktet sprids om dem. Även respondenterna i fokusgrupp 4 hade kännedom om 
applikationer och det hade de endast fått genom word-of-mouth, vilket visar på att rykten bara 
inte sprids till faktiska användare utan även till icke-användare. 
 

5.2 Engagemang 
 
För att företag ska lyckas påverka konsumenterna, menar De Kreckhove (2002), att det är 
viktigt att marknadsföringen engagerar konsumenterna. Enligt respondenterna i fokusgrupp är 
det enklare att engagera sig i mobila applikationer jämfört med annan marknadsföring. 
Anledningen till det menade de var att de själva valt att ta ner applikationerna, och 
kommunikationen blir då inte påtvingad dem. Respondenterna i fokusgrupp 2 ansåg att 
mobila applikationer i sig själva sänder dem signaler av att företagen som har dem är 
engagerade och vill erbjuda dem något bra. Det faktumet verkar även göra att det blir enklare 
för dem att engagera sig. Överlag var respondenterna positiva till företag som utvecklar 
applikationer och, som några respondenter uttryckte det, hänger med i svängarna med iPhone-
eran. 
 
Hur konsumenter uppfattar varumärken och marknadsföringen kring dem påverkar enligt 
Haghirian och Madlberger (2005) deras syn på dem. Företaget SR beskrevs av respondenterna 
i fokusgrupp 3 bland annat som gammaldags, torr, tråkig och vemodig. Enligt författarna 
leder de till att företaget varken kan skapa engagemang kring sig eller sina produkter och 
tjänster eller stärka varumärkesimagen. Respondenterna i fokusgrupp 2 ansåg att de blir 
engagerade av företag som visar att de är engagerade i sig själva och sin marknadsföring och 
vill att konsumenterna också ska bli det. När den känslan skapas upplever respondenterna att 
företagen är angelägna om att engagera dem, vilket även blir resultatet. Respondenterna i 
fokusgrupp 4 beskrev de företag som inte har en mobil applikation som kassa. Det visar på att 
åsikterna kring det inte skiljer sig mellan användare och icke-användare av smartphones. 
 
Hur engagerade konsumenter blir av företags kommunikation beror enligt Haghirian och 
Madlberger (2005) på vilken relation som de har till dem. Det stämde in på respondenterna 
från samtliga fokusgrupper som menade att det har enklare för att bry sig om och engagera sig 
i mobila applikationer om de sedan innan är intresserade av företaget som står bakom dem. 
Om inte intresse finns sedan tidigare framgick det från fokusgrupperna att applikationerna 
endast kan engagera dem om de sticker ut och erbjuder dem en verklig nytta. Ett exempel på 
en sådan applikation var SVTPlay som tack vare sitt utseende och sitt väl utformade innehåll 
lyckades engagera några av respondenterna som sedan tidigare inte var positiva till företaget. 
Från fokusgrupperna gick det att utläsa att respondenterna ansåg att applikationer inte har 
någon chans att engagera dem om de inte har något behov av de tjänster som erbjuds.  

 
Enligt Dahlén et al. (2009) är det viktigt för konsumenter att känna att de får tillbaka något 
från företag som tack för att de engagerar sig i kommunikationen. Författarna menar vidare att 
konsumenter undviker marknadsföring som erbjuder dem ett litet värde och fokuserar den 
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som erbjuder dem ett högt värde. Från fokusgrupperna 1, 2 och 3 blev det tydligt att 
respondenterna vill ha någon form av nytta från applikationerna. De ville att applikationen ska 
förenkla för dem och gör de det kan de tänka sig att använda dem. En stor nytta som de såg 
var att de mobila applikationerna förenklar vardagen för dem genom att till exempel 
möjliggöra att se på tv och lyssna på musik när de vill. Det faktum att de slipper missa 
programmen som de är intresserade av utan att behöva passa tider ansåg de gav dem stort 
värde. 
 

5.3 Trovärdighet 
 
Enligt Keller (1993) är det vanligt att företags målgrupp och användare av varumärken 
definieras med hjälp av demografiska eller psykologiska faktorer. I fokusgrupperna med 
användare av smartphones var det de demografiska faktorerna som utmärkte sig och 
respondenterna beskrev företagens målgrupper utifrån vilka åldrar som de trodde att 
konsumenterna var i. De beskrev i huvudsak tre olika sorters målgrupper; yngre personer, 
äldre personer eller blandade åldrar. Eftersom alla respondenter beskrev företagen utifrån sina 
egna erfarenheter var deras åsikter grundade i varumärkesimagen som de uppfattade. Vid flera 
tillfällen var respondenterna i de olika fokusgrupperna inte överens om hur företagens 
målgrupp såg ut. Det tyder på att företagens kommunikation med marknaden till viss del 
saknar fokus och genom det blir varumärkesimagen otydlig. 
 
Den trovärdighet som företag upplevs ha påverkas enligt Dahlén och Lange (2003) till stor del 
av hur de kommunicerar med marknaden. Beroende på vilken kanal som används påverkas 
den effekt som kommunikationen får i konsumenternas medvetande. Mobila applikationer är 
enligt respondenterna i fokusgrupp 1 och 2 inte lika påträngande som annan kommunikation 
eftersom de själva väljer om och när de vill använda dem. Respondenterna i fokusgrupp 2 
beskrev att företag som använder mobila applikationer visar att de bryr sig om deras privatliv 
och vill erbjuda dem något nytt och annorlunda. Det faktum att mobila applikationer sågs som 
något nytt gjorde enligt respondenterna också att det sågs som en positiv kanal för företag att 
kommunicera med dem genom. Företag som baserar sin kommunikation på konsumenters 
egna valmöjlighet att ta till sig dem ansåg respondenterna att de blev positiva till.  
 
Förutom sättet som de kommunicerar på använder konsumenter, enligt Dahlén et al. (2009), 
även varumärkens rykten för att ta reda på mer om företag och bilda sig en uppfattning om 
vad de erbjuder. Författarna menar att konsumenter mottar varumärken med starka mer rykten 
mer positivt, men samtidigt har de också högre krav på sig att leva upp till förväntningarna 
som finns på dem. Respondenterna i der tre första fokusgrupperna talade mycket om 
förväntningar och när de blev ombedda att beskriva vad de tyckte om applikationer svarade de 
ofta att de var som förväntat. Ett undantag från det var dock Aftonbladets applikation som 
respondenterna i fokusgrupp 1 och 3 uppgav inte alls levde upp till de förväntningar som de 
hade på företaget. De menade att Aftonbladet utger sig för att vara ett modernt företag, men 
deras applikation förstärkte inte det löftet. Enligt respondenterna påverkade det deras syn på 
företag på ett negativt sätt. Enligt Dahlén et al. (2009) är det viktigt för varumärken med 
starka rykten att de lyckas med sin marknadsföring via nya kanaler, för annars kan 
konsekvenserna bli stora. Här finns en stor risk för Aftonbladet som enligt respondenterna 
inte agerar på ett trovärdigt sätt. 
 
Om företag istället lever upp till de löften som de ger och de förväntningar som finns på dem 
påverkar det enligt Dahlén och Lange (2003) den trovärdighet som de upplevs ha på ett 
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positivt sätt. Aaker (2001) menar även att den kvalitet som företag har på sina erbjudanden 
påverkar vilken trovärdighet som de kan skapa hos konsumenterna kring sina varumärken. 
Det stämmer in på nästan alla respondenternas åsikter om SVTPlay som de angav 
överträffade deras förväntningar på företaget. De beskrev att det i applikationen fanns mycket 
positiva saker som vissa av respondenterna inte visste om då de aldrig tidigare varit 
intresserade av SVT. Det gjorde att företaget lyckades skapa trovärdighet hos respondenterna 
då den mobila applikationen överträffade förväntningarna på vad företaget kan åstadkomma.  
 

5.4 Lojalitet 
 
Feurst (2007) definierar en lojal kund som att den köper igen och igen av företaget, samt att 
den inte lockas att köpa av andra företag trots att de kan ha bättre erbjudanden. Genom att 
användare nyttjar olika företags applikationer får de, enligt Zmuda (2010), en starkare relation 
till företagen som erbjuder dem. Flera av respondenterna ansåg att bra mobila applikationer 
påverkar deras åsikt om företag i stort och gör dem även mer villiga att köpa företags 
produkter eller tjänster. Alla respondenter som var användare av smartphones använde högst 
en av de konkurrerande företagens applikationer och var lojala till det företag som de hade 
den starkaste relationen med. Enligt respondenterna kan mobila applikationer stärka relationer 
och genom det vara lojalitetsbyggande eftersom de underlättar för att komma i kontakt med 
företag. Genom att en dialog skapas menar alltså Aaker (2001) att möjligheterna att även 
lojalitet ska skapas är goda. En anledning till det kan vara att respondenterna uppfattar att 
företag bryr sig om dem och vill hjälpa dem att förenkla tillvaron eftersom de tillhandahåller 
en mobil applikation. 
 
