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Executive summary 
This master thesis, is a study to demonstrate how a developed practical management tool can help 

smartphone companies better manage Danish consumer preferences in the future. An external 

analysis is conducted for the Danish smartphone market to achieve knowledge about important 

factors that affect the smartphone companies. Key findings are that smartphones play an important 

role in the daily life of Danish consumers and that the consumers are heavily interested in the 

product. The competition in the market are characterized by dominating companies that are affected 

by a mature market and demanding consumers with fast changing preferences. To cope with these 

conditions it requires innovative initiatives from the companies to satisfy consumers and 

differentiate them from competitors. The external analysis therefore supports the relevance of a 

management tool in the Danish smartphone market to cope with these challenges.    

A literature review was contributed to the design of the management tool. The management tool is 

based on ECSI and TRA as the overall theoretically framework and are adapted to important 

attributes related to smartphones. The dependent variables are customer satisfaction, loyalty, 

attitude and intention towards replacing smartphones. Main attributes that affect the dependent 

variables are technical specifications, design, brand, operating system and new smartphones. 

Application of the management tool confirms that smartphone companies advantageously can apply 

the tool to management. A priority map from the survey displays how smartphone companies need 

to keep a main focus on technical specifications but also have a focus on design. Technical 

specifications were further analyzed into individual components but the results show difficulties in 

interpreting where focus should be attached. Therefore it is concluded that the management tool has 

some limitations for practical purposes. New products and social norms impact Danish consumer 

intentions toward replacing their smartphone. In order to get an understanding of smartphone 

companies’ manufacturing process an internal analysis was conducted. Product development was 

the most value-adding element in the companies’ value-chain. The analysis also show that both 

processes are very complex and lengthy which involves many components and actors. A limitation 

for the analysis is the lack of the exact time for developing and producing a smartphone. Innovative 

initiatives, time-to-market, production time and short product lifetime are all crucial aspects to have 

in mind when operating the management tool. Finally a detailed guide illustrating how to operate 

the management tool is presented to smartphone companies. The conclusion of this paper is that it is 

possible for smartphone companies to manage Danish consumer preferences in the future.  
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1.	Indledning		

1.1	Problemstilling		
Fra den første telefon kom på markedet, har vækst og udvikling i teknologi formet, hvordan 

nutidens telefoner ser ud i dag. Nutidens telefon kaldes en smartphone og dens funktioner har været 

med til at skabe en bestemt interaktion imellem menneske og teknologi, hvilket har ført til 

mekanisk kærlighed (Engelhardt R. 2012). 

 

Producenternes innovative tilgang har været med til at øge interessen for smartphones på det danske 

marked og dens mange funktioner har gjort den til en vigtig del af de fleste forbrugeres hverdag. 

Udviklingen af smartphonen og dens funktioner har samtidig været med til at skabe mere 

forventningsfulde og krævende forbrugere. Hvis producenterne ikke formår at imødekomme 

forbrugernes behov, kan det give anledning til, at forbrugeren ønsker at udskifte sin smartphone.   

Dette sætter derfor store krav til producenternes’ evne til løbende at kunne tilpasse sig forbrugernes 

præferencer og har været med til at øge konkurrencen blandt producenterne. 

Nokia har været en motivationsfaktor for denne afhandling, da de er et eksempel på hvad det kan 

have af konsekvenser, hvis en virksomhed ikke løbende tilpasser sig. Nokia har siden 2007 har haft 

problemer med at fastholde og erhverve nye kunder, og er derfor ikke længere er den største aktør 

på markedet. Konkurrenter som Apple og Samsung har udvist bedre forståelse for smartphone 

markedets udvikling og dette har resulteret i at Nokia indenfor få år ikke længere er den 

dominerende spiller på markedet (Politikken.dk).  

Da teknologien flytter sig hurtigt er det med til at skærpe og ændre konteksten som forbrugerne 

befinder sig i. For at producenter skal undgå den situation som Nokia er havnet i vil formålet 

med afhandlingen være at udvikle et styringsværktøj, der skal hjælpe smartphone producenterne 

med at forstå og registrere danske forbrugeres præferencer for en smartphone. Styringsværktøjet vil 

samtidig undersøge, hvad der er determinerende for at forbrugeren vil udskifte sin smartphone.  

En analyse af smartphone branchen og en markedsanalyse af de danske forbrugere, skal være med 

til at belyse forbrugeradfærden på det danske smartphone marked og skal danne baggrund for, 

hvordan smartphone producenter fremover tilfredsstiller nuværende samt tiltrækker nye kunder. En 

intern analyse skal være med til at danne grundlag for en praktisk operationalisering af 

styringsværktøjet. 
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1.2	Problemformulering		
Med udgangspunkt i den ovenstående problemstilling er en overordnet problemformulering 

udarbejdet. Tilhørende underspørgsmål er lavet, som skal hjælpe med at besvare 

problemformuleringen. Problemformuleringen og underspørgsmål er opstillet nedenfor:  

 

Kan smartphone producenter på det danske marked tilpasse sine produkter efter danske 

forbrugeres præferencer i fremtiden? 

 

Undersøgelsesspørgsmål:  

• Hvilke nuværende og fremtidige eksterne forhold har indflydelse på producenterne på det 

danske marked for smartphones? 

• Hvilke smartphone attributter gør sig i litteraturen særligt gældende på smartphone 

markedet?  

• Hvordan kan smartphone producenter styre efter danske forbrugers holdning til 

smartphonens attributter samt intention om udskiftning af smartphone? 

• Hvorledes ser den interne proces ud for fremstilling af en smartphone og hvordan har den 

påvirkning på operationaliseringen af styringsværktøjet? 

• Hvordan skal styringsværktøjet operationaliseres hos producenterne? 

	

1.3	Afgrænsning	
I afhandlingen har det været nødvendigt at foretage afgrænsninger for at kunne bevare fokus samt 

gå i dybden med de elementer som er væsentlige for opgavens formål.  

 

Opgaven er afgrænset til business to consumer markedet (B2C), da der ønskes at udforme et 

styringsværktøj, som skal hjælpe smartphone producenterne med at skabe relationer til danske 

forbrugere og ikke virksomheder. Dermed vil fokus ikke være på forhandlere og business to 

business markedet (B2B). 

 

Der vil kun være fokus på forbrugere, som ved gennemførelsen af undersøgelsen havde en 

smartphone. Dette er valg er foretaget, da der i løbet af undersøgelsen er stor fokus på forbrugerens 

vurdering af sin nuværende smartphone. Forbrugerens manglende ejerskab af en samrtphone, vil 

dermed ikke give dem mulighed for at tilkendegive denne vurdering. Men da undersøgelsen også 
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har fokus på, hvad der har betydning i en smartphone for den danske forbruger,  har vi måtte 

acceptere, at vi ved dette valg kan have mistet viden fra netop disse personer.   

En afgrænsning er foretaget fra danskernes brug af smartphone. Da undersøgelsen bl.a. har stor 

fokus på forbrugerens holdning og intention om at udskifte sin nuværende smartphone, blev det 

derfor vurderet, at et fokus på, hvad forbrugerene bruger deres smartphone til ikke havde 

tilstrækkelig relevans for opgavens formål. Dette valg begrundes yderligere med, at de udbudte 

smartphones efterhånden ligner hinanden ift. funktioner. Om forbrugeren anvender smartphonen til 

at shoppe på nettet, være tilstede på diverse sociale medier, spille spil eller hente inspiration til 

madopskrifter, så er det handlinger forbrugeren kan udføre på alle smartphones.  

 

Der valgt at blive fokuseret på et begrænset antal af smartphone producenter i den interne og 

eksterne analyse. Fokus vil være på større udbydere af smartphones, vurderet ud fra markedsandel 

på det danske marked, og ikke geografisk placering. Dette er valgt for at centrere analyserne 

omkring de virksomheder som pt. har den største indvirkning på de danske smartphone forbrugere. 

Med hovedfokus på den eksterne del er der valgt at begrænse analysen til fire producenter, imens 

der i den interne er valgt tre producenter. Afhandlingen afgrænser sig fra virksomheder, som kun 

udbyder styresystemer og applikationer. Dette er gjort, for at bevare fokus på 

konkurrencesituationen og markedsforholdene for smartphone producenter.  

 

Afhandlingen vil have et eksternt analyse fokus. Derfor vil der i den interne del ikke være fokus på 

at opnå forståelse for fremstilling af en smartphone samt, hvordan producenternes forsyningskæde 

ser ud. Der afgrænses dermed fra at se på optimering af smartphone producenternes forsyningskæde 

og produktion. Der er samtidigt udeladt at se på producenternes ressourcer og i stedet forudsættes 

det, at producenterne har ressourcerne til eventuelt at kunne operationalisere et styringsværktøj. 

Dette kunne med fordel have været foretaget ved valg af en specifik virksomhed. 

1.4	Begrebsdefinitioner		
For at mindske muligheden for misforståelser og tvetydigheder har dette afsnit til formål af definere 

anvendte begreber. På den måde sikrer vi læseren har samme opfattelse af væsentlige begreber i 

opgaven. 
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Smartphone 

En smartphone er en avanceret mobiltelefon, som udover at kunne ringe og sende sms’er giver 

forbrugeren mulighed for at læse e-mails, gå på internettet og anvende de mange applikationer, som 

giver mulighed for at se tv, høre musik, være til stede på sociale medier og spille spil. 

Applikationerne er den store forskel på en smartphone og den traditionelle mobiltelefon.  

Smartphonen er derfor udstyret med funktioner som eksisterer i en computer og har gjort hverdagen 

lettere i forskellige sammenhænge samt sikrer forbrugerne nærvær i situationer, hvor de ikke er 

fysisk tilstede (information dec. 2014). 

 

Attributter 

Ved smartphonens attributter refereres der i afhandlingen til flere aspekter som gør sig gældende 

omkring en smartphone. Dette er bl.a. tekniske specifikationer, design, brand, styresystem og 

funktioner. 

 

Styresystem 

Styresystemet i en smartphone er det centrale software, der tillade brugeren at udføre og bruge 

smartphonens funktioner. Det bliver således et bindeled imellem brugeren og smartphonens 

hardware. Oplevelsen og brugervenligheden, som brugeren har med sin smartphone, hænger tæt 

sammen med, hvilke styresystem smartphonen er udstyret med. Der eksisterer tre poplære 

styresystemer, som vil blive gennemgået i konkurrentafsnittet.  

 

Udbydere af smartphones 

Udbydere af smartphones anvendes om de enkelte smartphone producenter, såsom Apple, 

Samsung, SONY og Microsoft/Nokia. Der vil derfor ikke være tale ikke om forhandlere af 

smartphones. Der vil yderligere løbende i opgaven blive anvendt virksomhed og producent for at 

kunne veksle mellem ordvalg og på den måde skabe et mere flydende sprog. 

 

Kunde og Forbruger 

Afhandlingen omhandler de danske smartphone brugere og når de nævnes, vil begreberne kunde og 

forbruger blive anvendt som udtryk for det samme.  
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1.5	Udsigtsniveau	og	betragtningsniveau		
Vi betragter os selv som værende eksterne konsulenter, som er blevet bedt om at lave en 

markedsanalyse af det danske smartphone marked med henblik på at udarbejde et styringsværktøj, 

som skal hjælpe smartphone producenter med at tilpasse deres produkter i fremtiden. Da 

afhandlingen ikke tager udgangspunkt i en specifik virksomhed, men derimod en branche skal 

styringsværktøjet, ses som anvendeligt for både store/små samt etableret/nye smartphone 

producenter, som har interesse i at operere på det danske smartphone marked. 

1.6	Afhandlingens	referenceramme	
I den nedenstående figur er afhandlingens struktur opstillet. Figuren skal være med til at give et  

samlet overblik over afhandlingens overordnede afsnit samt sammenhængen mellem disse. Denne 

struktur er derfor med til at optimere afhandlingens proces og resultat ved at sikre en rød tråd 

gennem afhandlingen.  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Konklusion	

Operationalisering	
Ekstern	 Intern	 Udførelse	

Analyse		
Ekstern	 Intern	

Teoretisk	referenceramme	
Strategisk	analyse	 Værdiskabelse	 Forbrugeradfærd	

Metode	
Videnskabelig	tilgang	 Anvendt	data	 Litteraturresearch	

Indledning	
Problemstiling	og	problemformulering	
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2.	Metode	og	desk	research		
I dette afsnit vil der blive redegjort for afhandlingens metodiske tilgang. Inden for forskellige  

videnskabsteorietiske retninger er der forskel på, hvordan virkeligheden anskues, erkendes og 

undersøges (Nygaard 2006 s.21). Metode er en del af planlægningen og angiver måden at besvare 

spørgsmålet på (Bitch Olsen et.al 1999 s.167). De metodiske overvejelser har derfor stor betydning 

og konsekvenser for undersøgelsesprocessen.   

2.1	Videnskabsteoretisk	tilgang	
	
Vores videnskabelige ståsted tager udgangspunkt i det positivistisk paradigme. Hos det 

positivistiske paradigme er ontologien realistisk. Virkeligheden eksisterer og undersøgeren kan 

finde frem til virkeligheden ved at designe sin undersøgelse på den rigtige måde. Dette fører til en 

objektiv epistemologi, som sikrer at vores subjektive holdninger ikke kommer til udtryk i samme 

omfang som, hvis der valgt at anvende en konstruktivistisk tilgang. Positivisterne gør brug af en 

eksperimentel metodologi, der kendetegner sig ved en kvantitativ metode. Kvantitative målinger vil 

blive skabt igennem et spørgeskema og der opstilles hypoteser som afvises eller accepteres. Hver 

gang en hypotese afvises eller accepteres kommer undersøgeren tættere den objektive sandhed  

(Nygaard 2006 s.26). 

 

Kvalitet af viden  

Til at kunne levere videnskabelig kvalitet og gøre ens vurderinger gennem afhandlingen troværdige, 

har det været nødvendigt at foretage en løbende kvalitetsvurdering af den metodiske tilgang og 

tilhørende resultater. Det er således vigtig at vise hvorledes besvarelserne, som er opbygget gennem 

et bestemt design er relevant, den bedste og tilstrækkelig (Olsen P.B et.al 1999 s.189). Det betyder 

at der igennem afhandlingen er gjort overvejelser af forskellige kvalitetskriterier herunder 

gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed.  I bilag er vist et skema for kvalitetsrapport.   

 

2.2	Induktiv	vs.	deduktiv		
I afhandlingen vil en deduktiv metode blive anvendt. Den deduktive metode følger den 

naturvidenskabelige eksperimentelle tilgang ved at operere med almene love ud fra generaliseringer 

af en lang række af enkelte tilfælde. Dette kommer til udtryk ved at anvende eksisterende teori til at 

undersøge noget (Rendtorff 2007 s.242). Det undersøgte vil så blive af-og eller bekræftet således at 

man kan bruge resultaterne til at sige noget fremadrettet. Da den kvantitative metode udelukkende 
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arbejder med lovmæssigheder (Bjerg 2006 s.17), vil den deduktive metode fordrer til brugen af 

kvantitative data som vil vi få igennem vores spørgeskemaundersøgelse.  

 

I vores afhandling har vi også arbejdet med kilder og dokumenter, der har skulle være med til at 

sammenstykke et helhedsbillede. Det vil derfor være forkert at sige at vores afhandling 

udelukkende har baseret sig på den deduktive metode. Uden at have opstillet hypoteser har vi 

fundet informationer, som vi har koblet sammen med eksisterende teori, for at skabe en model der 

kunne komme tættere en sandhed omkring de danske smartphone forbrugere. Vores forarbejde til 

den kvantitative del har derfor båret præg af den induktive metode, men vores 

spørgeskemaundersøgelse har udelukkende båret præg af den deduktive metode. Den statistiske 

analyse og den deduktive metode er derfor med til at sandsynligøre en sammenhæng, men kan ikke 

bevise dem (Bjerg 2006 s.19).    

 

Den induktive metode figurerer ved at finde og observere konkrete observationer for derefter at 

konkludere noget generelt (Rendtdorff 2007 s.243). Hvis den induktive metode skulle bruges i 

spørgeskemaet, ville vi ud fra spørgeskemaet observationer konkludere noget generelt. Men da ikke 

alt bliver undersøgt kan det derfor godt indvendes at der er stor risiko for fejl, samtidig med at det 

videnskabeligt må forkastet på baggrund af manglende muligheder for objektiv bestemmelse af 

gyldighed og sandhed (Rendtorff 2007 s.249). Men at viden ikke kan generaliseres formelt betyder 

ikke, at den ikke kan indgå i den kollektive videns opsamling i et fag eller samfund (Flyvbjerg 

s.147).  