Dahlén och Lange (2003) menar att befintliga och redan lojala kunder är bättre på att ta till sig 
kommunikation som företaget sänder ut eftersom en befintlig dialog redan finns. Det 
framkom även i fokusgrupperna då respondenterna hade applikationer på sina iPhones från 
företag som de tyckte bra om. Majoriteten av respondenterna hade redan innan 
fokusgrupperna flera av de fem exemplifierade företagens applikationer på sina telefoner. De 
hade alltså själva gjort det medvetna valet att ta ner och använda dem. De respondenter som 
inte var intresserade av vissa av applikationerna visste inte heller om att de fanns förrän 
tillfället för fokusgrupperna, och använde därför inte heller dem. Det visar på att lojala kunder 
är mer mottagliga för företags kommunikation än vad andra är. Ett undantag från det var 
applikationen SVTPlay, där majoriteten av respondenterna hade uppmärksammat att de finns, 
och ett antal av dem hade även tagit ner den till sina telefoner. Respondenterna menade att 
företaget verkligen har varit aktiva med sin marknadsföring och att de därför blivit 
intresserade av applikationen. Även om lojalitet inte skapas direkt kan respondenternas ökade 
intresse leda till lojalitet i längden. 
 
Att skapa fler lojala kunder bör företag satsa på då det, enligt Feurst (2007), finns mycket 
pengar att tjäna på dem. Aaker (2001) menar alltså att lojalitet skapas mellan företag och 
deras kunder under förutsättningen att de har en befintlig dialog. Även respondenterna i alla 
foksugrupper ansåg att ett befintligt intresse från deras sida av företag är en förutsättning för 
att mobila applikationer ska kunna påverka deras åsikt om dem. Resterande företag brydde sig 
inte respondenterna om. De beskrev att det är svårt för företag att påverka dem om de inte har 
något intresse i företaget. Om det trots allt ska vara möjligt måste applikationen erbjuda något 
speciellt och unikt. Mobila applikationer ses därför fungera bra som en lojalitetsskapande 
kanal och för att stärka relationerna med befintliga kunder, men sämre för att skapa intresse 
från nya kunder. 
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5.5 Integritet 
 
Enligt både Bauer et al. (2005) och Dushinski (2009) kan framgångsrik mobilmarknadsföring 
endast skapas om företag har konsumenternas tillstånd att kontakta dem. Författarna menar att 
kommunikationen annars kan uppfattas som ett intrång i den personliga integriteten. Enligt 
respondenterna var den personliga integriteten inte hotad av mobila applikationer, utan de 
ansåg istället att kanalen ger dem som användare all makt. De förklarade det som att de själva 
väljer om de vill ta ner en applikation eller inte. Den enda situationen som ett par av 
respondenterna menade kunde uppfattas som integritetskränkande var om de kände sig 
tvingade att ta ner en applikation för att få tillgång till en rabatt eller liknande. Återigen 
påpekade respondenterna dock att de ändå har ett eget val och inte blir påtvingade något.  
 
Traditionellt menar Haghirian och Madlberger (2005) att mobiltelefoner är ett privat verktyg 
som tidigare endast har använts för kommunikation mellan två privatpersoner. Författarna 
anser därför att det är viktigt att all marknadsföring och information som når konsumenter är 
relevant för dem. Mobila applikationer ger enligt respondenterna dem möjligheten att själva 
välja hur de vill använda dem, och genom det även bestämma vad som är relevant för dem. 
Om en applikation är dålig eller irriterande menade respondenterna att det nästan kan vara ett 
integritetsproblem eftersom de då har slösat bort tid på den. De menar också att man som 
användare kan lösa det problemet bara genom att ta bort den. 
 
De Kreckhove (2006) menar att alla former av ovälkomna intrång i den personliga integriteten 
skapar en negativ reaktion mot varumärket ifråga. Enligt fokusgrupperna verkar inte mobila 
applikationer skapa intrång i respondenternas integritet. Genom det finns ingen risk att för 
negativ påverkan på varumärken.  
 

5.6 Summering av analysen 
 
Efter att de fem faktorer som påverkar företags varumärkesimage har analyserat råder det 
inget tvivel om att marknadsföring via mobila applikationer är en effektiv kanal för 
marknadsföring. Precis som det framkommit från studien är fördelarna med att använda den 
kanalen många. Trots det så är marknadsföring med hjälp av mobila applikationer ett relativt 
nytt fenomen för många företag. Efter att ha undersökt och studerat fem applikationer lite 
närmare med hjälp av fokusgrupper framgår det att det finns en viss osäkerhet hos vissa 
företag kring hur marknadsföring via mobila applikationer kan användas på ett effektivt sätt. 
För de företag som agerar på ett sätt som uppfattas som självsäkert av respondenterna har 
chansen att påverka den uppleva varumärkesimagen. Ett självsäkert agerande uppnås genom 
att företag ha en mobil applikation som erbjuder konsumenterna ett värde och att de 
kommunicerar om och genom den på ett sätt som inte känns integritetskränkande. 
 
Om de mobila applikationerna skapar positiv uppmärksamhet, engagemang och trovärdighet 
hos konsumenterna kan kanalen vara utmärkt att använda för att även skapa lojalitet. 
Anledningen till det är att respondenterna upplevde att företag, som lyckats med sina 
applikationer, gjorde dem en tjänst och erbjöd dem en stor nytta. Lojala kunder är också bra 
på att sprida word-of-mouth och respondenterna beskrev att de ofta delar med sig av tips om 
bra, men även sämre, mobila applikationer. När positiva rykten sprids bland konsumenterna 
kan företags varumärkesimage stärkas då de blir positivt inställda till företaget i fråga. Från 
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respondenterna i fokusgrupperna framkom det att det är svårt att skaffa nya kunder genom 
mobila applikationer om konsumenterna inte är positiva till företaget. Anledningen till det är 
att konsumenterna då inte ser någon anledning till att engagera sig i de företagen och deras 
applikationer.
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6. Slutsatser 
 
 
 
Det avslutande kapitlet innehåller en redogörelse för de slutsatser som framkommit från 
analysen. Efter en sammanfattning av slutsatserna följer en avslutande diskussion där vikten 
av att värdesätta mobila applikationer som den värdefulla kanal det är diskuteras. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 
 
 

Under arbetet med uppsatsen har det undersökts hur mobila applikationer kan användas för att 
skapa uppmärksamhet, engagemang, trovärdighet och lojalitet kring varumärken samt värna 
om konsumenters integritet. Om mobila applikationer kan påverka företags varumärkesimage 
har även undersökts. Dushinski (2009), Zmuda (2010) och Roach (2009) beskriver alla de 
många fördelar som finns med att använda sig av marknadsföring via mobila applikationer. 
Nyckeln till en framgångsrik kommunikation menar de är konsumenternas tillåtelse att bli 
kontaktade och att kommunikationen sker vid rätt tillfälle och med rätt meddelande. Det 
resultat som framkommit från uppsatsen styrker de teorierna, men visar även på andra 
dimensioner av hur mobila applikationer påverkar företags varumärkesimage. 
 
Uppmärksamhet kring mobila applikationer kan skapas genom flera olika kanaler under 
förutsättning av konsumenterna är mottagliga för dem. Applikationer leder även till att 
uppmärksamhet skapas kring företag i stort. I vilken utsträckning som respondenterna 
upplevde att de undersökta företagen själva marknadsför sina applikationer varierade. Överlag 
blev det tydligt att den kommunikation som företag själva sänder ut genom egna hemsidor 
och annonskampanjer endast är ett sätt som uppmärksamhet skapas på. De flesta respondenter 
blev uppmärksammade om de behandlade företagens mobila applikationer via 
kommunikation som inte sänts ut av företaget självt. Exempel på sådana kanaler är externa 
topplistor i till exempel tidningar där omtyckta applikationer listas, samt iPhones egna 
topplista i AppStore. De kanalerna ansågs vara mest trovärdiga eftersom recensionerna 
baserar sig på andra användares upplevelser. 
 
Sådana kanaler ansågs även vara mest pålitliga eftersom de baserar sig på att andra 
konsumenter har accepterat applikationerna, och inte endast på reklam från företagen själva. 
Anledningen till det är att ryktesspridning kring mobila applikationer är stor och att 
användarna influerar varandra med sina åsikter. Företag som utmärker sig och differentierar 
sig från sina konkurrenter genom att ha båda bra och dåliga applikationer får genom det 
uppmärksamhet. Det är kvaliteten på applikationen som avgör om uppmärksamheten kring 
företaget blir positiv eller negativ. Mest uppmärksamhet ger applikationer som överträffar 
konsumenternas förväntningar på företag, är engagerande och erbjuder dem stor nytta. Då 
finns det även möjlighet för varumärkesimagen att stärkas. 
 