 

2.3	Anvendt	data	
Afhandlingen vil benytte sig af både primære og sekundære data. Sekundære data har i første 

omgang været med til at opbygge vores ”eksterne analysemodel” til den kvantitative del. Her har 

fokus været på eksisterende teori og empiri som er publiceret i videnskabelige artikler hentede på 

CBS databaser (peer reviewed). Dermed vil store dele af analysen, heriblandt intern analyse, 

opbygning af model og dele af ekstern analyse være udformet af sekundær data fra udvalgte bøger, 

videnskabelige artikler, hjemmesider og webbaseret artikler.  

 

Afhandlingens primære fokus, som ligger på markedsanalysen, vil benytte sig af primær data som 

kommer fra uddelte spørgeskemaer. Dermed vil afhandlingen have kvantitativt fokus og benytte sig 
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af en kvantitativ metode. Dette betyder dermed at den kvalitative tilgang, som kunne være kommet i 

form af dybdeinterviews og fokusgrupper, fravælges. Den akkumuleret viden fra de videnskabelige 

artikler blev vurderet som tilstrækkelig til at kunne danne baggrund for den kvantitative del. Den 

kvalitative tilgang, som er med til at give dybde, indsigt og forståelse (Malhotra et.al 2013 s.187), 

var ikke nødvendig i denne afhandling, da smartphonen i dag er så fremtræden og vigtig, at temaet 

er rigt på litteratur og videnskabelige undersøgelser. Skulle kvalitative metoder havde været brugt, 

kunne det have været i form af semistruktureret fokusgrupper eller dybdegående interviews med 

smartphone brugere med fokus på at fremanalysere betydningssammenhænge i de data, vi havde 

fundet frem til ud fra de videnskabelige artikler.   

 

Ved at anvende en kvantitativ metode, arbejder afhandlingen ud fra en universal videnskab, der 

ligesom naturvidenskaben søger sammenhænge som har general gyldighed inden for et bestemt 

social afgrænset population (Bjerg 2006 s.17). Den kvantitative del vil give målbare resultater og 

smartphone producenter vil kunne se, hvilke variable der påvirker forbrugernes lyst til at udskifte 

deres smartphone. Til analyse af spørgeskemaets besvarelser vil blive anvendt statistiske metoder. 

Den statiske analyse vil derfor søge at fremme generaliseringer over et større antal observationer 

(Bjerg 2006 s.18). Det er på ingen måde sikkert at der kan siges noget generelt, på grund af 

systematiske og tilfældige målefejl.  

	

2.4	Litteratur	research	
 
Vores litteratur søgning har haft fokus på at udvælge artikler, bøger, hjemmesider der har været 

relevante og valide for denne afhandling. Da vores afhandling startede med et oprindeligt fokus på 

Nokia og deres bidrag til smartphone markedet, begyndte vi med et generelt desk research af 

smartphone markedet og Nokia specifik som virksomhed, for at få inspiration til videre arbejde. Der 

blev bl.a. søgt generelt om smartphone markedet i Danmark, selve smartphonen og Nokia på online 

biblioteker og Google.dk. På Google.dk optrådte hjemmesiden computerworld.dk flere gange og 

var meget behjælpelig med seneste nyheder omkring smartphones og især Nokia og andre 

smartphone producenter.  

 

Siden hen blev vores fokus ændret fra Nokia til alle smartphone producenter og vi havde derfor 

endnu mere fokus på forbrugerne og deres præferencer omkring smartphones. For at forberede os 

bedst muligt til den kvantitative undersøgelse, blev der gjort brug af Copenhagen Business Schools 
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online bibliotek. På databaserne har vi gjort brug af muligheden peer-reviewed, som sikrer at 

artiklerne har været igennem andre forfatteres øjne for godkendelse til publicering og derfor er med 

til at skabe en høj grad af videnskabelig karakter.  Forskellige nøgleord blev brugt i søgning i 

databasen, heriblandt Smartphone, præferencer for smartphone, smartphone specifikationer for at 

finde frem til brugbare videnskabelige artikler, som skulle bruges til erstatning for den kvalitative 

tilgang. Flere artikler omkring smartphones og præferencer blev brugt som baggrundsviden og et 

antal udvalgte artikler blev et vigtig link til opbygning af vores model til den kvantitative metode. 

Ligeledes blev databasen brugt til undersøgelse af den interne analyse, hvor også flere bøger, 

webartikler var behjælpelig med at finde nødvendig informationen for at kombinere teoretiske 

tilgange og praktiske forhold. Databasen ”Marketline”  fra Copenhagen Buseiness School blev også 

anvendt til indsamling af information til brug i analysen.  

2.5	Kildekritik		
Der er brugt webbaseret artikler og forums, hvor enkelte personer har stået for selve indholdet. 

Dette kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor korrekt indholdet er og dermed påvirke pålideligheden. 

Det har derfor været nødvendig for os og tjekke op på indholdet og informationer der er lagt ud for 

at sikre kildens pålidelighed. Dette har især været gældende i forums, hvor smartphonen og dens 

specifikationer har været diskuteret og redegjort for. Måden hvorpå vi har tjekket pålideligheden 

har været ved at tjekke indhold fra andre datakilder, der diskuterer og redegør for samme emne. 

Derfor vil der nogle steder i afhandlingen være dobbelt kildebetegnelser, for at sikre pålideligheden 

af de informationer vi har fundet frem til.  

3.	Teoretisk	referenceramme	

3.1	Strategisk	analyse	
Målet for kandidatafhandlingen er at udforme et operationelt styringsværktøj for smartphone 

producenter på det danske marked. Til det formål er der valgt at benytte Aaker og McLoughlin’s 

bog ”Strategic market management”. Metoden tager først udgangspunkt i det eksterne miljø for 

dernæst at se på det interne miljø. Fremgangsmåden arbejder sig frem startende på makro-niveau, 

dernæst meso-niveau for afslutningsvis at analysere på mikro-niveau. Fokus i bogen er at skabe 

konkurrencemæssige fordele baseret på det eksterne miljø. Derudover søger metoden at skabe værdi 

igennem kundeorienterede strategier. En overordnet model af denne fremgangsmetode er opstillet 

nedenunder. 
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Kilde:	Aaker	&	McLooughlin,	2007	

 

I ovenstående figur fremgår aspekter som bør analyseres i en strategisk analyse for senere at kunne 

opstille mulige strategier, valg af strategi, implementering af strategi samt opfølgning. 

Da formålet for afhandlingen ikke er at udarbejde strategier for smartphone producenter vil  

den strategiske analyse i stedet være med til at danne grundlag for styringsværktøjets relevans og 

operationalisering. Det udarbejdede styringsværktøj skal ses som et informationsværktøj, som skal 

hjælpe smartphone producenter med at imødekomme forbrugernes præferencer i fremtiden og i et 

større perspektiv opfylde de målsætninger som den anvendende virksomhed har valgt. Den nederste 

del af figuren vil derfor blive erstattet med et fokus på operationaliseringen af styringsværktøjet i 

stedet for strategiudarbejdelse. Metoden bruges oftest til analyse af en enkel virksomhed, hvilket 

ikke er ikke tilfældet i denne opgave. I stedet vil der blive set på flere smartphone producenter, som 

opererer på det danske marked, hvilket metoden også egner sig til (Aaker & McLoughlin, 2007, s. 

24).  

 

 

 

 

EKSTERN	

• Kunder	
• Konkurrenter	
• Markedsanalyse	
• Omverdensanalyse	

	
INTERN	

		

• Performanceanalyse	
• Determinanter	for	strageiske	muligheder		

STRATEGI	

• Valg	af	strategier	
• Implementering	
• Opfølgning	
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I nedenstående tabel ses, hvilke fokusområder man med fordel kan tage udgangspunkt i ved 

udarbejdelse af  en strategisk analyse. 

 

	
Kilde:	Aaker	&	McLooughlin,	2007	
	
Alle ovenstående elementer er relevante, men med udgangspunkt i afhandlingens formål, har det 

været nødvendigt for at fasholde fokus at foretage til- og fravalg. Ovenstående elementer skal ses 

som inspiration til, hvad man kunne have valgt at fokusere på. Da den eksterne del er hoveddriveren 

for afhandlingen vil flere elementer fra venstre siden af figuren blive anvendt. Fokus i den interne 

analyse vil udelukkende være på smartphone producenternes værdiskabelse, forsyningskæde samt 

skabe forståelse for produktionen af en smartphone. De elementer som er valgt at blive belyst vil 

blive introducerede og uddybet igennem opgaven. 

3.2	Relationship	marketing	
Argumentationen for at gøre brug af relationship marketing teori ligger til grund for det endelige 

slutprodukt, som er et operationelt styringsværktøj til smartphone producenter. Dette værkstøj har 

til formål at hjælpe smartphone producenter til at tilpasse sig danske forbrugeres præferencer med 

henblik på i et større perspektiv at forlænge livstidsværdien af den enkelte kunde samt rekruttering 

af nye kunder. Dermed skal værktøjet guide virksomhederne hen, hvor de kan øge tilfredsheden 

blandt kunderne. Dette skal være med til at skabe og øge relationer imellem virksomhed og kunde.  

Ekstern analyse Intern analyse 
o Kundeanalyse 
- Segmenter, motivationer, udækkede 
behov 
o Konkurrentanalyse 
- Identitet, strategiske grupper, 
performance, image, målsætning, 
strategier, svagheder 
o Markedsanalyse 
- Nye delmarker, størrelse, vækst, 
profitabilitet, indgangsbarrierer, 
omkostningsstruktur, 
distributionssytem, trends, Nøgle 
succesfaktorer  
o Omverdensanalyse 
- Teknologi, Politik, økonomi, kultur, 
demografi, scenarier, 
informationsbehov 

o Performanceanalyse 
- Profitabilitet, salg, shareholder 
value, kundetilfredshed, 
produktkvalitet, brandassociationer, 
relative omkotsninger, nye produkter, 
medarbejderkapabilitet og 
performance, produktportefølje 
o Determinanter for 

strategiske muligheder 
- Tidligere og nuværende strategier, 
strategiske problemer, organisatoriske 
kapabiliteter og begrænsinger, 
finansielle ressourcer og 
begrænsninger, styrker og svagheder 
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I Relationship marketing kan virksomhederne arbejde med modellen ECSI (European Customer 

Satisfaction Index). ESCI modellen er et produkt af tidligere succesfulde erfaringer som svenske og 

amerikanske tilfredsheds index har oplevet (Martensen et.al 2000 s. 544).  

 

 
ECSI modellen består af latente variable og målet ved analysen er at finde frem til, hvad der driver 

kundernes tilfredshed og loyalitet. I modellen er determinanterne for kundetilfredshed 

virksomhedens image, kundens forventninger, opfattede kvalitet og opfattede værdi. Målet for 

analysen er at forbedre virksomhedens performance, og kundetilfredshed skal ses som et middel til 

at opnå dette mål (Martensen et.al 2000 s. 544).     

	

3.3.1	Værdiskabelse	for	kunden		
En stor del af relationship marketing handler om at skabe værdi for kunden. Forholdet mellem 

kunde og virksomhed bygger på skabelse og levering af værdi til kunden på vedvarende basis 

(Christopher et.al 2002 s. 21). Konventionelt har arbejdet med marketing haft fokus på at skabe et 

stærkt brand, hvorigennem stærke brandværdier kunne tiltrække kunderne og differentiere 

virksomheden fra alternative muligheder. I takt med den faldende loyalitet, har virksomhederne i 

dag behov for at stå stærkt på flere parametre end bare stærke brandværdier, for at kunne skabe en 
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stærk relation til kunden (Christopher et.al 2002 s. 29). I dag står udfordringen for virksomhederne i 

at skabe en overensstemmelse mellem marketing, kvalitet og kundeservice, så alle tre faktorer 

bliver tættere forbundet (Christopher et.al 2002 s. 8). ECSI modellen tager ligeledes udgangspunkt i 

ovennævnte tre faktorer og understøttes derfor af teorien bag relationship marketing. Disse tre 

faktorer er virksomhedens medarbejdere selv med til at skabe samt påvirke og spiller derfor en rolle 

i at skabe værdi til kunderne.  

 

Virksomhedens kundeservice spiller en kritisk rolle ift. at cementere et forhold med kunden, men 

den faktor er der lagt mindre vægt på i denne afhandling. Fokus i afhandlingen ligger i stedet på 

produktet og brandet. Det er igennem disse to faktorer at virksomhederne bliver undersøgt med 

henblik på at finde mulige årsager, der er behjælpelig med at skabe værdi for kunden.  

	

3.3.2	Værdiskabelse	for	virksomheden		
	
Den centrale fremdrift i marketings aktiviteter er at kunne udvikle, bevare og forbedre kunde 

loyalitet overfor virksomhedens produkter og service (Dick et.al 1994 s.99)  

Den viden virksomheden samler ind ved brug af ECSI modellen og dens såkaldte ’drivers’ der er 

determinanter for kundetilfreds og loyalitet, er med til at hjælpe virksomheden med at allokere dens 

begrænsede ressourcer hen, hvor det er optimalt for virksomheden	 (Martensen et.al 2000 s. 544). 

Ud fra de observerede data virksomheden får fra ECSI modellen, vil man ved fremtidige studier 

kunne undersøge kundernes profitabilitet. Da kunderne hver især er forskellig i deres grad af 

profitabilitet og deres bidrag af værdi til virksomheden, ville det være ideelt for virksomhederne at 

fokusere og danne stærke relationer med nuværende eller potentielle kunder som er meget 

profitable. Et centralt begreb i den sammenhæng er Pareto’s law eller 80/20 reglen, som handler om 

at 80% af omsætningen bliver genereret af 20 %  virksomhedens kunder (Christopher et.al 2002 s. 

41). Det er altså vigtigt at virksomheden at have har for øje at tilfredsstille og fastholde kunder, da 

værdiskabelsen med relationship marketing sker via en øget tilfredshed og loyalitet hos kunderne.   

 

Der findes forskellige måder at øge loyalitet og profitabilitet på. En af måder er af netop ved at  

forbedre virksomhedens fastholdelse af kunderne. En vigtig del af virksomhedens plan er at finde 

frem til, hvorfor kunderne i første omgang vælger at forlade virksomheden. Samtidig er det vigtigt 

at virksomheden designer markedsanalyser, der kan specificere, hvad kerneproblemet er og finder 

ud af, hvad der betyder noget hos kunden (Christopher et.al 2002 s. 60).  
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Uanset hvilket fokus virksomhedens ledelse har, om deres fokus leder hen imod en strategi der 

bygger på fastholdelse eller en strategi der bygger på rekruttering af nye kunder, er det helt 

essentielt at virksomhedens ledere forstår det økonomiske aspekt ved kunde rekruttering og kunde 

fastholdelse, for at kunne skabe værdi til virksomheden gennem relationship marketing 

(Christopher et.al 2002 s.57). 

	

3.3	Forbrugeradfærd	
At kende til sine kunder og deres adfærd, er et vigtigt område, der har stor interesse inden for 

marketingsfeltet. Forbrugerne leder efter nye oplevelser, som skal være med til at give dem glæde i 

livet. Dette sker igennem forbrug, der kan opfylde deres ønsker og behov (Hansen 2005 s.421). 

Forbrugerne kan optræde på forskellige måder heriblandt som individ, socialt individ og som 

kulturbærer. Nogle af disse faglige hovedelementer vil blive defineret i dette afsnit.     

3.3.1	Attitude		
Attitude er et begreb der er populært i mange forskellige kulturer og kan bruges i forskellige 

sammenhænge. Solomon et al. ( 2013 s.292) definerer attitude som værende en varig, generel 

vurdering af mennesker (inklusiv sig selv), genstande, reklamer eller emner.  

 

En attitude til eller overfor noget opleves af alle mennesker. Vi har forskellige attituder til 

forskellige ting. Styrken af attituden korrelerer med involveringsgraden hos forbrugeren. Det bliver 

derfor svære at ændre attitude, jo større involveringsgraden er og omvendt. Det er også lettere at 

ændre attitude hos ”usikre” forbrugere (Hansen slide 3 lektion 5).  

Men hvordan dannes attitude så? Vi er ikke altid klar over, hvor disse attituder stammer fra. En ting 

er helt sikkert og det er at vi ikke er født med en bestemt holdning. 

 

Dannelse af attituder kan komme af flere forskellige faktorer her iblandt:    

• Påvirkning fra venner og familie  

• Gruppe normer (normativ social indflydelse)  

• Ny information kan ændre attitude  

• Persontype (forsigtig, aggressiv, udadvendt)  

 

Et vigtigt redskab for virksomheden er at finde ud, hvorfor der dannes attituder. To forskellige 

personer kan godt have den samme attitude overfor et bestemt produkt, men attituden kan komme 
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af to vidt forskellige grunde. Attituden er bestemt af forbrugerens motiver (Solomon et.al 2013 

s.293)      

 

• Nyttefunktion (motiv)  

• Værdifunktion (motiv)  

• Ego –defensiv funktion (motiv)   

• Videns funktion (motiv)  

 

Nyttefunktionen er et ønske om at opnå maksimal, objektiv nytte og relatere sig derfor til simple 

princip vedrørende reward og punishment. Attituden udvikles overfor et produkt på baggrund af, 

om produktet tilfører os glæde eller sorg. Værdifunktionen er et ønske om at købe produkter der 

styrker self-image og bidrager til vores værdisystem. Forbrugeren køber produkter som skal sige 

noget om forbrugeren og derfor er den funktion relevant ift. livsstils analyser (Solomon et.al 2013 

s.293).    

 

Ego –defensiv funktionen er ønske fra forbrugeren side om at undgå at falde igennem ift. 

omgivelserne. Attituden dannes, fordi forbrugeren skal beskyttes fra eksterne trusler og interne 

følelser. Her kan produkter hjælpe med at bevare et vis image. Fx en mand der går ud og køber en 

sportsvogn frem for en familievogn for at beskytte sin usikkerhed omkring sin maskulinitet. Viden 

funktionen, som det sidste motiv, er et ønske om at kategorisere og opnå kendskab til information. 

Fx kan det være i form af et nyt produkt, der kommer på markedet (Solomon et.al 2013 s.293).  

 

Attituden kan komme fra mere end én af de ovenstående funktioner, men der vil oftest være en 

funktion der er mere dominerende. Det kan være afgørende at finde frem til den dominerende 

funktion, så virksomheden kan tilrettelægge deres kommunikation mere præcist med fokus på de 

ønskede fordele som produktet vil kunne tilføre forbrugeren (Solomon et.al 2013 s.293)       

 

ABC Model 

De fleste forskere mener, at attituden består af tre komponenter og at disse komponenter er med til 

at udgøre ABC attitude modellen:  

 

• Kognitivt komponent (beliefs)  
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• Affketive komponent (følelsesmæssige)  

• Conative komponent (indstilling til adfærd) 

 

Det kognitive komponent også på engelsk kaldet ’beliefs’, er en subjektiv opfattelse af, hvorledes et 

produkts egenskaber optræder i forhold til forbrugerens valgkriterier. Det er som regel typisk at 

forbrugeren har flere beliefs om ét produkt (Hansen 2014 slide 1 Lektion 5). Det affektive 

komponent referere til, hvordan forbrugeren føler omkring produktet. Det er her den egentlige 

attitudedannelse sker, den overordnet evaluering af produktet. Der kan kun være én attitude pr. 

produkt (Hansen 2014 slide 1 Lektion 5). Det sidste komponent er det conative komponent, 

forbrugerens indstilling til adfærd. Der er her tale om forbrugerens intention om at ville gøre noget 

fx intention om at købe produktet.  

 

ABC modellen fremhæver således forholdet imellem knowing, feeling og doing (Solomon et.al 

2013 s. 295). Selvom de tre komponenter er vigtige, vil deres relative vigtighed variere alt efter, 

hvor involveret og motiveret forbrugeren er i selve processen. De forskellige perspektiver kan ses 

nedenfor:  

 

• Beliefs => attitude => adfærd 

Informations perspektivet forudsætter at forbrugeren opfører sig som problemløsende individer  

søgende efter en begrundet beslutning (Hansen 2005 s. 425). Højt involveret forbrugere vil gøre 

brug af dette perspektiv, for at behandle den mængde af information, der er nødvendig for at træffe 

den bedste beslutning. Forbrugerne danner sig en attitude på baggrund af den indsamlede 

information.   

 

• Attitude => adfærd => Beliefs  

Det emotionelle perspektiv tager udgangspunkt i forbrugerens følelser. Følelser er et resultat af 

stimuli, som forbrugeren bliver eksponeret for. Det er på baggrund af de følelser at forbrugeren 

tager en beslutning om adfærd og efterfølgende kan ræsonnere sig frem til, hvad beslutningen har 

haft af konsekvenser (Hansen 2005 s. 426) 

 

• Adfærd => attitude => Beliefs 
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Læringsproces perspektivet er typisk et resultat af at forbrugeren er lavt involveret. Ved lav 

involvering har forbrugeren ofte ikke indsamlet information ind og er derfor usikker ift. kvalitet af 

produktet. Den usikkerhed kan formindskes ved at forbrugeren ”hænger sin hat” på fx brand, pris 

mm. (Hansen 2005 s. 425). Det er også igennem denne proces at forbrugeren lærer igennem sine 

køb og derfor eksisterer der stor risiko for kognitivt efterkøbsdissonans.   

 

Attitude modelleer  

Indtil videre må det konstateres at forbrugerens attitude er ret komplekst og kan være svær at finde 

frem til. Til dette formål er der udviklet attitude modeller, som skal hjælpe virksomhederne med at 

specificere forskellige elementer som måske kan fungere sammen, i et forsøg på at influere 

forbrugernes evalueringer overfor et produkt (Solomon s. 305). Dette gøres og kan opsummeres ud 

fra den udvidet Fishbein Model:   

 

 
• b = beliefs om attribut i ved situation s  

• e = vægten af attribut i ved situation s 

• A0= samlede attitude ud fra attributterne  

 

Den udvidet Fishbein model har medtaget situationer i modellen. Dette kan skabe fordele ved at 

man blandt andet kan undersøge situationens betydning for adfærden og, hvilke attributter 

forbrugeren lægger vægt på i hvilke situationer (Hansen 2014 slide 5 Lektion 5).    

Modellen kan også simplificeres, og se sådan her ud: 

 
• b = beliefs om attribut i 

• e=  vægten af attribut i 

• A0= samlede attitude ud fra attributterne  

Selvom der indenfor marketing i mange år er blevet samlet informationer ind omkring forbrugernes 

attitude ved at bruge ovenstående modeller har disse modeller stået til kritik for ikke at være særlige 

gode til at forudsige adfærd (Solomon et.al 2013 s. 308). Derfor er der udviklet på området og 
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resultatet er to udvidede modeller theory of reasoned action (TRA) og theory of planned behavior 

(TPB). 

 

 

Figur: Theory of reasoned action og planned behaviour 

 
 

Ovenstående model opstiller TRA og TPB. (Hansen et.al  2004 s.540). TRA er en model der skal 

forudsige intention om adfærd. Intention som i modellen er en funktion af attitude til adfærden og 

subjektive normer (Hansen et.al 2004 s.540). Ved TPB er variablen perceived behavioural control 

(PBC) tilføjet og er udtryk for de kompleksiteter, som kan være relateret til den handling som 

ønskes belyst. Denne afhandling har fokus på TRA, da der bl.a.. vil blive undersøgt, hvilke 

attributter som har påvirkning på danske forbrugeres attitude til og intention om af udskifte deres 

nuværende smartphone. Der blev derfor ikke vurderet behov for at medtage den sidste variabel 

PBC, da kompleksiteten ved at udskifte sin smartphone blev vurderet til at være overkommelig for 

danske forbrugere. I forbindelse med den kvantitative analyse vil forbrugeren blive spurgt ind til 

forskellige latente variable og der testes efterfølgende på, hvor signifikante effekterne er på 

brugernes intention om at skifte deres smartphone ud.      
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3.3.2	Beslutningsprocessen	
Et andet vigtig aspekt at undersøge er kundernes beslutningsproces. I den forbindelse er 

virksomhederne først og fremmest nødt til at få fastlagt, hvilken type beslutning købet af produktet 

er. Andersen (2011) taler her om tre former for beslutninger: Rutinebeslutning, begrænset 

problemløsning, kompleks problemsløsning. Beslutningens kompleksitet afhænger af, hvor dyrt 

produktet er, hvor sjældent købet er, om det en ukendt produktkategori, involveringsgrad og 

mængde af informationssøgning. Hvilken type køb det er kan derfor variere afhængig af situation 

og kundetype. Nedenfor ses en teoretisk model for, hvilke faser kunden gennemgår ved et kompleks 

køb. Faserne kan variere afhængig af situation og kundetype og det er nødvendigvis ikke alle faser 

kunden gennemløber. Samtidig kan kunden også vende tilbage til en tidligere fase, f.eks. for at 

indsamle mere information. De 5 faser vil kort introduceres. 

	

	
Kilde:	Andersen,	2011,	s.	S146	–	med	egen	tilvirkning	
 

Fælles for problemerkendelsen (negativt ladet) og mulighedserkendelsen (positivt ladet) er at 

forbrugeren befinder sig i en aktuel tilstand, som afviger fra en ideel tilstand eller ønskværdig 

situation. (Andersen, 2011, s. 147). Denne situation bliver i teorien beskrevet som kognitiv 

dissonans. 

Informationssøgningen kan overordnet opdeles i intern søgning ( i forbrugerens egen 

hukommelse) og ekstern søgning (i forbrugerens omverden). I den interne søgning vil forbrugerene 

ubevidst fremkalde sine tidligere oplevelser og erfaringer med et produkt eller mærke. I den 

Fase	1	
• Problemerkendelse	
• Mulighedserkendelse 		

Fase	2	
•  Informationssøgning	(Internt	og	eksternt)	

Fase	3	
• Evaluering	af	alternativer	(kendte	og	fundne)	

Fase	4	
• Købsbeslutningen	

Fase	5	
• Evaluering	(Efterkøbsadfærd)	
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eksterne søgning vil forbrugerne blive eksponeret for mange reklamer via diverse platforme (Tv-

reklamer, busreklamer, hjemmesider, sociale medier mv.). Men derudover har personlige kilder i 

mange sammenhænge stor betydning for forbrugerens beslutningstagen. Om påvirkningen fra 

venner, familie, bekendte, kolleger bruges word of mouth (wom). Den interne og eksterne 

informationssøgning er derfor en væsentlig faktor i attitudedannelsen. 

Evaluering af alternativer kan ses som funktionen af den føromtalte attitude og det er her 

forbrugerene vurdere alternativer efter de kriterier som er vigtige for den enkelte forbruger inden 

beslutningen om køb eller ej bliver foretaget.   

Efterkøbsadfærden har også stor betydning for forbrugeren. Forbrugerene vil enten bevidst eller 

ubevidst løbende vurdere om købet var det rigtige. Her kan der med fordel kigge på relationen 

mellem forbrugerens forventninger og oplevet kvalitet. I the disconfirmation paradigm taler man 

om tre mulige udfald: Tilfreds, Som forventet, Utilfreds (Andersen, 2011, s. 172).   

Ved utilfredse, skuffet, frustreret kunder opstår kognitiv dissonans. Denne kognitive dissonans kan 

forbrugeren som social individ forsøge at reducere bl.a. ved at opsøge bekræftelse af beslutningen 

blandt venner/familie, hjemmesider, sociale medier, blogs eller klage.  

4.	Ekstern	analyse		
Den eksterne analyse skal i denne afhandling bidrage med flere vigtige aspekter. Afhandlingen har 

som hovedformål at komme frem til et styringsværktøj som smartphone producenter kan anvende til 

at tilpasse sig de danske forbrugeres præferencer. For at kunne klarlægge det vil der blive foretaget 

en markedsanalyse på baggrund af egen opstillet model.  

Derudover vil en omverdensanalyse, konkurrentanalyse, brancheanalyse samt en analyse af 

smartphonens produktlivscyklus (PLC) blive foretaget. Disse analyser skal ikke ses som kernen i 

den eksterne analyse, men skal danne baggrund for styringsværktøjets relevans på det danske 

marked.  

4.1	Markedsdefinition		
Til at danne rammen for den eksterne analyse vil en markedsdefinition først blive fastlagt. Der vil 

blive taget udgangspunkt i det danske smartphone marked, da der i afhandlingen ikke er at valgt at 

fokusere på en specifik virksomhed. Markedsdefinitionen vil derfor tage udgangspunkt i, hvilke 

behov smartphonen dækker samt hvilke udbydere der vil være i fokus. 

Til at fastlægge markedet vil en produktorienteret tilgang anvendes, da afhandlingen udelukkende 

har fokus på produktkategorien smartphone. En behovsorienteret tilgang havde været at foretrække, 
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hvis afhandlingen havde fokuseret på en enkelt virksomhed og derfor skulle også tage højde for 

produkter som dækker samme behov.  

 

Smartphonen dækker mange forskellige behov hos den enkelte danske forbruger jf. 

begrebsdefinitioner afsnit 1.4. Med de forskellige behov smartphonen dækker er det ikke 

overraskende, at 77% af husholdningerne i Danmark har en smartphone jf. bilag Elektronik i danske 

hjem. De forskellige funktioner som smartphonen har, er med til at understrege dens vigtighed i 

danskernes hverdag. (Passport, 2015, s. 1) Smartphonen rammer bredt blandt den danske 

befolkning og derfor vil der som udgangspunkt for analysen ikke blive foretaget nogen begrænsning 

af segmenterne. Dog er der jf. afsnit 1.3 kun fokus på forbrugere, som på nuværende tidspunkt har 

en smartphone.  

 

Ovenstående vil afgrænse markedet til: Danske forbrugere, som på nuværende tidspunkt har en 

smartphone, og som bliver forsøgt tilfredsstillet af større smartphone producenter på det danske 

marked. 

 

4.2	Markedets	størrelse	og	potentielle	vækst		
I forlængelse af markedsdefinitionen vil det danske markeds størrelse samt vækst blive fastlagt. 

Salget af smartphones i Danmark var i år 2015 opgjort i antal enheder 2,7 mio. Dette er et mindre 

fald på 1,6 % sammenlignet med året før. Det tyder på, at salget af smartphones i Danmark er ved at 

have nået sit toppunkt når man sammenligner med væksten over de seneste 5 år, hvor salget er 

steget med 139,9%. (Passport, 2015, s. 7). På trods af at markedet op til nu har haft kraftig vækst, 

peger flere forecast på, at markedet har ramt sit toppunkt og vil de næste år flade ud eller falde 

(Passport, 2015, s. 10 & Computerworld, januar 2016). Tendensen er med til at understrege 

relevansen af afhandlingens formål.  

4.3	Omverdensanalyse		
Det er nu tid til at se på virksomhedernes omverden. Det er vigtigt at virksomhederne kan holde sig 

opdateret på nye trends og hændelser som forekommer ude i det eksterne miljø og danner centrale 

markedsforhold. De eksterne faktorer, som omverdensanalysen er behjælpelig med at identificere 

kan virksomhederne på markedet ikke selv påvirke. Virksomhederne skal være påpasselig og 

opmærksomme omkring disse trends og imødekomme og udnytte indtrædende muligheder eller 
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minimere potentielle trusler. Til at beskrive omverdenen anvendes Aakers 5 punkter også kaldet 

PEST modellen (Aaker & McLoughlin 2007 s. 95).  

4.3.1	Politikske	forhold		
Nutidens fokus på teknologi og hvordan teknologi kan hjælpe forbrugerne i Danmark fremmes i 

særdelshed af de politiske og legale markedskræfter. Der skal skabes en lettere hverdag for 

forbrugerne ved en mere produktiv og innovativ offentlig sektor, der kan levere service af høj 

kvalitet (digital velfærd s.3). I takt med der kommer flere ældre og flere mennesker med kroniske 

sygdomme er der behov for at effektivisere måder at levere service på. I den anledning har 

Regeringen, KL og Danske Regioner udarbejdet en fællesoffentlig strategi for digital velfærd fra 

2013-2020. Initiativet er at sætte endnu mere fart på udviklingen og omstillingen til at understøtte 

kerneydelserne i sundhedsvæsenet, på socialområdet og på undervisningsområdet med teknologiske 

og digitale velfærdsløsninger. Livskvalitet og velvære er blevet et fast punkt i den politiske kontekst 

og de nye muligheder som skabes på baggrund af de digitale løsninger skal være med til at forbedre 

livskvaliteten, trygheden og fleksibiliteten i hverdagen hos den enkelte forbruger (digital velfærd 

s.3).  

 

Strategien på undervisningsområdet vil betyde at smartphonen og tablets kommer til at spille en 

større rolle med særlig henblik på folkeskolen. Regeringen har afsat 500. mio kr. til at øge brugen af 

digitale læremidler, som skal være med til at øge og udvikle børns leg og læring. Dette vil betyde at 

de danske folkeskoler vil bruge smartphones og tablets på lige fod med andre pædagogiske 

redskaber. Målsætningen for 2020 er, at digital undervisning og læring er en del af alle relevante 

undervisningsforløb (Digital velfærd s.15). IT skal også være med til at frigøre ressourcer til 

undervisning, hvilket kan resultere i at undervisere kan have mere tid til den enkelte elevs læring og 

udvikling.  

 

4.3.2	Økonomiske	forhold		
Den gennerelle økonomiske situation kan være af afgørende indflydelse på danskerne køb af goder 

og services og dermed have indflydelse på danskenes valg og køb af smartphone. Selvom det i dag 

er muligt at købe din Smartphone på afbetaling, kan der stadig være psykologiske faktorer der 

spiller ind ift. til valg af smartphone, f.eks. hvis man ikke har job.  
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Dansk økonomi har igennem de seneste par år været karakteriseret af en jævn fremgang og stigende 

beskæftigelse. BNP steg med 1,1 % i 2014 og beskæftigelsen af steget med mere end 30.000 

personer siden midten af 2013.  