Precis som De Kreckhove (2002) menar bör marknadsföring kring mobila applikationer 
engagera konsumenterna. Det blev från fokusgrupperna tydligt att det är betydligt enklare att 
engagera konsumenter kring företag som de redan är intresserade av. Anledningen är att de är 
mer mottagliga för kommunikationen från sådana företag och då blir det ett mindre steg för 
dem att börja använda den mobila applikationen. Att de från början har en viss uppfattning 
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om företagen gör att det är viktigt att applikationen motsvarar deras förväntningar på dem. 
Om förväntningarna uppfylls kan ökat engagemang skapas kring företagen och deras mobila 
applikationer, men om det inte är fallet blir effekten den motsatta. Respondenterna beskrev 
nästan uteslutande att de inte ser någon mening med att använda en applikation från ett 
företag som de inte är intresserade av. Om de ändå ska göra det måste applikationen verkligen 
sticka ut och erbjuda dem ett värde av något slag. Det beror på att de, i likhet med vad Dahlén 
et al. (2009) menar, vill få något tillbaka för att de engagerar sig i företag och deras 
kommunikation. 
 
Den trovärdighet som företag kan skapa genom mobila applikationer, och som de även 
upplevs ha, påverkas i stor utsträckning av hur bra de lyckas leva upp till de löften och 
förväntningar som finns på dem. När företag inte lyckas leva upp till respondenternas 
förväntningar på de mobila applikationerna påverkas deras bild av företagen negativt. Som 
exempel på det gavs Aftonbladet som utger sig för att vara en modern tidning, men deras 
applikation spelar inte det. Företag som istället visar att de hänger med i den tekniska 
utvecklingen signalerar enligt respondenterna att de bryr sig. SVT är ett exempel på ett sådant 
företag som med sin applikation överträffade deras förväntningar och därmed även påverkade 
bilden av företaget på ett positivt sätt. 
 
För att det ska vara möjligt att skapa lojalitet genom mobila applikationer har det utifrån 
fokusgrupperna blivit tydligt att det krävs att konsumenterna redan har ett intresse av 
företagen i fråga. Det går i linje med vad Aaker (2001) menar är en förutsättning för att 
lojalitet ska kunna skapas. De respondenter som under fokusgrupperna angav sig vara positiva 
till vissa av företagen var också de som hade störst kunskap om deras applikationer. 
Respondenter som inte var intresserade av vissa företag hade ofta inte heller kunskap om att 
applikationerna fanns och använde dem därmed inte heller. Flera av de positiva 
respondenterna uttryckte en känsla av tacksamhet till företagen och hade uppfattningen av att 
företagen har utvecklat en applikation för att de bryr sig om dem. Själva ansåg de att vissa av 
de mobila applikationerna har påverkar deras uppfattning om företagen på ett positivt sätt. 
Anledningen till det angavs ofta vara att företaget underlättat för dem och vill hjälpa till 
eftersom de nu till exempel kan se på tv och lyssna på radio via sina mobiltelefoner när de 
vill. 
 
Det finns inga direkta integritetsproblem med mobila applikationer. Anledningen till det är att 
det är att användarna själva som väljer om de mobila applikationerna ska användas eller inte. 
Ett par respondenter angav att applikationer kan vara integritetskränkande om de är dåliga och 
inte erbjuder dem någon direkt nytta. Men samtidigt påpekade de att de inte behöver ha kvar 
applikationerna på sina telefoner då. Att mobila applikationer inte skapar intrång i 
respondenternas personliga integritet leder till att det inte finns någon risk för en negativ 
påverkan på varumärken som står bakom dem. 
 
Den slutsats som har dragits är sammanfattningsvis att företag som arbetar med att förse 
konsumenter med underhållande och engagerande applikationer har möjlighet att påverka sin 
varumärkesimage. Det baseras på att undersökningen har visat att mobila applikationer har 
möjlighet att påverka de fem undersökta faktorerna på både positiva och negativa sätt. Vilken 
påverkan som de får beror till stor del på hur företagen agerar, samt på konsumenternas 
intresse för företaget i fråga. 
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6.1 Avslutande diskussion 
 
Från den genomförda studien har det framkommit att företags mobila applikationer uppfattas 
och tas emot på olika sätt. Deras satsningar på att nå konsumenterna genom ytterligare en 
kanal har alltså varierande framgång. Aftonbladet är ett exempel på ett företag som, till 
skillnaden från konkurrenten Expressen, har en mobil applikation. Tyvärr utnyttjar företaget 
inte kanalens fulla potential för att nå ut till kunderna och engagera dem. Istället agerar det på 
motsatt sätt och har en applikation som inte motsvarar konsumenternas förväntningar. Om 
applikationen är baserade utefter medvetna val från företagets håll eller istället okunskap om 
kanalens funktion vet jag inte. Det som dock har framkommit är att som Aftonbladets 
applikation är idag gör den mer skada än nytta för företaget. 
 
Eftersom mobila applikationer kan ha en effekt på hur företag och deras varumärkesimage 
uppfattas anser jag att det är viktigt att företag har en tydlig strategi för kanalen. 
Konsumenternas krav på mobila applikationer blir ständigt hårdare och de kräver mer från 
företagen. I takt med att mobila applikationer blir vanligare menar jag att kraven på 
relevansen och värdet i dem kommer att ökas ytterligare. För att företag inte ska misslyckas 
med att leva upp till förväntningarna från konsumenterna är det viktigt att de endast satsar på 
mobila applikationer om de verkligen kan erbjuda marknaden en nytta. Om inte är risken att 
företags varumärkesimage kan påverkas negativt. 
 
Respondenterna angav att de upplevde att företag bryr sig om dem och gör dem en tjänst 
genom att till exempel tillhandahålla applikationer som gör att de kan se på tv och lyssna på 
radio när de vill. Utifrån informationen som framkommit från fokusgrupperna verkar mobila 
applikationer vara en bra kanal för att skapa lojalitet. Anledningen till det är att 
respondenterna verkar glömma av att företagen som står bakom applikationerna har ett 
vinstsyfte och vill tjäna pengar. Istället verkar de ha uppfattningen av att företagen vill hjälpa 
dem. Det kan företag dra nytta av eftersom konsumenterna upplever att de mobila 
applikationerna erbjuder dem ett stort värde. 
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6.2 Framtida forskning 
 
Den här uppsatsen är avgränsad till att behandla mobila applikationer som finns tillgängliga 
på smartphonen iPhone. Övriga märken och modeller där applikationer finns tillgängliga, som 
till exempel från HTC har inte behandlats. Då de olika telefonerna även har stor variation i 
mjukvara och tillgänglighet av applikationer ser jag relevans i att undersöka om även 
konsumenternas attityder varierar beroende på vilken mobiltelefon som de har. 
 
De fem undersökta applikationerna tillhör företag inom liknande områden; tv, radio och 
tidningar. Intressant hade även varit att välja helt fristående företag som inte på något sätt är 
ihopkopplade med varandra och se om det resultatet hade varit jämförbart med det som 
framkommit från den här studien. Genom att även undersöka andra företag tror jag att en 
större förståelse för mobila applikationer och de viktiga mekanismerna bakom framgångsrik 
kommunikation kan skapas. 
 
Mobila applikationer är endast en kanal som företag använder för att kommunicera med 
marknaden och sin målgrupp. Hur den kanalen bäst kan kombineras med andra kanaler och 
genom det skapa en ultimat marknadsmix kan även vara intressant att undersöka vidare. 
Anledningen till det menar jag är att företag sällan bör använda endast en kanal för att 
kommunicera med marknaden utan de kanaler som företag väljer bör istället komplettera 
varandra. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide för fokusgrupper 
 
Frågor fokusgrupp 1-3 
 
Inledande frågor: 
 
Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? (både för företag och privatpersoner) 

Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer? (både för företag och privatpersoner) 
 

Varje applikation för sig: 
 
Vad har ni för åsikt om företaget? Vad anser ni att de står för? 

Hur la ni märke till företagets mobila applikation? 

Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 

Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för den? Användarvänligheten. 

Vad tycker ni om dess mobila applikation? (i förhållande till tidigare nämnda för-/nackdelar) 

Varför använder/använder ni inte företagets mobila applikation? 

Påverkar företagets mobila applikation (eller avsaknande av) er åsikt om företaget? 
 

Gemensamma frågor: 
 
Gör de mobila applikationerna er mer villiga att använda företagets tjänster eller köpa dess 
produkter? 