Hele verdens økonomien har været ramt af finanskrisen der startede tilbage i 2008 og den globale 

økonomi fik store tilbageslag, som ikke er set i nyere tid. Danskerne havde før 2008 en fremgang i 

den disponible indkomst grundet diverse politiske tiltag og den økonomiske vækst var nogenlunde 

stabil og beskæftigelsen høj. De danske forbrugere havde dengang råd til at prioritere de goder man 

interesserede sig for og kunne øge deres forbrug i takt med deres formue steg, set ift. deres 

disponible indkomst, grundet diverse værdistigninger i boligpriser og aktiekurser (Jensen et.al s.12).  

Siden 2010 har BNP og beskæftigelsen været op –og  nedadgående men dog jævnt stigende siden 

2013.  Samlet set så forventes der en vækst i BNP på knap 21/4 % i 2016 og en fremgang i 

beskæftigelsen på godt 200.000 personer fra 2014-2020 (Dansk Økonomi 2015 s.2).  

Den tilbagegang dansk økonomi har været igennem har på sin vis ikke rigtig påvirket forbrug og 

køb af smartphones. Udviklingen i udbredelsen af smartphone i danske hjem er gået fra 33% i 2011 

til 77% i 2015 (Danmarks statistik, elektronik i hjemmet).   

4.3.3	Social	kulturelle	forhold		
Når konteksten omkring forbrugerne ændres er der stor sandsynlighed for at deres præferencer og 

adfærd også ændres. Vores livstil, som er en funktion af hvordan det enkelte individ gør brug af 

sine penge og tid, er ikke fastlagt og vil altså udvikle sig over tid (Solomon et.al 2013 s.224).  I den 

forbindelse har teknologien medført en ændret hverdag. På få år har teknologien ændret vores 

præferencer og adfærd. En ny kulturel trend er opstået og den trend er at vi skal være online. Lige 

nu er cirka godt halvdelen af verdens befolkning online og har dermed adgang til internettet 

(Computerworld sept. 2015).  

Der er sket markante ændringer i mobiltelefonen. Den oprindelige funktion er blevet til en minimal 

del af funktionaliteten. Nutidens smartphones kan så meget andet end bare at ringe og sende SMS 

jf. afsnit 1.4.  

 

Efterhånden skal rigtig mange mennesker have deres daglige nyhedsfix. En gang var det cigaretter 

man brugte til at koble af fra hverdagen, hvor det i dag er smartphonen (Information dec.2014). 

Pauser og huller i hverdagen bliver brugt til at hive smartphonen frem og tjekke nyheder, e-mails.  

Rigtig mange informationer kommer ind på relativ kort tid og det er med til at påvirke vores hjerne 

til at være konstant klar på nye udfordringer. Nye notifikationer på Facebook dukker op, nye e-



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 27	

mails der skal besvares og begivenheder man bliver inviteret til. Mange har derfor ødelagte 

informations filtre, da der er en oveflod af information som der skal følges med i (Politikken Juni 

2013).  Hvor end man er om det er på arbejdspladsen, i skolen, offentlig transport eller derhjemme 

så er smartphonen med os, så forbrugerne kan holde sig opdateret og være nærværende socialt 

online. Dette har skabt bekymring og gjort mange mennesker teknologi forskrækket, fordi det ikke 

er os selv der styrer vores egen hverdag, men teknologien (Politikken Juni 2013).     

 

Jf. afsnit 4.3.1 så sker der ændringer i den danske befolknings alderssammensætning og flere ting 

bliver digitaliseret i det danske samfund. De ældre nu til dags er derfor tvunget til at sætte sig ind i 

de digitale funktioner, da mange hverdags funktioner bliver digitaliseret. Den demografiske 

udvikling er interessant og vigtig indenfor marketing, idet den kan danne grundlag for estimering af  

markedsstørrelse og vækstpotentiale. Sammensætningen ændrer sig i retning af at der kommer flere 

og flere ældre. Nedestående figur viser, at gruppen i alderen over 65 år vil stige markant ift. de 

andre aldersgrupper.   

 

Aldersgruppe  2007 I pct. af alle 2030 I pct. af alle 2050 I pct. af alle 
00-16 1.148.638 21,1% 1.087.826 19,0% 1.078.356 19,0% 
17-64 3.463.701 63,6% 3.272.770 57,2% 3.164.511 55,7% 
65+ 834.745 15,3% 1.356.423 23,7% 1.440.735 25,3% 
I alt  5.447.084 100,0% 5.717.019 100,0% 5.683.602 100,0% 

Kilde: Danmarks statistik maj 2007 – med egen tilvirkning.  

 

I dag er den ældre del af befolkningen ikke vokset op med teknologi, hvilket sætter nogle 

begrænsninger for deres forståelse og  håndtering af teknologiske produkter og services. 

Individuelle behov er essentielle når aldersgrupper er fokusområdet. Mange ældre skulle helst gerne 

i større grad blive uafhængige og selvhjulpne ved hjælp af teknologi i længere tid, men 

uafhængighed af andre mennesker kan være et problem, hvis man bliver socialt isoleret.  I den i 

tabellen angivne periode 2030- 2050 vil de fleste ældre dog være antaget til at være mere hærdet 

overfor teknologiske hjælpemidler og produkter. Udover social isolation som den ældre del af 

befolkningen kan opleve er der samtidig øget risiko for minimering af deres fysiske aktivitet. Fysisk 

aktivitet er dokumenteret til at holde sygdom på afstand, og forsker Jens Troelsen er derfor 

bekymret for at nye teknologiske produkter er med til at underholde og gøre ting for den ældre del 

af befolkningen, imens de sidder stille. (altinget feb. 2016).  
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4.3.4	Teknologiske	forhold		
Den teknologiske udvikling er vigtig ift. hvordan smartphones kommer til at operere og se ud i 

fremtiden. Den oprindelige funktion i en mobiltelefon var at kunne ringe og skrive til hinanden, 

men den funktion jf. afsnit 1.4 er blevet en minimal del af det at have en mobiltelefon.  

De teknologiske forhold i samfundet er i den grad påvirket af de pågældende virksomheder, som 

producerer smartphones eller styresystemer til smartphones og tablets. Indtil videre er det lykkedes 

mange af de store etablerede virksomheder på teknologi og smartphone markedet at få proppet 

rigtig mange tekniske specifikationer ned i en relativ lille enhed. Den tendens for teknologi vil nok 

ingen ende tage. Det sidste nye var Samsungs ide til at have et overvågnings system, så man kan 

overvåge hus, børn og bil fra telefonen (fyens sept. 2015).  

 

Flere virksomheder og regeringer mener, at jo bedre og mere innovativ teknologi bliver jo bedre 

bliver den verden vi lever i. Det ses i regeringens digitale velfærdsplaner jf. 4.3.1 og det kan ses når 

snakken falder på forurening og biler. Store teknologi virksomheder, som er på smartphone 

markedet, såsom Google, Microsoft og Blacberry er med til at levere teknologi til bilfabrikanterne. 

Inden for et par år får vi de første førerløse biler på vejene og instrumentbrættet bliver som 

overfladen på en smartphone. Bilen bliver samtidig koblet til personens øvrige data, herunder 

sociale netværk og e-mail (mandagmorgen jan.2015).   

De etablerede virksomheder såsom Apple, Samsung, Sony, Huawei, LG, Microsoft, Blacberry og 

Google vil blive ved med at udvikle på deres produkter og deres innovative tilgang til at forbedre 

verdenen. Virksomhederne presser hinanden og det er kun med til at skabe et endnu mere innovativt 

miljø, hvor ideer som kun de færreste kan forestille sig udvikles.  

	

4.4	Konkurrentanalyse		
	
Med fastlæggelse af virksomhedernes omverden vil en konkurrentanalyse blandt smartphone 

producenterne foretages.  

Smartphone industrien er dynamisk og under hurtig forandring. Industrien indeholder flere 

netværks strukturer, hvor forbindelsen mellem smartphone producenter og styresystemer er vigtig. 

Dette betyder at begrebet coopetetion særligt vil blive brugt når smartphone industrien skal 

beskrives, da der eksisterer et tæt og vigtig samarbejde imellem konkurrerende virksomheder 

(Rusko	 R.	 2013	 s.808). De forskellige virksomheder i smartphone industrien har forskellige 
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forretningsmodeller og strategier for at skabe værdi. Det skyldes bl.a. diverse baggrunde og 

kernekompetencer som virksomhederne hver især kan bidrage med (Kenney & Pon 2011 s. 244). 

 

På det danske smartphone og mobil marked, er de danske forbrugeres foretrukne smartphone brands 

Samsung, Microsoft/Nokia, Apple og  Sony. Det viste Danske medier og TNS Gallup’s 

undersøgelse, en undersøgelse udelukkende baseret på markedsandel af smartphones i 2015. Her 

stod Apple for 47 %, Samsung 24%, Sony 8% og Nokia 7% (Recordere November 2015).  

Også disse fire virksomheder stod i 2015 for 87,1 % af hele mobil markedet i Danmark. Mobil 

markedet tæller almindelige mobiltelefoner, smartphones og feature mobiltelefoner. Resten af 

markedet blev dækket af Huawei, LG, HTC, ZTE, DORO og Blackberry (Passport 2015 s. 6).  

I analysen vil fokus udelukkende være på de primære producenter i Danmark, som er Apple, 

Samsung, Sony og Microsoft/Nokia, da disse har den største markedsandel og repræsenterer tre 

forskellige og de mest udbredte styresystemer. Nedestående tabel viser en oversigt over disse fire 

aktører på det danske smartphone marked, deres markedsandel på hele mobil markedet og hver især 

på smartphone markedet. Derudover vises også, hvilket styresystem producenten hver især 

anvender, deres brand, deres produktsortiment og sammenspil herimellem produkterne, vertikal 

integration, smartphonens ydre design og tekniske specifikationer.       

Tabel: konkurrentmatrix 

	
		Konkurrentmatrix med egen tilvirkning 
 

Key	for	succes	 Apple Samsung Sony	 Microsoft/Nokia
Kundebase	
Mobilmarkedet	% 36,7 35,6 11,3 3,5
Smartphone	markedet	% 47 28 8 7
Styrresystem	
OS iOS Android Android Windows	Phone
Os	Markedsandel	% 37,5 59,3 59,3 3,2
Apps	til	rådighed 1.500.000 1.600.000 1.600.000 340.000
Brugervenlighed	 Højt Lavt Lavt Middel	
Marketing
Brand	 Højt	 Højt Middel	 Middel	
Produkt	sortiment	 Højt	 Middel	 Middel	 Middel	
Produktion
Vertikal	integration Højt Middel	 Middel	 Middel/højt
Smartphonen
Design	 Højt	 Højt	 Middel	 Middel	
Tekniske	spec. Højt Højt	 Højt	 Højt	
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4.4.1	Apple			
Apple er den største aktør på det danske mobil- og smartphone marked med en markedsandel på 

hhv. 36,7% og 47 % i 2015.  

Apple har deres helt eget styresystem, iOS, som kun bliver brugt i Apple’s egne produkter. IOS er 

et lukket styresystem, hvor udviklingen af iOS, software opdateringer udelukkende bliver dikteret 

af Apple. iOS store markedsandel gør, at Apple ofte står først i køen til indkøb af nyudviklede apps. 

Brugerne henter apps ned på smartphonen fra Apple’s App store, hvor omkring 1.500.000 apps står 

til brugernes rådighed (statista Juli 2015). Derudover er det udelukkende et touchscreen baseret 

styresystem og meget velkendt for deres brugervenlighed, som er helt i top og derfor attraktiv for 

forbrugere der ønsker en simpel smartphone at navigere rundt i (giffgraff, mobile OS Jan. 2012).   

 

Apple har i mange år mestret en vertikal integreret forretningsmodel, hvor både hardware, software, 

apps, service, butikker har været under Apple’s fulde kontrol. Udover det har Apple skabt en fælles 

front igennem iTunes, der tilbyder alt det indhold som Apples produkter kan tilbyde (Apple inc 

Marketin line. 2015 s.22).  

Apple tilbyder en bred vifte af produkter heriblandt personlige computere, smartphone, tablets, og 

musikafspiller. Udover det tilbyder Apple også en bred vifte af associeret produkter og enheder til 

ovennævnte kerne produkter. Apple står derfor stærkt i deres produkt sortiment og sammenspillet 

imellem deres produkter. 

   

Apple’s forretningsmodel samt udbud af produkter har ført til en stærk grad af brandloyalitet.  

Deres brug af omnichannel marketing og evnen til at centrere kunden i alle deres aktiviteter er 

medvirkende årsag til at Apple har en stor brandværdi hos kunderne og er det mest værdifulde 

brand i verden (telegraph April 2016) (forbes 2015). 

. 

Omkring selve smartphonen begynder de forskellige smartphones at ligne hinanden mere og mere 

jf. tabel konkurrentmatrix. Det er ret subjektivt, hvad brugeren selv synes om det ydre design. Men 

hos Apple er det at lave et smukt design til deres produkter en måde at udfordre status quo på. 

Design er noget Apple selv ligger vægt på og det fremgår tydeligt i deres kommunikation ud til 

brugerne (prxpress juli 2013) (Video: Simon Sinek (2.19 min) 

. 

Omkring tekniske specifikationer, ligger Apples smartphones i dette tilfælde deres iPhone 6s og 

iPhone 6s+ (bilag) lavere i de fleste kategorier. Når det kommer til billedopløsning og målenheden 
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ppi (pixel per inch) ligger Apple bevidst lavere. Apple mener selv at 300 ppi er nok, for det er 

deromkring at vore øjne stopper med at kunne skelne imellem individuelle pixel fra en bestemt 

afstand eller på en bestemt skærm størrelse (androidpit).  

4.4.2	Samsung		
Samsung er den anden største aktør på det danske mobil marked med en markedsandel på 35,6%. 

Udelukkende på smartphone markedet er Samsung også den anden største med en markedsandel på 

28%.  

Samsung gør brug af Google’s styresystem, Android.  Google’s Android er den store direkte 

konkurrent til Apple’s iOS. Modsat iOS er Android et åbent styresystem, hvilket betyder at Android 

bliver udviklet internt af Google og efterfølgende stiller Google styresystemet til smartphone 

producenternes rådighed. Smartphone producenterne kan  efterfølgende tilpasse styresystemet som 

de vil til deres specifikke smartphones. Smartphone producenter som bruger Google Android er en 

del af alliancen (OHA- open handset alliance) og består af 84 virksomheder. Heriblandt er bl.a. 

Samsung, Sony, HTC, LG (Rusko R. 2013 s. 808).  

Mange producenter bruger således Android, og apps udviklere leverer i stigende grad til Android 

platform. Over 1.600.000 apps står til rådighed på Android Market (statista juli 2015) .    

Android kan bruges både til touchscreen og tastatur modsat iOS, som kun kan bruges til 

touchscreen. Android scorer lavt på deres brugervenlighed og kan for nye smartphone brugere og 

ikke-teknologi stærke personer virke som et teknisk og kompliceret smartphone styresystem 

(giffgraff, mobile OS Jan. 2012).  

 

Samsungs brand er ligesom Apple stærkt verden over. De ligger nr. 7 på forbes liste over de mest 

værdifulde brands i verden (forbes 2015) og var i 2014 rangeret nr. 3 over de mest innovative 

virksomheder i verden (Samsung Årsrapport s.003). Ligeledes fortsætter Samsung med at være 

førende smartphone producent verden over (IDC august 2015).   

At Samsung er den førende smartphone producent på verdensplan målt på markedsandel, er ikke så 

overraskende, da Samsungs innovative tilgang har ført til et yderst smukt og innovativt design, og 

deres tekniske specifikationer er også i toppen, hvor især deres batterikapacitet og RAM ligger på et 

højt niveau jf. tabel modeloversigt.   

 

Men der er stadig visse ting Samsung kan forbedre. Flere teknologi virksomheder ønsker i højere 

grad at kopiere Apple’s vertikalt integreret forretningsmodel (knowledge marts 2012).  Samsung, 
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som i mange år har været storforbruger af Android, har valgt at erstatte Android med deres eget 

styresystem Titzen i deres TV produkter (computerworld jan.2015). Dette nye styresystem er også 

med i enkelte af deres mindre smartphone modeller. Samsung prøver derfor at gå samme vej som 

Apple og selv at producere software. Sådan en proces vil tage tid og da Samsung tilbyder en bred 

vifte af produkter herunder Tv, Smartphone, personlige computere, tablets, mobiltelefoner (Rusko	

R.	2013	s.808), vil Samsung med forskellige styresystemer ikke være sikker på at kunne levere en 

identisk brugeroplevelse på tværs af sine produkter.  

	

4.4.3	Sony		
Sony er tredje største aktør målt på markedsandel med 11,3 % på hele mobilmarkedet og 8 % 

udelukkende på smartphones.  

Sony er ikke lige så anderkendt som brand på det danske smartphone markedet, som Apple og 

Samsung er det, men der er stadig andre brands i Danmark, der er mindre populære, vurderet ud fra 

markedsandel.  Sony har flere produkter herunder tv, SONY Playstation, Smartphone, mobil, tablets 

samt et stort udvalg af tilbehør. Men de ovenstående kerneprodukter er forskelligartede og det 

skaber problemer i forsøget på at skabe en identisk brugeroplevelse på alle enheder (knowledge 

marts 2012).   

 

Sony bruger også Android i deres smartphones og dermed afviger deres forretningsmodel også fra 

Apple, da de ikke selv producere deres eget software til deres smartphone. Sony kan derfor ikke 

udøve den samme kontrol fra start til slut af smartphonen som Apple kan. Dog får Sony samt de 

andre producenter, selv lov til at påvirke Android lige så snart licensaftalen er lavet, da det er et 

åben styresystem og dermed kan Sony påvirke og tilpasse det til sine egne produkter.    

 

Omkring selve smartphonen er Sony’s tekniske specifikationer helt i top. Slut 2015 kom Sony ud 

med 3 modeller, Sony xperia z5, Sony xperia z5 Compact og Sony xperia z5 Premium, som giver 

forbrugeren gode muligheder for at vælge et Sony produkt som matcher de andre smartphone 

producenter. Sony ligger stor vægt på, at hver detalje bevares og får det hele til at se bedre ud, 

hvilket ses tydeligt jf. tabel modeloversigt. Det ses at Sony ligger helt i top, hvad angår kamera, 

billedkvalitet og opløsning.  
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4.4.4	Microsoft/Nokia		
Microsoft/Nokia er den fjerde største producent på det danske marked med en markedsandel på 

3,5% på mobil markedet og 7 % udelukkende på smartphone markedet.  

Nokia valgte tilbage i september 2013 at sælge deres mobilafdeling til Microsoft, som blev en del af 

Microsofts nye plan for Windows Phone. Windows Phone er Microsofts svar på et mobilt 

styresystem og blev frigivet i 2010.  Ud fra markedsandelen, målt på styresystemer i Danmark, så er 

Windows Phone ikke lige så udbredt som Apple’s iOS og Google’s Android. At der er færre 

brugere kommer bl.a. af Windows Phone er relativt nyt ift. Android og iOS.  

Med adgang til Windows Phone Marketplace har brugerne af Windows Phone adgang til over 

340.000 apps (statista juli 2015).  Da smartphonen bruger Microsofts eget styresystem får Microsoft 

og Nokia fuld kontrol og er dermed selv med til at designe det nye Windows styresystem. Det 

velkendte Windows styresystem bliver også brugt i smartphonen (Giffgraff mobile OS Jan. 2012), 

som vil skabe en hvis form for brugervenlighed, og positive brugeroplevelser ved sammenspillet 

imellem pc, tablets og smartphone.   

 

Microsoft er nr. 2 på forbes liste over mest værdifulde brands i verden. Virksomheden har nydt godt 

af deres Windows styresystem, deres Office software og Xboksen. Men ligesom Nokia, har 

Microsoft ligeledes haft problemer med at etablere sig som brand på smartphone markedet 

(Marketline s.2). Dog med deres seneste udkommende smartphone, Microsoft/Nokia Lumia 930, 

viser virksomheden deres evne til at producere funktionelle og høj teknologiske smartphones. 

Selvom Lumia 930 blev lanceret næsten halvandet til to år før Xperia z5, iPhone 6s og Samsung 

Galaxy s7 har den stadig gode specifikationer i forhold dertil og har været suverænt ift. hvad der var 

på markedet da den blev lanceret.  
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Tabel:	modeloversigt		

	
Tabel oversigt: Smartphone modellers specifikationer fra 4 producenter med egen tilvirkning.  
	

4.5	Branche	analyse		
Porters 5 forces skal i denne afhandling anvendes med henblik på at give et overblik over 

branchesituationen for smartphones på det danske marked (Aaker et . al, 2007, s. 84). Måden 

hvorpå modellen vil blive anvendt er således, at det er de væsentligste pointer, som vil være i fokus, 

og dermed vil alle drivkræfterne ikke blive vægtet ligeligt, hvilket ellers er udgangspunktet for den 

oprindelige model. 

4.5.1	Købers	forhandlingsstyrke	
Som beskrevet indledningsvis, er smartphonen blevet en vigtig del af danske forbrugeres hverdag. 

Knap 80% af danske familier besidder en smartphone jf. bilag elektronik i danske hjem. 

Smartphonens funktioner gør produktet vigtigt og centralt i forbrugerens hverdag, men det er ikke 

kun den funktionelle del som har værdi for forbrugerene. Smartphonens design og brand har også 

påvirkning på, hvorfor smartphonen er så udbredt i den danske befolkning, da disse faktorer bl.a. er 

med til at identificere forbrugerens identitet (Passport, 2015, s. 1). Den hurtige teknologiske 

udvikling og de danske forbrugeres hurtigt skiftende præferencer gør at producenterne hele tiden 

skal have fokus på at tilpasse sig. Opnår forbrugerne ikke den ønskede tilfredshed med 

smartphonen, er det nemt for forbrugerne at finde en anden udbyder, som passer bedre til deres 

behov. Smartphonen er efterhånden et rimelig homogent produkt, hvilket gør kampen om 

forbrugernes loyalitet endnu vigtigere. Det vurderes derfor at forbrugernes forhandlingsstyrke på 

dette marked er høj. 
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4.5.2	Truslen	fra	nye	indtrængere	
Markedet er som tidligere nævnt præget af store aktører på markedet. Med store markedsandele 

samt et fastslået brand, taler det for, at truslen fra nye indtrængere ikke er høj. Men grundet den 

teknologiske udvikling, opstår der hele tiden nye behov og præferencer hos forbrugerne.  I denne 

branche kan det bestemt ikke afvises, at der ude i periferien ligger virksomheder klar til at 

imødekomme de ændrede præferencer. En virksomhed som fornylig har kastet sig ud i 

konkurrencen med de store smartphone producenter er virksomheden ID2ME (Politikken, 7. Januar 

2015). Denne nye smartphone kommer på markedet med et anderledes styresystem end, hvad man 

har set fra de dominerende styresystemer heriblandt  IOS, Android og Windows Phone.  

 

Selvom truslen fra nye indtrængere ikke vurderes til at være høj, er der stadig danskere som måske 

har præferencer for produkter som ikke bliver tilbudt på markedet lige nu. Et godt eksempel var 

Apples daværende indtog på markedet, som ramte Nokia hårdt på parametre som markedsandel, 

brand, produktudvikling mm. (McCray et al. 2010, s. 240) Dette har senere hen betydet, at Nokia 

mistede deres alt dominerende rolle på marked og kæmper stadig for at komme tilbage i samme 

position som tidligere. I denne branche er producenterne derfor nødt til både at have øje for, hvad 

der sker i den nuværende kontekst, men også de ting som ikke er sket endnu.  

Day & Schoemaker (2005) udtrykker det: ”The biggest dangers to a company are the ones you 

don’t see coming. Understanding these threats – and anticipating opportunities – requires strong 

peripheral vision”.  

 

Selvom der er store virksomheder i branchen, som selv kan drage fordel af de muligheder der 

opstår, skal virksomhederne også være i stand til at kunne udnytte disse muligheder før andre gør 

det. For nye indtrængere kræver det dog også stor kapital, avanceret teknologi, ligesom mange 

patenter også er med til at begrænse nye indtrængere. Derfor vurderes truslen fra nye indtrængere til 

at være en lav-middel trussel. 

4.5.3	Truslen	fra	substituerende	produkter	
For at se på substituerende produkter så må der først kigges på, hvad det er en smartphone kan. 

Dette blev fastlagt i begrebsdefinitioner afsnit 1.4. Smartphonen er et produkt som bruges i mange 

sammenhænge. Smartphonen bruges bl.a. som kommunikationsmiddel ved at kunne ringe, SMS, 

sociale medier mv., til at gå på internettet, til underholdning i form af spil og musik og til at gemme 

oplevelser som videoer/billeder. Den opfylder flere behov, som forbrugerne også kan få dækket ved 
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brug af andre produkter. I bilag elektronik i hjemmet ses flere produkter som kan være 

substituerende produkter til smartphonen. Der vil dog kun være fokus på de væsentligste. I den 

forbindelse vurderes tablets, bærbar computer til at være de mest oplagte. Dette begrundes med, at 

udover størrelsen, så opfylder tablets og bærbar computer rigtig mange af de samme behov samtidig 

med at de er transportable.  

 

Den bærbare computer er ligesom smartphonen også udbredt i den danske befolkning, hvorimod 

tablets endnu ikke er lige så udbredt men dog er repræsenteret i mere end hver anden danske 

familie. Derudover kan mobiltelefonen heller ikke udelukkes, da den også deler nogen af de samme 

funktioner. Det vurderes derfor at truslen fra substituerende produkter på dette marked er middel. 

4.5.4	Leverandørers	forhandlingsstyrke	
En smartphone telefon består af hundredvis til tusindvis af komponenter, som producenterne får fra 

flere forskellige leverandører. Dette medfører en kompleks proces (Endeavourpartners, april 2014). 

Udbyderne på markedet er afhængige af, at hver leverandør leverer det de skal.  

Men som beskrevet i konkurrentanalysen afsnit 4.4,  er der store aktører på markedet, hvilket gør, at 

leverer man ikke som aftalt, så kan aktørerne hurtigt skifte til en ny leverandør. Da der er mange 

leverandører at vælge imellem, så reducerer det leverandørernes forhandlingsstyrke. Grundet de 

mange leverandører samt store spillere på markedet, og det at leverandører kan miste en stor del af 

deres salg ved at fravælge en producent, så vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke til at være 

lav. 

4.5.5	Rivaliseringen	i	branchen	
I konkurrentanalysen afsnit 4.4 blev det fastlagt, hvilke globale store virksomheder, som dominerer 

markedet og konkurrerer om at imødekomme forbrugerens præferencer for smartphones bedst 

muligt. Brandnavn har stor betydning i kampen om de efterhånden homogene smartphones.  

Beskrevet indledningsvis til denne analyse, tyder det ikke på, at salget vil stige som det ellers har 

gjort over de seneste år. Konkurrencen formodes at ville øges de kommende år, hvilket sætter endnu 

større krav til virksomhedernes evne til at tilpasse sig forbrugerens præferencer. Og med de hurtigt 

skiftende præferencer samt krævende forbrugere, så er virksomhederne nødt til at tilpasse sig 

forbrugerne for at tilfredsstille nuværende kunder samt for at erhverve kunder fra konkurrenter.  

Derudover med den hastighed som teknologien udvikler sig med i denne branche, gør blot at 

konkurrencen øges yderligere, da det er med til at øge mulighederne for at optimere smartphonen 
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samt øge smartphonens funktionsområde (Scm, april 2012). Disse argumenter tydeliggøre, hvor stor 

konkurrence der er i branchen og rivalisering vurderes derfor til at være høj. 

I figuren nedenunder opsummeres analysen med de væsentligste pointer.  

Pilene i figuren er med til at skabe overblik over de væsentlige elementers påvirkning på den 

enkelte drivkræft. Pilens retning fortæller om det enkelte element er med til at øge eller reducere 

forhandlingsstyrken, truslen eller rivaliseringen indenfor den enkelte drivkræft. Pile i parentes er 

valgt i de tilfælde, hvor der er væsentlige argumenter både for at øge eller reducere drivkræften. 

Den valgte retning på disse pile er derfor valgt efter, hvad vi vurderer som værende mest 

dominerende.  

Kilde: Porters med egen tilvirkning	
 

	
Rivalisering	i	branchen:	
	Salg	i	DK	]lader	ud	målt	i	

volume	↑	
Domineret	af	få	store	

Brands	↑	
Lave	ski*e	omkostninger	

for	a*agerne	↑	
Hurtigt	skiftende	
præferencer↑	

Teknologiske	udvikling↑		
	

Truslen	fra	nye	
indtrængere:	

Store	eksisterende	Brands↓	
Nye	præferencer	hos	
forbrugeren	(↑)	

Teknologiske	udvikling	(↑)	
Patenter	↓	
Kapital	↑		

Købers	
forhandlingsstyrke:	
	Hurtigt	skiftende	
præferencer↑	

Krævende	forbrugere↑	
Lave	ski*eomkostninger	

for	køber	↑	

	
Truslen	fra	

Substituerende	
produkter:	

Tablets,	Bærbare	
computere,	

mobiltelefoner(↑)	

	

	
	

Leverandørs	
forhandlingsstyrke:	
Mange	leverandører↓	

Stærke	brands	↓	
Virksomhederne	aAænigig	
af,	at	der	bliver	leveret	som	

a*alt	↑	
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4.6	Produktlivscyklus	(PLC)	
I dette afsnit vil smartphonens PLC blive belyst. PLC bruges til at analysere, hvor en 

produktkategori eller en smartphone model befinder sig i sit livsforløb. Der vil i dette afsnit blive 

set på smartphone som produktkategori samt levetiden på enkelte modeller. Modellen består 

oprindeligt af 4 faser: Introduktion, vækst, modning, og nedgang.  Grundet det store fokus, som 

producenterne har på produktudvikling, er der i nedenstående udgave fra Hollensen (2013) blevet 

tilføjet produktudvikling som en 5. fase. Af modellen fremgår det  at det hele starter med 

produktudvikling, Dernæst kommer introduktionsfasen af produktet, hvor salget stiger væsentlig. 

Dernæst kommer produktet over i modningsfasen, hvor der stadig er et høj salg, men det stiger ikke 

mere eller er begyndt at falde. Til sidst er der nedgangsfasen, hvor salget er faldende. 

PLC tilhører den eksterne analyse, da smartphone producenter har stor fokus på forbrugerenes 

præferencer og i den sammenhæng time-to-market. Der vil derfor blive set på, hvordan 

producenterne er nødt til at tilpasse sig efter markedsvilkårene samt, hvordan de kan påvirke 

produktlivscyklussen. 

 

 
Kilde: Hollensen, 2013, s. 487 

 
Smartphone som produktkategori 
PLC modellen viser, hvor smartphones som produktkategori befinder sig i sit livsforløb. I 

nedenstående figur kan man se salget af smartphones i Danmark siden 2010. For at overskueliggøre 

figuren er der valgt ikke at dække hele perioden for salg af smartphones i Danmark. Det er for dette 

formål ikke nødvendigt, da smartphones salget har været stigende siden sit indtog i 2007 og frem til 
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2014 (Computerworld, januar 2016). Perioden 2016-2020 er baseret på forecast taget fra passport 

(2015).  

 

   
Kilde: Passport,	2015,	s.	4	&	7	med	egen	tilvirkning	 

 

Ud fra ovenstående figur ses det at smartphones på det danske marked befinder sig i 

modningsfasen. Det virker til at, at smartphonen som produktkategori har nået sit toppunkt. Da 

dette er et forecast benyttes det ikke som det store belæg for valget af modningsfasen. Valget er i 

stedet baseret på, at salget af smartphones er begyndt at flade ud for første gang siden 2007 

(Computerworld, januar 2016). Et af de store kritikpunkter for modellen er det manglende skel 

imellem, hvornår et produkt går fra én fase til en anden (Hollensen, 2013, s. 489). Teorien lægger 

vægt på, at der er forskellige tiltag virksomheden bør gøre alt afhængig af, hvor produktet befinder 

sig i sit livsforløb. Ved fald i salget, vil den oprindelige teori mene, at produktet er kommet over i 

nedgangsfasen og her skal overvejes om virksomheden skal skille sig af med produktet eller som 

minimum skære ned på ressourcerne til det produkt. Næste afsnit har derfor fokus på, hvilke 

muligheder producenterne har for at påvirke smartphonens livsforløb 

 
Forlængelse af produktlivscyklus 
Modningsfasen er oftest længere end de andre perioder, og det kan være svært at skelne mellem om 

produktet er i nedgangsfasen pga. nedgang i salg. Derfor arbejder flere med at dele modningsfasen 

op i 3 stadier. Tidlig modning, stabil modning og sen modning. Smartphones vurderes her til at 

befinde sig i den stabile modning. Smartphones er absolut ikke i nedgangsfasen endnu og det er der 

flere grunde til. Smartphone producenterne kan gøre flere ting. De kan komme med nye produkter, 
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forbedre produkter, finde nye kunder, eller nye sammenhænge at bruge smartphonen i. Dette er alt 

sammen beslutninger, som producenterne kan gøre for at holde smartphonen i modningsfasen og 

fastholde markedsandele samt profit i et konkurrencepræget marked. Med innovative producenter, 

som blev beskrevet i konkurrentanalysen afsnit 4.4, kan nye tiltag også få den effekt at produktet får 

en forlænget levetid ved f.eks. at komme tilbage i vækstfasen.  