Ser ni några integritetsproblem med mobila applikationer (som t.ex. sms-marknadsföring)? 

Tror ni att applikationer (både bra och dåliga) kan sprida rykten bland konsumenter (word-
of-mouth)? 
 
 

Frågor fokusgrupp 4 

Vad vet ni om mobila applikationer? 

Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? 

Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer då? 

Vilken sorts applikationer skulle ni vilja ha? 

Hur känner du till applikationerna eftersom du själv inte har en telefon? 

Tror ni att ett företags applikation eller avsaknad av applikation kan påverkar er uppfattning 
om företaget?  
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Bilaga 2 – Transkribering av fokusgrupper 

 

Fokusgrupp 1 
M = Moderator 
R1 = Respondent 1 
R2 = Respondent 2 
 
Inledande frågor 
M:  Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? 
R1:  De är lätta att använda och komma i kontakt med företaget.  
R2:  Ja precis, som till exempel Västtrafiks applikation. Den gör det enkelt att se hur  
 bussarna går och köpa sms-biljett. Det går ju även göra via Internet, men det är  
 smidigt med applikationer eftersom man du inte behöver ta tillgång till en dator. 
R2:  Jag tycker att det är roligt att det går att skräddarsy sin egen telefon, och fylla den med 

innehåll som jag själv har valt och tycker om. 
M:  Vilka fördelar ser ni för användarna då? 
R2:  En fördel måste ju vara att de har all kontroll eftersom de väljer vilket innehåll som 

applikationerna ska ha. 
R1:  Ja, och sen kan de påverka oss på nya sätt. 
M:  Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer då? 
R1: Jag kan väl inte se några direkta nackdelar med dem. 
R2:  Det kan väl kanske vara att de är begränsade jämfört med ett företags hemsida. Man kan 

inte göra lika många saker via dem. 
 
Sveriges Radio (SR) 
M: Vad har ni för åsikt om SR? 
R2:  Jag tycker om dem, det är ju public service. 
R1:  Dom har blivit mer moderna. Men jag lyssnar inte på deras program så mycket. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation? 
R2:  Jag lyssnar mycket på P3 för jag tycker att det är en rolig kanal. Jag hörde reklam för 

RixFM:s applikation och tänkte därför att även SR kan ha en. Det var roligt när jag 
hittade den. 

R1:  Jag har inte kollat på den förrän nu typ. 
M: Vilken tror ni är företaget primära målgrupp? 
R1:  Jag tycker att det mer verkar vara äldre människor som lyssnar på deras kanaler. Inte så 

många ungdomar. 
R2:  Nä jag håller inte med, utan tycker istället att målgruppen verkar vara väldigt blandad 

med både äldre och yngre. 
M:  Nu ser ju ni två olika målgrupper för företaget, men vilken målgrupp anser ni att själva 

applikationen är anpassad för? 
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R2:  Den är väldigt enkel i sin utformning och passar därför hela målgruppen och alla. 
R1:  Jag tycker att den är tråkig och för enkel om man jämför med många andra applikationer 

som finns. 
M:  Okej, vad tycker ni om innehållet i den mobila applikationen då? 
R1:  Trots att den är enkel så är innehållet stort och det finns med många olika kanaler och 

program som man kan lyssna på. Men jag tycker ändå att det kan bli bättre, trots att den 
idag har allt som jag efterfrågar. 

R2:  Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. De borde kunna göra något roligare med den. 
M:  Varför använder/använder ni inte SR:s mobila applikation? 
R2:  Jag lyssnar aldrig på SR annars så därför använder jag inte heller företagets applikation. 
R1:   Jag brukar använda den när jag går till jobbet. Det är bra för vanligtvis lyssnar jag på 

radion hemma eller på jobbet. Nu kan jag även göra det enkelt när jag går till jobbet. 
M:  Påverkar SR:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:  Jag ser dem som mer moderna faktiskt. Jag visste inte riktigt att de hade en mobil 

applikation. 
R1:  Nej, inte mer än att jag tycker om dem ännu mer nu när de har förenklat för mig att lyssna 

på radion när jag vill. 
 
Rix FM 
M:  Vad har ni för åsikt om Rix FM? 
R1:  Jag lyssnar inte på den kanalen utan tycker att SR och P3 är mycket bättre. 
R2:  Jag lyssnar faktiskt inte radio över huvudtaget, utan jag tycker att Spotify har tagit den 

platsen lite eftersom jag där helt kan välja vad och när jag vill lyssna på musik. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation då? 
R2:  Dom har ju gjort reklam för den på radion och med affischer. Så jag vet att jag har hört 

det någon gång. 
R1:  Ja, men det är det samma för mig. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1:  Dom har nog en lite yngre målgrupp med mer ungdomar. 
R2:  Ja det tror jag också. 
M:  Tycker ni att den mobila applikationen speglar det då? 
R2:  Nja, jag tycker att den är väldigt basic, och inte så spännande alls faktiskt. 
R1:  Utseende på den känns inte speciellt ungdomligt. 
M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? 
R1:  Nej men jag tycker att den är ganska tråkig. Den erbjuder liksom ingen nytt och roligt. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R1:  Jag använder den inte så mycket för jag tycker att SR har ett bättre utbud. 
R2:  Ja det är väl en bättre kanal över huvudtaget. Men ibland kan Rix FM ha bra musik tycker 

jag. 
M:  Påverkar Rix FM:s mobila applikation er åsikt det? 
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R2:  Nej egentligen inte. Jag tror att det kan vara svårt att skapa intresse för en mobil 
applikation från personer som inte redan är intresserade av företaget. 

R1:  Nej jag håller med, jag tror också att intresset måste finnas där från början. För annars så 
är man väl inte uppmärksam och bryr sig om att kolla in applikationen. 

 
SVTPlay 
M:  Nu har vi alltså kommit till SVT. Vad har ni för åsikt om det företaget? 
R1:  Jag tittar på kanalen ibland, men har absolut gjort det mer sedan deras applikation kom. 
M:  Hur kommer det sig då? 
R1:  Jo men när jag har kollat runt på den så har jag hittat program som verkar intressanta. 
R2:  Ja men det är samma för mig, jag har insett att det inte bara finns program för gamla där. 
M:  Hur la ni märke till företagets applikation då? 
R2:  Visst var det många som pratade om applikationen när den kom? För den var lite 

annorlunda. Applikationer i sig är ju något nytt och man lägger därför märke till det. 
R1:  Ja det tycker jag också. SVTPlay är snygg, och det verkar som om de verkligen har tänkt 

på utseendet på den. Det gav allt lite buzz kring den. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R2:  Innan så trodde jag som jag sa tidigare att kanalerna var mest för äldre, men med deras 

mobila applikation har jag insett att det även finns en hel del program för yngre. 
M:  Tycker ni att den mobila applikationen är anpassad efter dem då? 
R1:  Jag tycker att trots att den är väldigt modern och snygg så är den inte så extrem så att de 

avskräcker den äldre delen av användarna. 
R2:  Precis, den passar alla. 
M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? Då tänker jag mer på funktionerna och 

innehållet i den? 
R1:  Jo men den är i samma stil som webbtjänsten som jag tycker är väldigt snygg och ligger i 

tiden.  
R2:  Jag tycker att den har en bra uppdelning av programmen och det är enkelt att se både 

mina favoritprogram men också hitta nya program inom samma genre. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R1:  Precis som med SR så tycker jag att det är bra att jag kan kolla på TV när jag vill. 
R2:  Det är smidigt att använda den när man inte är nära en dator eller tv. Som till exempel när 

man åker bil eller buss. 
M:  Påverkar SVT:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:  Nja, jag vet egentligen inte. 
R1:  Jag tycker att jag har blivit mer positiv till SVT och tycker inte att det känns så 

gammaldags längre. 
 
TV4Play 
M:  Nu går vi över till TV4 istället. Vad anser ni om det företaget? 
R1:  När jag tänker på TV4 så tycker jag att de riktar sig mer till en lite yngre publik. 
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R2:  Fast undra om de gör det eller om det bara verkar så. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation då? 
R1:  Det har gjorts så mycket reklam för den på tv så jag tog ner den för att se vad den 

innehöll. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R2:  Jag tror att de riktar sig till alla. De har nog ingen speciell målgrupp tror jag. 
R1:  Nja, jag tror fortfarande att de har en yngre målgrupp än SVT i alla fall. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad efter målgruppen som ni själva 

identifierat? 
R2:  Precis som SVT:s applikation är TV4Play modern och passar därför så gott som alla. 
R1:  Jag tycker att den har ett ungdomligt utseende. 
M:  Vad tycker ni om TV4Play då? Alltså dess innehåll. 
R1:  Jag brukar inte använda den så mycket. 
R2:  Den innehåller väl det som man kan förvänta sig, men inte så mycket mer. 
M:  Varför använder eller använder ni inte TV4Play? 
R2:  Jag använder tjänsten både via mobilen och Internet för att se på vissa program. Jag 

tycker att det är skönt att slippa passa tider för TV:n. 
R1:  Ja jag håller med. Jag vill kunna se på de programmen som jag är intresserad av när jag 

vill utan att behöva passa några tider. 
M:  Påverkar företagets mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:  Nej inte direkt. Jag hade förväntat mig det av TV4 för jag ser ändå dem som mer 

moderna. 
R1:  Det hade varit konstigare om de inte hade haft en mobil applikation. 
M:  Motsvarar den era förväntningar på företaget? 
R1 och R2: Ja. 
 