 
De enkelte modeller 
En ting er smartphones som produktkategori, en anden ting er de forskellige modeller. Når en 

smartphone model har været på markedet i noget tid, så skal producenterne allerede være klar med 

nye for at tilfredsstille forbrugerne. Stor fokus på time-to-market er derfor nødvendigt samt fokus 

på levetiden for deres modeller, så nye produkter kan komme på markedet på det helt rette 

tidspunkt. Kommer produktet for sent, kan det være en konkurrent kommer på markedet med noget 

nyt inden.  Men kommer man for tidligt med en ny smartphone, så kan den være med til at 

kannibalisere egne produkter og skubbe dem mod nedgangsfasen. De fleste modeller ligger på en 

levetid på omkring 14-17 måneder (Paspport, 2015, s. 1 og Supplychain247, september 2013). Det 

vil sige, at hvis man ser bort fra den ellers eksisterende produkt portefølje, så bør smartphone 

producenterne som minimum være klar med et ny produkt hver 12-14 måned. Apple er en af de 

virksomheder som benytter sig af PLC for at kunne styre, hvad de skal foretage i hver fase af deres 

smartphones levetid. Dette er både i forhold til pris, promotion, distribution, produktion mv. Apple 

lancerer en ny model ca. med 1 års mellemrum. Apple mener selv, at en nykøbt iPhone, har en 

levetid på højst tre år (Finans.dk, april, 2016). Denne levetid har Apple fundet frem til uden at tage 

høje for genbrug, reparationer og videresalg. 

 

I nedenstående figur ses både technology life cycle (TLC), der i vores tilfælde er styresytemer,og 

PLC på flere smartphone modeller. Dette giver et godt indblik i den store fokus producenterne både 

skal have på livstiden for smartphone som produktkategori, styresystemet samt de forskellige 

modeller for at optimere deres produktportefølje.  
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Kilde: Hollensen, 2013, s. 490 

 

Som afslutning på dette afsnit bliver vigtigheden af producenternes fokus på smartphones 

livscyklus understreget med dette citat: ”The moral of the PLC is that companies must continually 

innovate or else they risk extinction. No matter how successful its current product lineup, a 

company must skilfully manage the life cycles of existing products for future success. And to grow, 

it must develop a steady stream of new products that bring new value to customers” (Kotler, 2013, 

s. 288) 

4.7 Markedsanalyse af danske forbrugere 
	
Til at foretage den konkrete undersøgelse og de tilhørende analyser skal markedsanalysen opbygges 

og tilrettelægges. Strukturen i markedsanalysen vil tage udgangspunkt i Malhotra et al’s (2012) 

klassiske 6-trins model med vores egen tilføjelse af et 7. punkt i form af diskussion. For at kunne 

besvare det overordnet Marketing Research Problem, er denne metode valgt. Ved at følge denne 7 

trins model vil en rød tråd følges hele vejen igennem processen og dermed sikre fokus på det der er 

relevant. Modellen er opstillet nedenfor. 
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Figur: Videnskabelige proces til marketings undersøgelser (Malhotra et.al 2012.s 9)  

 
 

For at bevare en høj integritet, skal processen foregår så objektivt som muligt. Derfor vil 

spørgeskemaundersøgelser generelt følge det positivistiske paradigme, også nævnt i metode 

afsnittet, med en tilhørende objektiv epistemologi og en eksperimentel metodologi. Igennem 

spørgeskemaundersøgelsen er formålet at finde frem den sande værdi. Der er en hvis sandsynlighed 

for at dette ikke sker, da spørgeskemaundersøgelser er vedhæftet med mulige fejlkilder. Disse 

fejkilder kan komme til udtryk på to måder; tilfældige og ikke-tilfældige fejlkilder (Jensen et.al  

2014 s. 23).  

 

Tilfældige fejl vil ikke skævride stikprøven i nogen retning, men uanset hvor tilfældigt udvalgt 

stikprøven er, vil der altid være sandsynlighed for at der er respondenter med i stikprøven, som ikke 

afspejler målpopulationen. En pålidelig måling er fri for tilfældige fejl. Modsat er ikke-tilfældige 

fejl kendetegnet ved en systematisk skævridning af stikprøven (Jensen et.al 2014 s. 24). En valid 

måling er fri for systematiske fejl.   

Dette gør at man skal være opmærksom på eksistens af disse fejlkilder og forholde sig til begreber 

som gyldighed og pålidelighed, inden der konkluderes på undersøgelsesresultaterne.  

 
 

7.	Diskussion	af	analyse	

6.	Afrapportering	af	resultater	

5.	Dataanalyse	

4.	Dataindsamling	

3.	Undersøgelses	design	

2.	Undersøgelses	tilgang	

1.	Problem	de]inition	
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Trin 1 - Problem definition 
Markedsanalysen har til formål at afdække, hvilke præferencer danske forbrugere har for deres 

smartphone, herunder hvilke delkomponenter i og omkring en smartphone de vurderer som vigtige, 

samt undersøge deres oplevelse med deres nuværende smartphone. På baggrund af deres tilfredshed 

skal undersøgelsen yderligere afdække holdninger og intention omkring udskiftning af deres 

nuværende smartphone og dermed belyse flere sammenhænge imellem betydning, tilfredshed, 

attitude - og intention om udskiftning.   

 

Trin 2 – Undersøgelses tilgang 
For at kunne svare på ovenstående MRP er der brug for en specificeret tilgang til undersøgelsen. 

Denne tilgang har bestået i at konstruere en ekstern analysemodel, baseret ud fra grundlæggende 

teori og et litteraturreview. Teorien er bestående af European Customer Satisfaction Index modellen 

(ECSI) og theory of reasoned action (TRA). ECSI og TRA har været med til at strukturere modellen 

og lagt retningslinjer for bestemmelse af afhængige og uafhængige variable. Teorien har også 

medført nødvendig information til, hvordan variablene bedst kunne blive målt og operationaliseret i 

et spørgeskema (Malhotra et.al 2012 s. 61). Litteraturreviewet har bidraget til analysemodellen med 

viden fra artikler, der udelukkende har haft fokus på smartphones samt mobiltelefoner. Artikler 

omkring mobiltelefoner er valgt at tage med, da det blev vurderet, at flere vigtige attributter fra 

undersøgelser omkring mobiltelefoner også er gældende for smartphones. 

 
I udarbejdelsesprocessen af den eksterne analysemodel blev der opsat krav, som skulle være med til 

at skærpe modellen, for at den senere hen skal kunne fungere som fundament for et operationelt 

styringsværktøj. Disse krav har været med til at påvirke tilvalg/fravalg som har været nødvendige at 

tage. Kravene ses nedenfor:  

• Skal afdække danske smartphone forbrugeres præferencer for en smartphone 

• Skal belyse, hvad der har betydning for, om danske smartphone forbrugere vil skifte deres 

nuværende smartphone ud samt, om de har intention om at gøre det indenfor 1 år. 

• Skal være anvendelig og indeholde et begrænset antal variable 

• Skal fungere som et operationelt styringsværktøj for smartphone udbydere på det danske 

marked 

 
Den eksterne analysemodel som er blevet udarbejdet er opstillet nedenfor. 
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Ekstern analysemodel: ECSI og TRA tilpasset det danske smartphone marked  
 

	
Egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	ECSi	modellen	og	Theory	of	reasoned	action		

 

De optegnet streger i analysemodelen illustrere sammenhænge der ønskes testet. Modellen viser 

dog ikke alle sammenhænge der vil blive testet for, men disse vil fremgå ved opstilling af hypoteser 

samt af dataanalysen. Dette er valgt for at overskueliggøre modellen.  

    

ECSI modellen skal være med til at undersøge, hvilke underliggende faktorer der har indflydelse på 

respondentens tilfredshed med sin nuværende smartphone og om der er sammenhæng mellem 

tilfredshed og loyalitet. Fra den oprindelige ECSI model er der valgt at holde fast i de klassiske 

latente variable forventninger, image (som i denne udgave er navngivet Brand), værdi, tilfredshed 

og loyalitet. I den oprindelige ESCI model er der yderlig to latente variable oplevet kvalitet af 

produkt og oplevet kvalitet af service. Det kan være svært for forbrugerne at vurdere	smartphonens 

kvalitet, da det ofte kræver at have noget at sammenligne med. Smartphone entusiaster eller 

personer med arbejdstelefoner vil have noget at sammenligne med, da de højst sandsynligt skifter 
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deres smartphone ud hurtigere end resten af befolkningen eller har mere end én smartphone. 

Samtidig er kvalitet generelt et svært begreb at definere. Derfor er kvalitet af produkt ikke medtaget.  

Da fokus i opgaven er på selve smartphonen og dens egenskaber, er service heller ikke medtaget i 

denne model. Service variablen blev diskuteret om den skulle bruges som målvariable under brand, 

men blev valgt fra, da fokus er på selve smartphonen og dets brand.   

Det blev vurderet som nødvendigt med henblik på styringsværktøjets formål og anvendelighed. 

 

Fra TRA er variablene social påvirkning, attitude, og adfærdsintention blevet tilføjet til modellen. 

Den direkte relation mellem social påvirkning og attituden er med, da det forventes, at forbrugerens 

holdning til og intention om at udskifte sin smartphone kan være påvirket af andres folks meninger. 

 
I ovenstående analysemodel er attituden lig holdningen som respondenten har til at skifte sin 

smartphone ud og intentionen er lig med respondentens planer om at skifte sin smartphone ud inden 

for 1 år. I teorien er der en stærk relation mellem disse to variable, hvilket vi også ønskes testet i 

vores model.  

Årsagen til at se på udskiftning af smartphone er, at smartphonen har fået en betydningsfuld rolle i  

danskeres hverdag, hvor den bruges i mange forskellige sammenhænge. Det er netop den store 

betydning, som er med til, at forbrugeren hele tiden kritisk vurderer om den nuværende smartphone 

dækker forbrugerens behov. Da de udbudte smartphones efterhånden har de samme funktioner er 

det derfor interessant at undersøge, hvilke attributter der har størst indflydelse på forbrugerens 

holdning til og intention om at udskifte sin smartphone. I denne sammenhæng er det også 

interessant at se på, hvilken påvirkning andres meninger har. Derfor tager vi i denne undersøgelse 

udgangspunkt i, hvor vigtig forskellige attributter i en smartphone er samt, hvor tilfredse 

forbrugerene er med disse attributter.  

 

Overvejelser omkring underliggende faktorer til tilfredshed, attitude og intention 
De underliggende faktorer til tilfredshed, attitude og intention er blevet valgt med baggrund i et 

litteraturreview, som havde haft til formål at give os kendskab til vigtige attributter i en smartphone.  

Oversigten over hvilke artikler, der er hentet inspiration fra samt deres bidrag til modellen er 

opstillet i bilag litterraturreview. Viden opnået fra litteraturreviewet er langt fra udtømmende for 

dette forskningsfelt, men blev vurderet som tilstrækkeligt og relevant til formålet. Denne nye viden 

samt ESCI og TRA sætter derfor rammen for opbygning af egen konstrueret analysemodel.  
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I udarbejdelsesprocessen blev der opstillet flere modeller, som hele tiden blev opvejet mod det 

formål at modellen skulle danne baggrund for et operationelt styresystem. I bilag 

modelopbygningsfasen ses den startende model baseret på denne nye viden. Derudover ses 

modellen i løbet af processen på vej mod den endelige model. 

 

I bilag litteraturreview ses gennemgående attributter fra artiklerne, som er blevet nøje overvejet om 

de skulle bidrage til modellen. Af nævneværdige attributter ses funktioner, brand, social påvirkning, 

oplevet risici. pris, design og brugervenlighed som indgår i styresystem.  

Flere af artiklerne opstillede forbrugerens afvejning af utilitarian (funktionaliteten og 

brugbarheden) og hedonic (Det æstetiske, oplevelsen og glæden). Med udgangspunkt i det blev der 

dannet de valgte latente variable:   

 

• Ydre design  
• Tekniske specifikationer  
• Styresystem  
• Brand  
• Ny smartphone 

 

De første tre latente variable lægger sig op af utilitarian, hvorimod brand er dannet på baggrund 

hedonic, der blevet fundet belæg for at have betydning for udskiftning af smartphone. 

I forbindelse med brand blev nye produkter tilføjet til modellen for at undersøge, om end en ny 

smartphone fra forbrugernes nuværende brand eller et andet brand, har påvirkning på attituden og 

intentionen til at udskifte sin smartphone. Grunden til at denne variabel ”ny smartphone” ikke er sat 

som målvariable under brand, er at brand indeholder målvariable som tilknytter sig til forbrugernes 

nuværende smartphone.   

 

Som det fremgår af variablene er der afgrænset fra at se på, hvad forbrugerne bruger smartphonen 

til, da mange af smartphonens funktioner kommer fra apps. Da apps er tilgængelige i alle 

smartphones (afhængig af hvilket styresystem det er) er det vurderet, at de ikke er en medvirkende 

årsag til det at udskifte smartphone. Apps er derfor valgt at blive taget med som målevariable under 

den latente variabel styresystem. 

Undersøgelsen vil derfor se på, hvilke af de valgte underliggende faktorer som har indflydelse på 

forbrugerens tilfredshed med sin nuværende, loyalitet samt deres holdning til og intention om at 

skifte den ud. 
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I analysemodellen er det yderligere valgt at afgrænse fra pris. Da smartphonen har stor betydning i 

danskernes hverdag, og selvom det er et relativt dyrt produkt, der kræver større involvering, så 

antages det, at de fleste danskere kan anskaffe sig en smartphone, afhængig af forbrugerens 

prioriteter og livssituation. Social risici i forhold til andres meninger er medtaget i social 

påvirkning. Her skal der bl.a. ses på, hvilken indflydelse andres mening har på holdningen til og 

intentionen om skifte sin smartphone ud. Som det sidste er demografi tilføjet som variabel for at 

kunne danne overblik over, hvilket respondenter der deltager i undersøgelsen.   

 

Af smartphone/mobiltelefon artiklerne er kun én artikel repræsenteret med danske forbrugere som 

en del af undersøgelsen. Dette ses ikke som værende et problem, da smartphonen er et anerkendt 

global produkt. Artiklerne har fokus på forskelle i forbrugeres præferencer i forskellige lande og har 

været med til at give inspiration til faktorer som også er relevante at teste i forhold til de danske 

forbrugeres præferencer. Da formålet med denne afhandling er at se på danske smartphone 

forbrugeres præferencer kan modellens formål opsamlet i dette citat:”Companies have quickly 

realized the importance of making products international by not only localizing the product text, but 

also looking into design issues with the goals of making products suitable, usable, and preferred by 

the users in the target market ”  (Walsh et al, 2010, s. 1) 

 

RQ og hypoteser  

Ud fra arbejdet med relationship marketing og forbrugeradfærd, kan der vælges hvilke forhold der 

er relevante at undersøge. På baggrund af undersøgelsens problem definition, tilhørende teoretiske 

referenceramme og den analytiske model, vil der blive opstillet reserach questions med tilhørende 

hypoteser.  Hypoteserne, som ofte et muligt svar til de tilhørende research questions, er illustreret i 

nedenstående tabel. Hypoteserne skal fungere ud fra de teoretiske forestillinger om en formodet 

sammenhæng imellem to eller flere af de latente variable i modellen og vil blive testet statistik i det 

senere analysearbejde (Malhotra et.al 2012 s.65).    
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Trin 3 – Undersøgelses design 
Denne undersøgelse vil forsøge at teste specifikke hypoteser og undersøge specifikke forhold. Det 

konklusive eller beskrivende undersøgelsesdesign er typisk mere formelt og strukturereret end den 

eksplorative. Da denne undersøgelse vil gå kvantitativt og deduktivt til værks vil  

undersøgelsesdesignet være mere konklusiv end eksplorativ. Dog kan en undersøgelse bestå af 

forskellige designs og da undersøgelsen samtidig forsøger at afdække og forstå sammenhænge vil 

undersøgelsesdesignet også være eksplorativt præget.  

 

Research questions Hypoteser

H1a: Tekniske specifikationer har størst betydning
H1b: Design har størst betydning
H1c: Brand har størst betydning
H1d: Styresystem har størst betydning
H2a: Tekniske specifikationer har en positiv sammenhæng med 
tilfredshed
H2b: Design har en positiv sammenhæng med tilfredshed
H2c: Brand har en positiv sammenhæng med tilfredshed
H2d: Styresystem har en positiv sammenhæng med tilfredshed
H3a: Der er en positiv sammenhæng mellem overordnet 
tilfredshed og loyalitet
H3b: Ydre design har en positiv sammenhæng med loyalitet
H3c: Tekniske specifikationer har en positiv sammenhæng med 
loyalitet
H3d: Brand har en positiv sammenhæng med loyalitet
H3e: Styresystemet har en positiv sammenhæng med loyalitet
H4a: Ydre design har en negativ sammenhæng med holdningen
H4b: Tekniske specifikationer har en negativ sammenhæng med 
holdningen
H4c: Brand har en negativ sammenhæng med  holdningen
H4d: Styresystemet har en negativ sammenhæng med holdningen
H4e: Ny smartphone fra samme brand har en positiv effekt på 
holdning
H4f: Ny smartphone fra et andet brand har en positiv effekt på 
holdning
H4g: Tilfredshed har en negativ sammenhæng med holdningen
H5a: Brand har en positiv effekt på intentionen
H5b: Overordnet tilfredshed har negativ effekt på intentionen
H5c: Ydre design har en negativ effekt på intentionen
H5d: Tekniske specifikationer har en negativ effekt på intentionen
H5e: Styresystemet har en negativ effekt på intentionen.