Aftonbladet 
M:  Det sista företaget som vi ska prata om är Aftonbladet. Vad har ni för åsikt om det? 
R1:  Deras applikation är kass. 
R2:  Ja den gör ingenting roligt, utan kopplar bara upp till deras mobila sajt. 
M:  Med i övrigt, vad tycker ni om företaget? 
R2:  Jo, jag läser nyheterna på Internet för jag tycker att de har den största webbsidan med bäst 

innehåll. 
R1:  Jag brukar också läsa nyheterna på Internet. Men det är väldigt sällan som jag köper 

papperstidningen. 
M:  Hur la ni märke till företagets mobila applikation? 
R2:  Jag såg den på app-stores topplista och tog ner den. 
R1:  Jag tog ner den efter att jag sett reklam för den på Aftonbladets hemsida. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R2:  Med tanke på allt innehåll som finns på hemsidan, som nyheter, mode, skvaller mm så 

tror jag att de har försökt att även passa en yngre målgrupp. 
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R1:  Jag tror att de har en bred målgrupp. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för den? 
R1:  Nej verkligen inte. Den är riktigt dålig. Jag använder den inte för det finns ingen 

meningen med det eftersom den ändå bara kopplar upp mot den mobila sajten. 
R2:  Jag använder den inte heller efter den mobila sajten även är betydligt sämre än den 

vanliga, även med det begränsade gränssnittet på en mobil. Jag förstår inte ens meningen 
med den. 

M:  Om ni tycker att den mobila applikationen är så dålig, påverkar det er åsikt om företaget  
 i stort? 
R1:  Ja det tycker jag faktiskt att det gör. Jag blir sur för att den är så dålig. Jag förstår inte 

varför de har den. 
R2:  Jag blir också irriterad av den just för att den är så dålig. Den erbjuder verkligen inget 

roligt alls.  
R1:  Jag var inne igår och kollade på vilka ratings som den hade fått och det var över 3800 

stycken och majoriteten av dem var negativa. De var i stil med ”Ladda inte ner den här 
appen, den suger!”. Det skadar ju företaget mer än vad det gör nytta känns det som. 

 
Expressen 
M:  Till skillnad från Aftonbladet har Expressen valt att inte ha någon mobil applikation. Har 

ni några åsikter om det? 
R1:  Det känns som om du ligger lite efter i och med det. 
R2:  Men samtidigt så verkar det ju som om det är svårt för ett nyhetsföretag att göra en 

applikation som engagerar användaren. 
R1:  Ja, jag tror att Expressen i det här fallet måste skapa ett innehåll i sin applikation som 

förenklar för användaren och som ger en märkbar nytta. Annars borde de inte ha någon 
överhuvudtaget tycker jag för då blir det bara fel som med Aftonbladet. 

 
Avslutande frågor 
M:  Nu har jag några avslutande frågor som jag skulle vilja ställa. Gör de mobila 

applikationerna er mer villiga att använda företagens tjänster eller köpa dess produkter? 
R1:  Ja, det tror jag. Men då måste applikationen vara bra. För är den inte det så kan det få 

motsatt effekt. 
R2:  Om intresset redan finns för företaget så tror jag att det kan leda till en positiv effekt. Men 

om ett företag som jag inte är intresserad av har en mobil applikation så bryr jag mig inte 
om den. 

M:  Ser ni några integritetsproblem med mobila applikationer (som t.ex. sms-
marknadsföring)? 

R2:  Nej egentligen inte.  
R1:  Nej för jag bestämmer ju själv om jag vill använda applikationerna eller inte. 
R2:  Det enda som jag egentligen kan komma på är att om någon känner sig tvingad att ladda 

ner något för att till exempel på en rabatt eller så. Fast man har ju ändå ett val. 
M:  Tror ni att applikationer (både bra och dåliga) kan sprida rykten bland konsumenter 

(word-of-mouth)? 
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R1:  Ja det tror jag. Jag och mina kompisar tipsar ibland varandra om applikationer som är bra.  
 Jag litar ju på vad de säger. 
R2: J, jag med. Sen så sprids ju sådant mycket på Internet och genom sociala nätverk. Det 

finns ju topplistor och så.  
M:  Pratar ni även om applikationer som är dåliga? 
R1:  Nej inte direkt. 
 
 

Fokusgrupp 2 

M = Moderator 
R1 = Respondent 1 
R2 = Respondent 2 
R3 = Responden 3 
 
Inledande frågor 
M:  Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? 
R1:  Man kan använda dem var som helst.  
R2:  Sen är det mycket smidigare ofta att använda en applikation än att surfa på Internet. 
M: Ser ni några fördelar för företag då? 
R1: De kan göra reklam för en nyhet genom applikationer. Om ett företag har en bra 

applikation så är det vanligt att det man sprider det till sina vänner. 
R3: Ja men de kan göra reklam genom den. Det är ju nytt med applikationer så det lägger man 

nog märke till enklare. 
R2: Jag tycker att en fördel för mig att jag själv kan välja när jag vill ta del av reklamen. Den 

blir liksom inte påtvingad mig utan jag har själv ett val. 
R3: Ja det är sant. 
M:  Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer? 
R1: Nej inte direkt. 
R2:  Jag kan faktiskt inte komma på något. 
R3: Nej inte jag heller egentligen. Det är väl om ett företag inte har en applikation.

  

Sveriges Radio (SR) 
M: Vad har ni för åsikt om SR? 
R3:  Jag gillar det, speciellt P3. 
R1:  Jag tycker också att det är bra men jag lyssnar inte så mycket på det. Mest på P4 när de  
 sänder fotboll. 
R2: Kan man lyssna på det via mobilen? Det visste jag inte. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation? 
R2:  Jag har inte vetat om den förrän nu. Men jag ska kolla mer vad som man kan göra med 

den. Jag har aldrig lyssnat på SR innan så därför tänkte jag inte på att ladda ner den. 
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R1:  Jag tror att jag hittade den i AppStore bara, det var inte så att jag leta efter den, men jag 
stötte på den bara. 

R3:  Det kommer jag inte ihåg men jag lyssnar på den emellanåt. 
M: Vilken tror ni är SR:s primära målgrupp? 
R3:  Det är väl inte de allra yngsta som lyssnar på P3. 
R2: Nä, det är väl mer äldre eller? 
R1:  Målgruppen verkar vara väldigt blandad tror jag. För vissa kanaler har ju även program 

för barn och så. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för den målgruppen som ni nu har 

beskrivit? Då tänker jag mer på dess utseende. 
R2:  Jag tyckte att den såg trendig ut jämför med hur jag ser på SR. 
R1:  För mig så var den väl ungefär vad jag hade förväntat mig. 
R2:  Jag håller med. 
M:  Vad tycker ni om själva innehållet i den mobila applikationen? 
R3:  Jag har inte kollat så värst mycket på den, men jag tycker att det är bra att jag kan lyssna 

på P3 med den.  
R2:  Ja det går ju att lyssna på alla program och så. 
R3:  När jag kollar igenom den så tycker jag att det finns mycket som jag inte visste om. Det 

går ju till exempel att lyssna på både live och inspelade program. 
M:  Varför använder/använder ni inte SR:s mobila applikation? 
R3:  Jag tycker att det är bra att jag kan lyssna på P3 när jag vill.  
R2: Jag visste inte om den. 
M:  Påverkar SR:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:   Eftersom jag inte visste om att den fanns så tycker jag att det är bra att de har en. 
R1:   Jag blir också glatt överraskad. 
R3: Jag håller med. 
 