RQ1: Hvilke underliggende faktorer ved 
en smartphone har størst betydning for 
de danske forbrugere?

RQ2: Hvilke underliggende faktorer har 
størst indflydelse på forbrugerens 
overordnet tilfredshed med sin 
nuværende smartphone?

RQ3: Hvad afhænger loyaliteten af?

RQ4: Hvilke underliggende faktorer har 
størst indflydelse på forbrugerens 
holdning til at udskifte sin smartphone?

RQ5: Hvilke underliggende faktorer har 
størst betydning for de danske 
forbrugeres intention om at udskifte 
deres nuværende Smartphone indenfor et 
år?

H6a: Social påvirkning har en positiv sammenhæng med 
holdningen
H6b: Social påvirkning har en positiv sammenhæng med 
intentionen

RQ6:  Påvirker danske smartphone 
forbrugere sociale relationer deres 
holdning og intention omkring 
udskiftning af smartphone?

RQ5: Hvilke underliggende faktorer har 
størst betydning for de danske 
forbrugeres intention om at udskifte 
deres nuværende Smartphone indenfor et 
år?
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Der er kun blevet brugt én stikprøve og da der kun vil opnås information fra denne stikprøve denne 

ene gang har undersøgelsen gjort brug af cross-sectional (tværsnitundersøgelse).  

Formulering af spørgsmålene er lavet med inspiration fra den teoretiske referenceramme med 

tilpasning til det undersøgte smartphone marked. Der er to latente variable, som tilhører vores 

analytiske model og ECSI, som er udeladt fra spørgeskemaundersøgelsen. Disse er forventning og 

oplevet værdi. Forventninger til før køb er ikke medtaget i spørgeskemaet, da respondenten kan 

have købt eller fået sin smartphone for mere end ét år tilbage. At respondenten skal kunne huske 

korrekt tilbage, blev vurderet som en stor usikkerhed og kunne således påvirke kvaliteten af data. 

Dette samme gjorde sig gældende for oplevet værdi. Som tidligere nævnt kan kvalitet ift. pris være 

svært at definere og igen true kvaliteten af data.  

 

Spørgeskemaet i dets fulde format er vist i bilag. Da mange af undersøgelsens spørgsmål handler 

om holdninger og intention om adfærd, bruges en 7 punkt likert skala, som accepteres som en 

interval-skala. Skalaen går fra 1-7 med følgende formuleringer ”Meget uenig”, ”Uenig”, ”Lidt 

uenig”, ”Hverken enig eller uenig”, ”Lidt enig” ”Enig” ”Meget enig”. Og når der vil blive spurgt 

ind til tilfredshed går skalaens således også fra 1-7 med følgeende formuleringer: ”Meget utilfreds”, 

”Utilfreds”, ”Lidt utilfreds”, ”Hverken tilfreds eller utilfreds”, ”Lidt tilfreds”, ”Tilfreds”, ”Meget 

Tilfreds”.             

Trin 4 – Dataindsamling 
En online undersøgelsesmetode er valgt til denne undersøgelse. Spørgeskemaet er lavet i 

SurveyXact og  blev postet på en webside: Facebook. Rekruttering startede igennem personlige 

relationer, hvor disse personer skulle dele og poste spørgeskemaet på deres Facebook side. Mange 

der svarer vil være folk, som har og bruger Facebook, hvor spørgeskemaet er postet. Ulempen her 

er selve repræsentativiteten. Udvælgelsesmetoden er ikke sket tilfældigt og indsamlingsmetoden 

udelukker personer som ikke er på Facebook. Det antages stadig at Facebook ikke er ligeså udbredt 

hos den ældre generation som den yngre og derfor var forældre og ældre relationer i familien også 

blevet påvirket til at svare og dele spørgeskemaet rundt på deres arbejdsplads for at skabe spredning 

i alder blandt respondenterne.  

En anden ulempe er at motivationen antages lav for dem vi ikke personligt kender til at besvare 

spørgeskemaet. For at øge incitamentet for at deltage kunne man deltage i lodtrækning om 

biografbilletter.  
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Flere mobilsider har deres hjemmebase på Facebook. Mobilsiden.dk var en stor hjælp og gjorde en 

undtagelse og lagde spørgeskemaet op i deres gruppe samtidig med de opfordrede deres kreds til at 

hjælpe os. For at udvide vores eget netværk var dette en stor hjælp.    

Andre dataindsamlingsmetoder blev også overvejet heriblandt mail, telefon og post. Ulempen ved 

at bruge mail er de manglende  kontakter. Eventuelt kunne man have forhørt sig hos CBS 

studenthub om eventuelt at kunne få en kontaktliste til alle studerende på mail, men i så fald vil der 

igen være problemer med repræsentativiteten af alder. Brug af telefon til at lave undersøgelsen ville 

være svært, da der er en god spredning af spørgsmål og det har respondenten ikke tid til at svare på. 

Ved telefonundersøgelser skal der gerne være få spørgsmål. Posten blev også valgt fra, da svarraten 

er det samme som i online og det tager længere tid at få sendt det ud og få svar tilbage. Derfor gør 

online sig mere fordelagtigt. Online metoden har sine fordele omkring selve hastigheden af 

udsendelse og svar returneret samt der ikke er omkostninger i form af print eller postservice, og vi 

får konsistente svar tilbage (Malhotra et.al 2012 s. 334).         

 

For at skabe opmærksomhed omkring vores undersøgelse, var det vigtigt at der løbende blev talt op, 

hvor mange der havde klikket ind på spørgeskemaet og  hvor mange respondenter der havde 

fuldført. Denne tabel kan ses i bilag Dataanalyser. Undersøgelsen kørte i præcis to uger og målet 

var omkring 200 fuldførte respondenter. For typiske marketings studier er 200 minimum kravet 

(Malhotra et.al 2012 s. 500) og da det mest krævende krav til at deltage i undersøgelsen var at man 

skulle have en smartphone, blev målet anset som værende realistisk.  

Da undersøgelsen var anonym blev der ikke udsendt rykkere. Det hører til en af kritik punkterne 

ved at lave online undersøgelse, at der en lav grad af stikprøve kontrol (Malhotra 2012 s.342).    

Trin 5 – Dataanalyse 
Efter at have fået svar tilbage skulle datafilen renses inden den statistiske analyse kunne gå i gang. 

Dette blev gjort i Excel. 199 fuldførte besvarelser og en ekstra respondent blev medtaget, da 

respondenten røg ud lige efter alder og havde derfor besvaret alle holdningsspørgsmål.   

Til at analysere på respondenternes svar vil der blive anvendt forskellige metoder til statistisk 

analyse. Til at starte med vil en frekvens analyse vise fordeling af de enkelte spørgsmål og tjekke 

datafilen for missing values og ugyldige svar. Dernæst vil der blive foretaget krydstabuleringer og 

chi-squared test  for at vise mulige og interessant sammenhænge imellem variable. Dernæst vil en 

faktoranalyse blive anvendt med det formål at reducere antallet af variable. En regressionsanalyse 
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skal teste sammenhænge mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variable, som er 

udledt af faktoranalyserne.   

For at undgå måleproblemer blev svarmuligheden ”ved ikke” fra start af ikke inkluderet i 

holdningsvariablerne. Det er kun i variablen Q_29 Indkomst som indeholder muligeden ”ved ikke”.  

 

Frekvenstabeller 
Frekvenstabellerne skal være med til at skabe overblik over respondenternes svar og vil blive 

beskrevet nedenfor. Oversigt over frekvenstabellerne er vedlagt i bilag. 

 

Q1: For at komme videre i spørgeskema undersøgelsen, skulle respondenten svare ja til at have en 

smartphone. Derfor har alle 200 respondenter en smartphone og kan derfor tage stilling til de 

spørgsmål, der måtte vedrører deres nuværende smartphone.  

 

Latente variable: Betydning  

Q2_ ydre design: Det første spørgsmål handler om smartphones ydre designs betydning og hvor 

vigtig de enkelte dele omkring ydre design er for respondenten. Gennemsnittene for alle 

målvariablene under dette spørgsmål, viser at respondenterne er enige i at det ydre design betyder 

noget for dem. Højeste gennemsnit og dermed den vigtigste paramter for respondenterne rent 

gennemsnitlig er bekvemmelighed med 5,75. Dette kan bl.a. skyldes, at smartphonen er med os hele 

tiden og derfor ikke må være til besvær eller være upraktisk på nogen måde. Med tiden er 

smartphonenes blevet større i størrelsen, hvilket kan komme i karambolage med dens 

bekvemmelighed og hvordan den ligger i hånden. Laveste gennemsnit og derfor laveste betydning 

var tastatur. Med et gennemsnit på 2,39 er tastatur ikke særlig vigtigt for respondenterne. 

Respondenterne svar kan samtidig afspejle sig af, at der heller ingen respondenter i undersøgelsen 

der har Blacberry telefoner, som er kendte for deres fysiske tastatur.  

 

Q4_ Tekniske specifikationer: Respondenterne svar viser høje gennemsnit og alle gennemsnit er 

over værdien 4. Derfor er der gennemsnitlig enighed i at alle parametre i nogen grad er vigtig. Ud 

fra middelværdierne er Q4_3 lang batteritid og Q4_5 smartphonens evne til at fastholde samme 

ydeevne over tid  det vigtigste for respondenterne. Da smartphonen er blevet en integreret del af 

hverdagen er det vigtig at den også kan fungere optimal og at den kan holde i længere tid uden 
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bekymringer for at den skal gå ud. At have det bedste kamera på markedet er mindre vigtigt ifølge 

respondenterne med det laveste gennemsnit på 4,65.  

 

Q6_Styresystem: Styresystemet rummer mange forskellige elementer der kan skabe gode 

forbrugeroplevelser. Undersøgelsen viser, at respondenterne synes, at Q6_4 nemt at navigere rundt 

i er det vigtigste. Udover det, er Q6_3 at relevant applikationer er tilgængelige og Q6_6 at der et 

godt sammenspil imellem andre enheder også vigtige. På baggrund af dette er der ikke meget at sige 

til at Apple er populære i Danmark, da det har været Apple’s  mål fra start af skabe brugervenlige 

produkter.  

 

Q8_ Brand: Brandets image, værdier og adskillelse fra andre brands ser på gennemsnittene ud til at 

have en neutral holdning blandt respondenterne. Alle gennemsnit ligger omkring 4. Dette kan virke 

overraskende, da brand kan spille en stor rolle i forbrugernes beslutningsproces og attitude 

dannelse. I konkurrentanalyse kan man se, at de forskellige smartphones ligner hinanden og det kan 

betyde stor sandsynlighed for at brandet bliver den afgørende determinant for køb.    

  

Q3, Q5, Q7, Q9:  De overordnet spørgsmål til betydning blev stillet efter at målvariablene for hver 

af de fire latente variable var gennemgået. Ud fra gennemsnittet var det Q5_hvor stor betydning har 

tekniske specifikationer for dig i en smartphone, der havde det højeste gennemsnit. Det var dog ikke 

signifikant højere. Dette blev testet ud fra en paired- samples t-test, hvor Q5_ Tekniske 

specifikationer var signifikant højere end Q7_styresystem, men ikke signifikant højere end Q3_Ydre 

design. Middelværdien for Q3_Ydre design var 0,80 mindre i gennemsnit end middelværdien for 

Q5_Teknsike specifikationer. Samtidig ses det at Q3, Q5 og Q7 alle har signifikant større betydning 

end Q9_Brand. Gennemsnitligt er alle fire latente variable over værdien 4 og har derfor i nogen 

grad betydning for respondenterne.  

   

Q10_Hvor lang tid respondenterne har haft deres nuværende smartphone: Dette kategoriske 

spørgsmål viser at 30,5% havde haft deres nuværende smartphone i intervallet 0-6 måneder. Næst 

største interval er 7-12 måneder, hvor 26,5% af respondenterne hører til.  57% af respondenterne 

har derfor haft deres nuværende smartphone inden for 1 år. Forskellige årsager kan ligge bag og en 

af dem er smartphone entusiaster. Disse respondenter ønsker at købe nye gadgets, så snart de 

kommer på markedet. Da der typisk går et år imellem smartphone producenterne kommer ud med et 
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nyt produkt, kunne dette forklare den korte tid som disse respondenter har haft deres nuværende 

smartphone i.  

 

Latente variable: Tilfredshed  

Q11_ydre design: Her viste respondenterne generelt tilfredshed med høje gennemsnitsbesvarelser. 

Det laveste gennemsnit var Q11_8 bekvemmelighed. Da denne variable var den vigtigste parameter 

i ydre design, kan det tyde på, at det er noget producenterne skal være opmærksomme på. Dog skal 

der tages det forbehold for, at alle variable i tilfredshed med ydre design viste et meget højt 

gennemsnit og selvom Q11_8 bekvemmelighed er lavest, viste variablen alligevel en middelværdi 

på 5,62.    

 

Q13_ Tekniske specifikationer: Her var tilfredsheden, baseret på gennemsnit, højest ved  Q13_6 

billedkvaliteten, Q13_2 kameraet og Q13_1 lagerplads. Disse 3 har alle gennemsnit over 5. 

Interessant er at bemærke, hvad respondenten syntes var vigtigt og hvordan respondenten 

efterfølgende vurderer tilfredsheden med de enkelte parametre. På gennemsnit var batteritid og det 

at smartphonen kunne opretholde samme ydeevne over tid vigtigst for respondenterne. Det er 

samtidig de to parametre samt smartphonens robusthed og holdbarhed, der scorer lavest på 

tilfredsheden.  

 

Q15_styresystem viser også høje gennemsnit på alle målvariable. Laveste middelværdi er Q15_1 

Hvor åbent styresystemet er med 5,14. Q15_5 nem at navigere rundt i scorer højest på gennemsnit 

med 6,1. Positivt for producenterne er, at denne variabel også var den vigtigste for respondenterne. 

Igen hænger det også sammen med som vi vil se nærmere lidt længere nede,  at der en stor del af  

Apple forbrugere som har deltaget i undersøgelsen. Udover det er alle parametre over 5 i 

gennemsnit, hvilket må siges at være meget pænt.  

 

Q17_Brand: Respondenterne var også generelt tilfredse med brandet. Q17_1Brandets image og 

Q17_2 brandets værdier ligger begge over 5 i gennemsnit. De høje gennemsnit kan i høj grad rettes 

tilbage på producentenerne der presser hinanden til at levere kvalitet på højt niveau.  

 

Q12, Q14, Q16, Q18: Den høje tilfredshed med de enkelte målvariable har også resulteret i høje 

gennemsnit for de overordnet spørgsmål til hvert område. Alle fire variable ligger over 5 i 
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gennemsnit, hvor Q12_ ydre design har det højeste gennemsnit. På baggrund af dette er 

respondenterne rigtig godt tilfredse med deres smartphones både når det kommer til de enkelte 

parametre som smartphone består af og de overordnet spørgsmål til de latente variable. Fokus bliver 

for smartphone producenter at tilfredsstille deres kunder, så det høje gennemsnit kan bibeholdes.  

 

Q19 den overordnet tilfreds i alt:  Både Q19_1 og Q19_2 høje middelværdier. I Q19_1 Hvor tilfreds 

er du alt i alt med din smartphone er der kun 1 respondent der har svaret ”meget utilfreds” og kun 1 

der har svaret ”utilfreds”. Disse kan give anledning til at være mulige outliers, men er valgt at 

medtage i analysens videre arbejde, da det er forventeligt, at nogle respondenter også er utilfredse. 

Interessant er det også at se, hvordan respondenterne vurderer deres nuværende smartphone med 

deres ideelle smartphone. Med et gennemsnit på 5,28 samt over 50% af respondenter har svaret 

”meget tilfreds” og ”tilfreds” tyder det på at smartphone producenterne gør et godt stykke arbejde. I 

takt med at udviklingen af smartphone er hurtig, kan respondentenerne måske også have svært ved 

at forestille sig, hvor meget bedre smartphonen kan blive og hvor meget mere den skal kunne.    

 

Q20_Overordnet tilfredshed: Respondenterne skulle angive hvor enig/uenig de var i, hvor meget 

deres tilfredshed med de overordnet latente variable vil påvirke deres overordnet tilfredshed. 