Rix FM 
M:  Vad har ni för åsikt om Rix FM? 
R2:  Jag gillar Rix FM och lyssnar mycket på den kanalen när jag är hemma. 
R1:  Jag har slutat lyssna på Rix FM för jag hittade P3 istället som jag gillar mycket mer. 
R3: Morgonprogrammet gillar jag i och för sig på Rix FM när jag åker bil. Annars så lyssnar  
 jag inte så mycket på kanalen. 
M:  Hur la ni märke till Rix FM:s mobila applikation? 
R1:  Jag tog ner den när jag hörde reklam för den på radion. 
R3:  Jag kände inte till den förrän nu. 
R2: Via AppStore. Eftersom jag lyssnar på Rix FM så tyckte jag att det var roligt att de hade  
 en applikation och jag blev glad när jag hittade den. Det gjorde att de skiljde sig från de  
 andra radiokanalerna. För innan visst jag inte att de också hade applikationer. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1:  Det känns som om den är lite smalare än vad SR:s är ändå. 
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R3:  Ja men det är ju bara en kanal och SR har ju flera stycken. Men Rix FM:s målgrupp är  
 nog lite yngre tror jag. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för dem? 
R3: Ja den är väl bra. 
R1 + R2: Ja. 
M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? 
R1:  Jag tycker att den är bra för den startar snabbt och musiken går på nästan direkt. 
R3: Själva streamningen går ju fort, typ som via Internet. 
R2: Den är tydlig och användarvänlig, och det är ju bra. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R1:  Jag gillar P3 bättre så därför blir det aldrig att jag lyssnar på Rix FM. 
R2:  Eftersom jag lyssnar mest hemma så använder jag inte applikationen. 
R3: Jag lyssnar inte på den eftersom jag bara lyssnar i bilen. 
M:  Påverkar Rix FM:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:  Jag hade en relation till företaget innan, och då tycker jag inte att det påverkar. 
R1: Det får mig inte att lyssna mer på kanalen. 
R3: Det var vad jag hade förväntat mig, inte mer och inte mindre. 
 
SVTPlay 
M:  Det tredje företaget är SVT. Vad har ni för åsikt om det företaget? 
R2:  Jag tittar väldigt lite på de kanalerna. 
R1:  Det är samma för mig. 
R3: Ja enda gången som jag kollar är väl egentligen när det är några speciella galor eller  
 evenemang. 
M:  Hur la ni märke till företagets applikation? 
R1: Det har varit mycket reklam för den. Men jag tog ner den nyss. 
R2 + R3: När du berättade om den. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R2:  Fler äldre. 
R1: Ja eller i alla fall människor över 35. 
R3: Men samtidigt så finns det ju många program för barn på UR. 
R2: Ja men det känns samtidigt som att alla där emellan typ har fallit bort. 
M:  Tycker ni att den mobila applikationen är anpassad efter den målgruppen? 
R3:  Jag blev överraskad av hur modern den ser ut. 
R2: Jag tycker hela SVT har genomgått en makeover den senaste tiden och blivit mer 

moderna. 
R1:  Fast jag tycker samtidigt inte att de går att jämföra med till exempel TV4. 
R3: Nä deras hallåor ser ut som att de är kvar på 90-talet. 
M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? Alltså dess innehåll? 
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R1: Jo det verkar som om den innehåller det som jag förväntar mig.  
R3: Ja, jag tycker att den är bra strukturerad. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R1:  Alltså jag kollar aldrig på kanalen annars så jag har inte varit intresserad av den. 
R2: Nä, det är samma för mig. 
R3: Och för mig för det är ju bara vid speciella tillfällen som jag kollar. 
M: Tror ni att det är en förutsättning för att ni ska använda en applikation, att ni känner till 

företaget innan? 
R2: Ja för annars ser jag inte varför jag ska använda en applikation om jag inte ens är 

intresserad av företaget. 
R1:  Nej precis för då ger det en ju inte någonting. 
M:  Påverkar SVT:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R3:  Jag blev ju positiv överraskad över hur moderna den kändes. För jag ser inte på SVT så. 
R2: Det var väl ungefär vad jag hade förväntat mig. 
R1:  Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om det alls. Jag gillar inte SVT. 
 
TV4Play 
M:  TV4 är nästa företag som vi ska prata om. Vad tycker ni om det? 
R2:  Jag ser TV4 mer som en kanal med ett brett utbud. 
R1: Dom visar ju väldigt olika saker, många olika program. 
R3: Jag tycker att 4:an har många bra program. 
M:  Hur la ni märke till TV4:s mobila applikation då? 
R3:  Jag tittar mycket på TV4 och tog därför ner applikationen när jag såg den i AppStore. 
R1: Jag laddade också ner den från AppStore när jag såg den. Men än så länge har jag inte 

direkt använt den. 
R2: Jag såg reklam för den på tv och tog ner den då. Eftersom de har gjort så mycket reklam 

för den verkar de vilja att man ska ta ner den. 
R3: Ja det känns som om de verkligen vill visa att de är ett modernt företag. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1:  Det är en bred kanal. Dom har många olika program som passar många. 
R2:  Jag tror också att kanalen är bred och att många tittar på programmen. 
R3: Ja men jag ser TV4 som en mer ungdomlig kanal än SVT i alla fall. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad efter den målgruppen? 
R3: Jag tycker att den är modern.  
R1:  Ja utseendet känns lite trendigt.  
R2: Jag tror att den fungerar både för yngre och för äldre. 
M:  Vad tycker ni om TV4Play då? Alltså dess innehåll. 
R3:  Innehållet är stort och där finns det mesta som jag vill se. 
R2:  Ja den känns väl liknande SVTPlay i utseendet. 
R3: Ja dom är rätt lika. 
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M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen TV4Play? 
R2:  Om det är något program som jag missar på tv så tycker jag att det är enklare att kolla på 

TV4Play via Internet. Därför använder jag inte applikationen. 
R1: M, men det kan ju vara bra att kolla via mobilen om man inte har tillgång till datorn. 
R3: Någon gång har jag varit inne på applikationen för att se om ett visst program visas på  
 TV4Play. Det är smidigare än att behöva sätta på datorn för att göra det. 
M:  Påverkar TV:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R1: Jag tycker att den gör det. Det är bra att jag som gillar TV4 även kan kolla via mobilen. 
R3: Jag har varit inne på TV4Play flera gånger och därför blev jag inte överraskad, jag visste 

vad som väntade mig. 
 
Aftonbladet 
M:  Vad har ni för åsikt om företaget Aftonbladet? 
R1: Jag vet inte varför men jag tror att målgruppen är lite yngre. 
R2: Ja jag tänkte precis också på det. 
R3: Deras hemsida är väl lite rörig, men jag tycker att det går att hitta på den. 
M:  Hur la ni märke till Aftonbladets mobila applikation? 
R2: Jag såg reklam för den via hemsidan. 
R1: Jag blev tipsad om den av en kompis. 
R3: Den fanns med på AppStores lista, så jag tog ner den. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1: Den är blandad tror jag. Men jag tror ju ändå att många yngre läser den tidningen istället  
 för någon annan. 
R3: Ja men det har många olika nyheter och passar därför många. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för den? 
R2: Jag tycker att den passar både yngre och äldre och det är ju bra. 
R3: Jag vet inte om jag skulle kalla det en applikation egentligen. För den är ju mer som ett  
 bokmärke eftersom de endast kopplar upp mot den mobila sajten. 
R1: Ja, det är faktiskt rätt kasst. 
M: Påverkar företagets mobila applikation er åsikt om företaget. 
R1:  Nej det tycker jag inte att det gör, i alla fall inte på något bra sätt. 
R3: Jag tycker att de hade kunnat göra något nytt. Vad det skulle vara vet jag inte riktigt. 
R2: Den är väl inte speciellt bra, men jag vet inte vad skillnaden skulle vara. 
 
Expressen 
M:  Aftonbladets största konkurrent är ju Expressen. De har valt att inte ha någon mobil 

applikation. Har ni några åsikter om det? 
R2:  Jag förstår egentligen inte varför du ska ha en applikation. Det är ju nyheterna som man  
 vill åt och det går ju se via Internet. 
R1: Men när Aftonbladet ändå har en applikation så känns det väl som om Expressen ändå  
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 borde ha det. 
R3: Jag tycker också det för om jag hade föredragit Expressen framför Aftonbladet hade jag  
 varit besviken på att de inte också har en applikation. 
R2: Men då har de ju en applikation bara för sakens skull. 
R1: Nej det är ju sant. 
 
Avslutande frågor 
M:  Nu är det dags för tre avslutande frågor. Den första är om de mobila applikationerna gör 

er mer villiga att använda företagens tjänster eller köpa dess produkter? 
R2: Jag tror att det kan vara så faktiskt för jag har kollat runt lite på SVT:s applikation till 

exempel. Och då har jag gått in på de mest sedda programmen och hittat program som 
verkar intressanta. 

R1: Det beror nog lite på vilken relation som man hade till företaget innan. Om man redan 
gillar det gillar man det kanske bättre. Men jag tror det är svårt att få någon som inte 
direkt gillar företaget att börja användas deras applikation. 

R3: Om den är bra så tror jag att det är möjligt. Det känns som om företaget bryr sig om oss 
och inte vill inkräkta på oss genom mobila applikationer. 

M: Hur är en bra applikation då? 
R3: Den är rolig och enkel. 
R2: Ja den måste lätt enkel att använda, och sen ska den vara uppdaterad. 
R1: Jag tycker att man både ska kunna få information genom applikationen och att den ska 

vara underhållande. 
M:  Ser ni några integritetsproblem med mobila applikationer (som t.ex. sms-

marknadsföring)? 
R3:  Nej det gör jag inte för man väljer ju själv om man vill ha den eller inte. 
R2:  Ja precis är den dålig eller irriterande så tar man bara bort den. 
R1: Så länge man själv kan välja om och hur man vill använda den. 
M:  Tror ni att applikationer (både bra och dåliga) kan sprida rykten bland konsumenter  
 (word-of-mouth)? 
R2:  Ja man tipsar varandra om sådana som är bra för att andra också ska ta del av dem. 
R1: Jag tror absolut att applikationer kan skapa rykten både om de är bra eller dåliga. 
 

Fokusgrupp 3 
M = Moderator 
R1 = Respondent 1 
R2 = Respondent 2 
R3 = Respondent 3 
R4 = Respondent 4 
 
Inledande frågor 
M:  Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? 
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R1: Jag kommer i kontakt med grejer som jag vill med inte har tid med som till exempel sport  
 och nyheter. 
R2: Smidigt med vissa applikationer som gör det enklare för mig i min vardag. 
R3: Finns många olika applikationer med stort utbud som gör det roligare att använda  
 telefonen. 
R4: Fördelar för företag kan ju också vara för företag att de lockar mitt intresse om deras  
 applikation är bra och väcker intresse för mig. Jag tycker också att det är roligt att inte  
 alla har en applikation idag, för då blir dom som har det mer speciella. 
R1: Ja och man lägger ju märke till dem då. Det kan ju leda till att jag köper mer, något som  
 jag kanske inte hade gjort annars eller så. 
M:  Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer då? 
R3: Jag ser inga nackdelar med dem faktiskt. 
R4: Jag gillar mer den personliga kontakten som man kan få i en butik eller via telefon. Det  
 känns som om företag försöker ersätta den kontakten med mobila applikationer. Det är  
 inte så bra. 
R2: Om applikationen är dålig så stör man väl sig lite på det. 
R1: Ja, men annars kan jag inte komma på någon nackdel med dem. 
 
Sveriges Radio (SR) 
M: Vad har ni för åsikt om SR? 
R2:  Jag har numera en positiv åsikt. 
R4: Ja, kanalerna var tidigare väldigt torr, tråkig och vemodig. Men nu känns det som om de  
 försöker. 
R1: Jag tycker också att det känns som om de försöker locka till sig en ny generation. 
R3: Håller med. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation? 
R2: Genom att lyssna på P3 där de pratar om den. 
R1: Jag gillar också P3 och sökte därför upp den i AppStore. 
R3:  Jag kollade igenom topplistan och hittade den där. 
M: Vilken tror ni är företaget primära målgrupp? 
R1: Dom har väl olika genrar. 
R3: Ja P4 och P2 riktar väl sig mer mot den äldre målgruppen. Det märks både på pratet och 

musiken. 
R2:  P3 känns lite mer ungdomlig. 
R4: Jag tycker också det verkar som det, och att de har insett att de måste nå en bredare grupp 

människor. 
M:  Anser ni att applikationer är anpassad för målgruppen? 
R3: Eftersom de har en bred målgrupp ska den passa alla tycker jag. 
R4: Den är ju väldigt enkel, och passar därför alla människor. 
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R1: Om man ändå har skaffat sig en iPhone så vet man hur den fungerar för den är inte så  
 avancerad direkt. 
M:  Vad tycker ni om innehållet i den mobila applikationen då? 
R2:  Jag använder den bara för att lyssna på gamla program och så och till det fungerar den 

bra. 
R1: Ja men den är bra. 
R4: Jag använder den inte alls för den känns så ospännande på något sätt. 
R3: Jag tycker också att det borde kunna vara lite flashigare. Nu tycker jag att den är rätt så 

tråkig så jag har den men använder den inte.  
M:  Varför använder/använder ni inte SR:s mobila applikation? 
R4: Jag använder den när jag är sugen att lyssna på P3, och då är det jätte bra att de har en  
 applikation. 
R2: Det är bra att använda den när jag inte är hemma för då kan jag även lyssna. 
R3: Jag lyssnar inte på kanalerna annars. 
R1: Inte jag heller. 
M:  Påverkar SR:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2: Ja, positiv påverkar den för det känns som om de även måste nu ut till oss i den yngre 

generationen. 
R4: Ja eftersom de har hängt med i iPhone-eran visar de tydligt att de vill hänga med i 

svängarna. 
R3: Jag vet inte om det påverkar direkt, men det kanske är för att jag inte lyssnar på kanalen 

annars heller. 
 
Rix FM 
M:  Vad har ni för åsikt om Rix FM? 
R2:  Personligen tycker jag att det suger. 
R3:  Jag också, det känns för kommersiellt. Det är inget som attraherar mig. 
R2: Reklamen stör jag mig på. 
R1: Om jag t.ex. ska diska så ställer jag mig hellre och lyssnar på P3 för jag tycker  
 programledarna är roligare och programmen bättre. 
R4: Jag gillar verkligen kanalen och störs inte av reklam och så. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation? 
R1: På Rix FM:s hemsida såg jag reklam för den och tog ner den via AppStore. 
R4: Jag lyssnar ganska mycket Rix FM och har hört reklam om den på kanalen. 
R2: Jag har den inte men har sett den på topplistor och så. 
R3: Samma för mig. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R3: Svårt att säga men, den typiska Rix FM lyssnaren för mig är en bag-in-box-tant eller en 

fjortis.  
R2: Haha, ja det är sant. Det verkar vara dem som lyssnar mest. 
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R1: Jag håller inte med utan jag tycker att Rix FM är en ung och fräsch kanal. 
R4: Det gör jag också. 
M:  Tycker ni att den mobila applikationen är anpassad för den beskrivna målgruppen? 
R1: Jag tycker väl ändå att den passar de flesta. 
R4: Ja, fast kanske mest lite yngre ändå. 
R2: I alla fall om man jämför med SR:s applikation. 
M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? 
R2: Ja den är väl inte jätte speciell. 
R1: Den är väl kanske lite mer hypad än P3:s men den är också rätt simpel. 
R3: Den är rätt tråkig tycker jag.  
R4: Det går väl inte göra så mycket roligt med en radioapplikation känns det som. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R2:  Hade jag lyssnat på kanalen så hade jag använt den. 
R1:  Jag använder den när jag är ute och går t.ex. och vill lyssna på musik. 
R4: Jag har väl också gjort det någon gång. 
M:  Påverkar företagets mobila applikation er åsikt det? 
R2:  Kanske indirekt, men eftersom jag inte använder den så är det svårt att säga. 
R1: Jag gillar ju kanalen och tycker att det är jätte bra att den finns. 
 
SVTPlay 
M:  Vad har ni för åsikt om SVT? 
R2:  Precis som vi pratade om SR så har de förstått att det gäller att slänga ut den gamla och in 
med det nya. 
R1: Ja, som typ ”På Spåret” där har de förnyat sig och bytt till lite roligare programledare. 
M:  Hur la ni märke till företagets applikation? 
R3:  Det har varit mycket snack om den i media och all reklam för applikationen gjorde mig 

nyfiken för de ville verkligen att jag skulle ta ner den. 
R2:  Jag tycker många har pratat om SVT:s ansiktslyftning i samband med reklamen för 

SVTPlay.  
R1: Ja och att man kan gå in där för att se olika program.  
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1: Samma som med SR, tidigare var det de äldre men nu även den yngre generationen. 
R2: Jag håller med och det är väldigt positivt. 
R3: Hade SVT varit på samma sätt som för fem år sedan hade jag aldrig haft applikationen. 
M:  Tycker ni att den mobila applikationen är anpassad efter målgruppen? 
R2:  Den känns lite mer påkostad. 
R3: Den yngre generationen gillar det tror jag, i alla fall jag. 
R4: Svårt att säga vad de äldre gillar, men jag tror att de gillar den också. 
R1:  På något sätt så tror jag att den passar de flesta. Det är svårt att se något negativt med 

den. 
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M:  Vad tycker ni om den mobila applikationen då? Då tänker jag mer på funktionerna och 
innehållet i den? 

R2: Det är vad jag förväntar mig. 
R3: Jag också, varken mer eller mindre. 
R1: Jag har varit lite, hur ska man säga, besviken på att den är lite dåligt uppdaterad. T.ex. om 

jag ska kolla på sport så finns inte alltid det senaste. 
M:  Varför använder eller använder ni inte den mobila applikationen? 
R1: Jag använder den om jag kanske har missat ”Fotbollskväll”. 
R3: Det är bra att använda den om jag inte har tillgång till dator. 
R2: Jag har hittills aldrig använt den. 
R4: Inte jag heller. 
M:  Påverkar SVT:s mobila applikation er åsikt om företaget? 
R3:  Jo men positivt eftersom det känns som att de har tänkt om.  
R4: De har tagit steget. 
R1:  Ja det känns mer förvånande att de gör det än att TV4 gör det. 
 
TV4Play 
M:   Vad anser ni om TV4? 
R1:  Jag gillar TV4. 
R3: Ja, det finns många bra program. 
R4: Trots att det är reklam så finns det många bra program som väger upp det. 
M:  Hur la ni märke till deras mobila applikation då? 
R2: På topplistor och via reklam. 
R1: Har sett reklam för det på datorn. 
R4: Jag också men jag tog ner den när jag såg den i AppStore. 
R3. Samma för mig. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R3: De försöker nå ut till alla. 
R1: Ja det tror jag också, men de lockar nog fortfarande fler unga än vad SVT gör. 
R2: Ja helt klart majoriteten av unga tror jag. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad efter målgruppen som ni själva 

identifierat? 
R4:  Det är samma som för SVT. Den är enkel att använda och ser bra ut. 
R2: Ja det tycker jag. 
R1: Japp. 
M:  Vad tycker ni om TV4Play då? Alltså dess innehåll. 
R3: Helt okej. Lite mer uppdaterat än SVT. 
R2: Ja, det var vad jag hade förväntat mig. 
R4: Jag också. 
M:  Varför använder eller använder ni inte TV4Play? 
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R1:  Om jag har gått miste om något kollar jag det. 
R2: Ja, jag använder den för att se på program som jag inte har haft möjlighet att se innan. 
R4: Jag har applikationen men använder den inte. Varför vet jag inte. 
R3: Det har inte jag heller gjort än. 
M:  Påverkar företagets mobila applikation er åsikt om företaget? 
R2:  Ja den påverkar positivt för den hjälper mig att se program som jag annars hade missat. 
R4: Nja det vet jag inte. 
R3: Nä inte jag heller. Det hade mer varit dåligt om de inte hade haft någon. 
 
Aftonbladet 
M:  Aftonbladet är det sista företaget som vi ska prata om. Vad har ni för åsikt om det? 
R1: Aftonbladet tycker jag är helt okej faktiskt. 
R2: Ja, men deras applikation är kass. 
R3: Ja den är ju inte så rolig, men det går ju att läsa nyheterna och det är ju det som är syftet  
 med den. 
M:  Hur la ni märke till företagets mobila applikation? 
R3: Jag sökte upp den i AppStore. 
R1+R2+R4: Jag också. 
M:  Vilken tror ni är företagets primära målgrupp? 
R1: Inte tonåringar tror jag inte. Dom är väl i alla fall 20+. 
R2: Jag vet inte för jag tror att det är den tidningen som många tonåringar läser. Jag vet ingen 

de skulle läsa annars. 
R3: Det finns ju många olika saker i tidningen som till exempel Sofis mode och det är väl 

många unga intresserade av. 
R4: Målgruppen är nog rätt blandad. 
M:  Anser ni att den mobila applikationen är anpassad för den? 
R4: Den är ju enkel att använda. 
R1: Ja, men lite för enkel kanske. 
R2: Den är dålig, för den har ju inga nya eller roliga funktioner. 
M:  Påverkar applikationen er åsikt om företaget i stort? 
R2: Eftersom många andra företag lyckas göra roliga applikationer undrar jag varför 

Aftonbladet inte gör likadant. Så min åsikt påverkas negativt. 
R1: Det gör nog min med. 
R3: Jag vet inte, men jag tycker ju inte att den är bra i alla fall.  
 
Expressen 
M:  Till skillnad från Aftonbladet har Expressen valt att inte ha någon mobil applikation. Har 

ni några åsikter om det? 
R3: Om Aftonbladet kan, varför kan inte dom? 
R4: Jag gillar Aftonbladet mer. Kan ha att göra att göra med att de visar sig mer än vad  
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 Expressen gör. 
R1: Jag tycker att det känns som om de inte riktigt bryr sig. 
R2: Nä precis, de vill inte underlätta för oss. 
 
Avslutande frågor 
M:  Nu har jag några avslutande frågor som jag skulle vilja ställa. Gör de mobila 

applikationerna er mer villiga att använda företagens tjänster eller köpa dess produkter? 
R1:  Om det är bra. 
R2: Det gör de säkert, vi blir nog allt lite manipulerade. 
M:  Ser ni några integritetsproblem med mobila applikationer (som t.ex. sms-

marknadsföring)? 
R1: Inte samma för man väljer ju själv. 
R2: Ja precis. 
R3: Det finns ju inget tvång på samma sätt. 
M:  Tror ni att applikationer (både bra och dåliga) kan sprida rykten bland konsumenter 

(word-of-mouth)? 
R3: Helt klart. Det snackas på stan. 
R2: Man ger tips till andra iPhone-användare. 
R1: Ja det blir lite tävling av det tycker jag att hitta den bästa applikationen. 
R4: Det kan jag nog hålla med om. 
M:  Gäller det både bra och dåliga? 
R2:  Ja absolut.  
R1: Speciellt med sådana som kostar pengar då vill man varna någon från att köpa  
 den applikationen. 
 
 

Fokusgrupp 4 

M = Moderator 
R1 = Respondent 1 
R2 = Respondent 2 
R3 = Respondent 3 
R4 = Respondent 4 
 
M: Vad vet ni om mobila applikationer? 
R1: Jag känner flera som har en iPhone och har därför bra koll på hur de fungerar och vilka  
 mobila applikationer som finns. 
R2: Det är samma för mig, jag har rätt bra koll på dem. 
R3: Jag vet att det är som små program i telefoner som olika företag kan ha. 
R4:  Jag har inte någon riktig koll på det förutom att jag vet att det finns i vissa mobiler. 
M:  Vilka fördelar ser ni med mobila applikationer? 
R1:  De gör det enkelt för dem som har sådana telefoner. 
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M: På vilket sätt blir det enkelt då? 
R1: Nä men det går snabbt, det är viktigt att det går fort. 
R2: Ja och sen så är det ju smidigt också eftersom man slipper sätta på datorn och gå in på  
 Internet. 
R3: Det verkar vara väldigt viktigt att allt går snabbt, jag tycker inte att det är så viktigt alls. 
R4: Nä jag känner inte att jag har något behov av mobila applikationer. 
M: Vilka nackdelar ser ni med mobila applikationer då? 
R3:  Jag tycker att det verkar alldeles för komplicerat. 
R1:  Jag tycker att är svårt att skriva på sådana telefoner, det är för smått. Men det har ju 

egentligen inget med applikationerna i sig att göra. Där ser jag inga nackdelar. 
R2: Jag ser inga nackdelar, jag vill ha en iPhone. 
R4: Jag nöjer mig med en enklare telefon för jag har inget behov av en mer avancerad. 
M: Vilken sorts applikationer skulle ni vilja ha? 
R1:  Sådana som är roliga. Eller t.ex. jag som gillar Djurgården skulle vilja ha en smartphone 

och kunna ta ner deras applikation. 
R2: Jag tycker att det är bra med sådana som applikationer som hjälper till på något sätt. Jag  
 vet t.ex. att Västtrafik har en applikation där man kan se tider och priser och så. Sen har  
 ju SF och Eniro applikationer också som är bra. 
R3: För att jag skulle bli intresserad av applikationer så måste jag nog se en nytta med dem.  
 De måste hjälpa mig på något sätt. 
R4: Sen att de är roliga på något sätt är väl viktigt också. 
M: Hur känner du till applikationerna eftersom du själv inte har en telefon? 
R2: Jag har ju kompisar som har iPhones och dem har jag ju kollat runt på. Många tycker ju 
 också att det är roligt att visa applikationer som de gillar. 
R1: Ja, många använder väl sina telefoner och applikationer för att skryta lite. Men det är kul  
 för då får jag ju se det också. 
M: Tror ni att ett företags applikation eller avsaknad av applikation kan påverkar er 
 uppfattning om företaget?  
R2: Ja även fast jag själv inte har någon sådan telefon så om jag vet att ett företag inte har en 

applikation så är de kassa. 
R4: Det känns som att det behövs för att de ska kunna hänga med. 
R1: Jag besöker hellre dem som har en applikation för de känns som om de bryr sig mer. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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