Resultater er at alle 4 parametre har et gennemsnit over 5. Højeste gennemsnit var Q20_styresystem 

med 5,79. Dette kan derfor siges at tilfredshed med ydre design, tekniske specifikationer, 

styresystem og brand umiddelbart påvirker den overordnet tilfredshed, hvilket følger den teoretiske 

tilgang. Dette skal blive testet senere hen i opgaven.    

 

Q21_Anbefaling af nuværende smartphone: Q21_1 det er sandsynligt at jeg vil anbefale min 

smartphone til venner og familie har et gennemsnit på 5,59. Omkring 65 % er enig eller meget enig 

at de vil anbefale deres nuværende smartphone til andre. Dette er ikke så overranskende med 

baggrund i den tilfredshed som respondenterne har givet udtryk for indtil videre. Dette bakkes på af 

det  andet udsagn Q21_2 Min overordnet tilfredshed med min nuværende smartphone har 

indflydelse på om jeg vil anbefale til andre, som også har et højt gennemsnit på 6,01. Omkring 77% 

af respondenter fordeler sig i ”enig” og ”meget enig”. Denne sammenhæng vil dog først blive testet 

senere i analysen og der kan derfor ikke konkluderes noget ud fra denne tendens. 
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Q22_Holdning til udskiftning af nuværende smartphone: Q22_1 jeg vil på nuværende tidspunkt 

gerne skifte min smartphone ud har et gennemsnit på 3,23. Da de fleste respondenter har svaret, at 

de er tilfredse med deres smartphone kan det tyde på, at det påvirker respondenten til ikke at skifte 

sin smartphone ud. Der er dog andre faktorer end tilfredshed, der kan vise sig at have påvirkning på 

respondentens holdning til at skifte sin smartphone ud, heriblandt social påvirkning samt ny 

produkter, som vil blive set på senere i analysen. Q22_2 tanken om at udskifte min smartphone gør 

mig glad har et gennemsnit på 3,85. Her er respondenternes svar fordelt godt ud på alle 7 punkter i 

skalaen. Der er derfor en blandet holdning.  

Interessant var det også at se, hvordan respondenterne valgte at udtrykke sig i de direkte spørgsmål. 

Ville respondenternes tilfredshed med hhv. ydre design, tekniske specifikationer, styresystem og 

brand påvirke respondenternes holdning til at udskifte deres smartphone. Middelværdierne ligger i 

intervallet (3,71-4,87). Højeste gennemsnit har Q22_4 min tilfredshed med tekniske specifikationer 

påvirker min holdning til om jeg vil skifte min smartphone ud. Her svarede 18% af respondenterne 

”meget enig”.  

45% var ”meget uenig” og ”uenig” at ny en smartphone fra et andet brand vil påvirke deres 

holdning til at skifte ud. Det kan tyde på loyale forbrugere. Ligeledes svaret omkring 30 % af de var 

”meget enig” eller ”enig” i at en ny smartphone fra deres nuværende brand ville påvirke deres 

holdning til at udskifte.   

  

Q23_ Intention om udskiftning af nuværende smartphone inden for 1 år: Følger nogenlunde det 

samme mønster som ovenstående spørgsmål til holdning til udskiftning. 50 % af respondenterne er 

”meget uenig” og ”uenig” i at de ofte tænker på at skifte deres smartphone ud. Dette fører så også 

til et lavt gennemsnit på 2,95. Q23_2 det er sandsynligt, at jeg vil udskifte min Smartphone inden 

for 1 år viser et lidt højere gennemsnit på 3,83. Her fordelingen af respondenter størst i hver sin 

ende af skalaen. 23,5% har svaret af de er ”meget uenig” og 20,5% har svaret at de ”meget enig”. 

Smartphonen er et relativt dyrt produkt, hvor involveringsgraden kan være høj og derfor er det ikke 

alle der har behov for at skifte den ud bare fordi der kommer en ny på markedet. Det kan være 

tilfældet hos dem der er meget enige. Dog er der sandsynlighed for at den også bare kan være 

gammel og brugt og det er derfor på tide at få den udskiftet.  

Ca. 42 % er dog ”meget enig” eller ”enig” at deres overordnet tilfredshed med deres nuværende 

smartphone påvirker respondentens intention om at skifte ud inden for 1 år. Dette har medvirket til 

et gennemsnit på 4,63.   
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Q24_Social påvirkning: Den sociale påvirkning fra venner og familie har ikke den store 

gennemsnitlige effekt på respondenterne, når det kommer til smartphones. Det at de negative 

kommentarer både til holdning og intention har lavere gennemsnit end de positive kommentarer og 

glæden ved andres køb af ny smartphone. 62% svarede ”meget uenig” og ”uenig” at familie og 

venners negative kommentarer vil påvirke respondentens holdning til at skifte smartphone ud. 

Nogenlunde samme fordeling viste sig ved negative kommentarer påvirkning til intention.   

 

Q25_ Køn. Fordelingen mellem mand og kvinde i undersøgelsen viste 135 mænd mod 65 kvinder. 

Der viser sig at mænd er overrepræsenteret i denne undersøgelse ift. fordelingen mellem mand 

(49,7%) og kvinde (50,3% ) i Danmark. 

 

Q26_ Alders variablen var oprindeligt en ratio skala, men er blevet rekodet til en kategorivariabel. 

Fordelingen viser ikke en lige fordeling, da intervallet 20-29 repræsenter lige under 50 %. Det 

betyder at vores stikprøveundersøgelse med hensyn til variablen alder afviger fra vores 

målpopulation og dermed ikke kan accepteres at være repræsentativ for hele Danmarks befolkning. 

Dog er undersøgelsen fint repræsenteret i intervallerne 30-39, 40-49, 50-59 med hhv. 32, 20 og 30 

respondenter.  

 

Q27_ Beskæftigelse: De største grupper viser sig at være fuldtidsarbejde og studerende med 

henholdsvis 109 og 67 respondenter. Efterfølgende arbejder 9 respondenter deltid, 5 respondenter er 

pensionister, 2 er arbejdsløse og 1 er selvstændig.    

 

Q28_ Senest afsluttede uddannelse: ved senest afsluttede uddannelse er de den største kategori 

mellemlang videregående uddannelse. Den gruppe er der 33,33% af respondenterne der tilhører. 

Næststørste kategori er lang videregående med 19,7%.    

 

Q29_ Årlig indkomst: Her ønskede 20 respondenter ikke at svare og 8 svarede ved ikke. Største 

kategori er 100.000-199.000 kr. om året. Denne grupper bestod af 41 respondenter.   

 

Q30_Brand: Apple er ikke så overaskende en klar favorit herhjemme i Danmark. 69,5% har 

smartphone fra Apple. Næste største brand er Samsung med 14,5 %. Dette følger meget godt det 
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mønster som tidligere markedsundersøgelser har lavet her i Danmark. Dernæst kommer LG, SONY, 

Nokia og Huawei. Der var ingen der havde Blackberry.  

Krydstabulering 
Krydstabulering skal være med til at understøtte frekvenstabellerne formål om at skabe overblik og 

samtidig beskrive datasættet yderligere. Der vil derudover blive foretaget chi-square tests, som 

tester for sammenhæng mellem de to valgte variable. Der vil i forlængelse af chi-square test blive 

suppleret med Cramer’s V. Cramer’s V som er et udtryk for, hvor stærk sammenhængen er imellem 

to variable. Cramer’V benyttes da de foretaget krydstabeller er større end 2x2. (Jensen & Knudsen, 

2014).  

 

Hypoteserne som er testet for i de foretaget analyser gennemgående opstillet ved: 

H0: Uafhængighed imellem variablene 

H1: Afhængighed imellem variablene 

 

Vi tester på et 5% signifikansniveau, hvilket betyder at sandsynligheden for at afvise H0 ved en fejl 

højest må være 5%. Det betyder derfor at H0 hypotesen afvises hvis p-værdien er mindre end 0,05, 

og H1 accepteres hvis p-værdien er større end 0,05. 

 

Forudsætninger skal også nævnes i forbindelse med krydstabeller og chi-square test. Der er ikke  

nogen krav til skalaniveau. Dog kan der opstå problemer med chi-square tesstens pålidelighed, hvis 

det forventede antal observationer i tabellens celler er meget små. Dette lægger sig til chi-testens 

antagelse om, at stikprøvefordelingen i alle celler er normalfordelt omkring den forventede frekvens 

(Jensen & Knudsen, 2014). Dette har vist sig at være tilfældet i flere af vores test. Dette er ikke 

overraskende, da der i foregående afsnit i frekvenstabellerne blev beskrevet, hvordan data i flere 

variable er langt fra normaltfordelt.  

Tabeller for Chi-square- og Cramer’s V scorer for testene er samlet i bilag under krydstabulering. 

 

Til at starte med ses på sammenhængen mellem Q10 og Q19_1 (Hvor lang tid man har haft sin 

smartphone og Tilfredshed). Krydstabellen viser en tendens til at jo længere tid forbrugerne har haft 

sin nuværende smartphone, jo mindre tilfredse er de. Denne sammenhæng bekræftes af  chi-square 

værdien som ved 60 frihedsgrader har en værdi på 137,434 og en p-værdi på 0,00. Det vil sige, at 

hvis Q10 og Q19_1 er uafhængige, så vil man ud af 100 stikprøver kun opnå så høj en chi-square 
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værdi mindre end 1 gang (Jensen & Knudsen, 2014). Værdien er derfor langt over den kritiske 

grænse for at afvise uafhængighed og vi accepterer derfor H1 om at der er sammenhæng mellem 

hvor lang tid man har haft sin smartphone og hvor tilfreds man er. Dette bakkes også om af 

Cramer’s V værdien som er 0,338, hvilket giver en forklaringsgrad på 11%. Dvs. at 11% af 

forskellene i den ene variabels kategoristørrelser kan forklares af den anden variabel. 

Sammenhængen mellem disse to variable vurderes derfor til at have en middel-stærk sammenhæng. 

 

I forlængelse af foregående test vil der her blive set på Q10 og Q23_2 (Hvor lang tid man har haft 

sin smartphone og Intention). Her viser krydstabellen en tendens af, at jo længere tid man har haft 

sin smartphone jo højere er forbrugerenes intention om at skifte sin nuværende smartphone ud 

inden for et år. Denne sammenhæng bekræftes af Chi-square værdien som har en p-værdi langt 

under de 5%. H0 afvises derfor og vi accepterer derfor H1 om, at der er sammenhæng imellem, 

hvor lang man har haft sin smartphone og intentionen om at skifte den ud. Sammenhængen 

underbygges af en Cramer’s V værdi på 0,282. Dvs. at 8% af forskellene i den ene variabel 

forklares af den anden. Det vurderes til at være en middel styrke i sammenhængen. 

 

Af interessante relationer er der som det næste valgt at se på sammenhængen mellem Q22_8 og 

Q22_1 (Ny smartphone nuv. brand og Attitude) & Q22_9 og Q22_1 (Ny smartphone andet brand 

og Attitude).  

Ved sammenhængen mellem Ny smartphone nuv. Brand og attitude viser sig en tendens af at dem 

som ikke vil skifte sin smartphone ud på nuværende tidspunkt er uenige i, at et ny smartphone fra 

nuv brand påvirker deres holdning til at vil skifte den ud. Dette bliver også bekræftet ved, at dem 

som er enige i, at de på nuværende tidspunkt gerne vil skifte deres smartphone ud er enige i, at en 

ny smartphone fra nuværende brand påvirker deres holdning til at skifte den ud. Chi-testen 

bekræfter denne sammenhæng med en p-værdi langt under 0,05 og Cramer’ V viser en middel 

styrke af sammenhæng med en værdi på 0,241, som giver en forklaringsgrad på 6%. 

 

Til sammenligning viser sammenhængen mellem Ny smartphone andet brand og attitude, at de 

respondenter som på nuværende tidspunkt ikke vil skifte sin smartphone ud, at de ikke uenige i, at 

en ny smartphone fra et andet brand vil påvirke deres holdning til at skifte den ud. Af dem som er 

enige eller meget enige, der viser sig en lidt blandet tendens med flest svar i meget enig/enig og 

meget uenig/uenig. Dette kan bl.a. skyldes forbrugerens forskellige præferencer for mærke, men er 
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ikke noget vi kan konkludere her. Sammenhængen bekræftes af chi-square testen og Cramer’ V 

viser en lav forklaringsgrad på 5%. 

 

Den næste sammenhæng der vil undersøges er mellem Q22_1 og Q23_2 (Attitude og Intention).  

Denne relation er valgt at blive undersøgt da det er to væsentlige variable i vores opstillede model. 

Her vises der en tydelig tendens af, at de respondenter som er uenige i, at de på nuværende 

tidspunkt vil udskifte deres nuværende smartphone også er uenige i, at de har en intention om at 

skifte den ud indenfor et år. Den modsatte tendens vises også blandt dem som er enige i at de på 

nuværende tidspunkt gerne vil skifte deres smartphone ud også er enige i, at de har en intention om 

at gøre det. Denne sammenhæng bekræftes af chi-square testen som er signifikant med en p-værdi 

på 0,00. Cramer’s V viser samtidig en middel-stærk sammenhæng med en værdi på 0,314. H0 

afvises derfor og H1 accepteres. Der er altså en sammenhæng sammenhæng mellem attitude til at 

ville skifte sin nuværende smartphone ud og intention om at foretage denne handling inden for et år. 

 

Endnu en væsentlig sammenhæng fra den opstillede model er valgt at blive belyst. Dette er 

relationen mellem Q19_1 og Q21_1 (Tilfredshed og Anbefaling). Her ses en tendens til, at jo mere 

tilfredse forbrugerne er med deres nuværende smartphone, jo større er sandsynligheden for at de 

anbefaler den til venner og familie. Som det også fremgik i afsnittet frekvenstabeller er dataen højt 

repræsenteret af tilfredse forbrugere og derfor kan der ikke vurderes noget ud fra den modsatte 

tendens. Sammenhængen bliver bekræftet af chi-square testen med en p-værdi på 0,00 og en høj 

Cramer’s V værdi på 0,418 viser en stærk sammenhæng mellem tilfredshed og anbefaling. Dvs. at 

17% af forskellene i den ene variabel bliver forklaret af den anden. 

 

Til sidst er der valgt at se på relationen Q25 og Q19_1 (Køn og Tilfredshed). Her viser 

krydstabellen, at der er flere tilfredse mænd end kvinder. Dette var også forventeligt, da 

krydstabellen også bekræfter af dataen består af 2/3 mænd og 1/3 kvinder. Den procentvise andel af 

tilfredse respondenter viser dog også højere ved mænd. 

Chi-square testen er langt fra signifikant med en p-værdi på 0,536. Dvs. at over 50% af tilfældene 

vil der blive begået en type 1 fejl, som er at afvise en sand H0. Vi accepterer derfor H0 og må 

konkludere, at der i data ikke er nogen statistisk signiifikant sammenhæng mellem køn og 

tilfredshed. 
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Konklusionerne af analyserne skal dog tages med forbehold, da chi-square testen kun kigger på to 

variable, som i andre sammenhænge kan være påvirket af andre variable. Dette kaldes også for 

mediator-effekter. (Jensen og Knudsen, 2014). Derudover opfylder vores data på flere af de 

anvendte variable ikke chi-testens forudsætning om normalfordeling samt, at flere af variablene har 

7 svarkategorier. Disse to ting kan begge være med til at øge chi-test værdien uhensigtsmæssigt. 

Øget antal af svarkategorier fordi det giver flere celler i krydstabellen, som hver bidrager til chi-

square værdien. Lave forventede cellefrekvenser da chi-square værdien beregnes som ∑!" 𝑂!" −

𝐸!"
!/𝐸!", hvor O refererer til  antal observationer, E: forventede cellefrekvenser, og i og j til 

henholdsvis række og kolonne. Antal observationer fratrukket den forventede cellefrekvens giver 

residualværdien.De lave forventede cellefrekvenser har derfor påvirkning på residualerne, som jo 

større de er i tabellens celler, des mindre sandsynligt er det, at antagelsen om variablenes 

uafhængighed er sand. (Jensen & Knudsen, 2014). Da dette afsnits primære formål er at yderligere 

beskrive vores data vil dette ikke blive yderligere uddybet. 

Faktoranalyse 
Faktoranalysen er sammen med klyngeanalysen en del af strukturanalyserne og formålet med 

analyserne er at afdække strukturer i datamaterialet. Faktoranalysen anvendes til at kunne 

undersøge, om der findes indbyrdes sammenhæng mellem svarene og dermed afdække eventuelle 

mønstrer i respondenternes svar (Jensen et.al 2014 s. 224). Tabeller for faktoranalysen er at finde i 

bilag under faktoranalyse.  

Med henblik på at afdække strukturer i datasættet, er faktoranalysen behjælpelig med at 1) reducere 

antallet af variable, 2) identificere underliggende dimensioner og 3) reducer problemer med 

multikollinearitet (Jensen et.al 2014 s. 225)   

 

På baggrund af den kvantitative undersøgelse og selve strukturen i spørgeskemaet var der på 

forhånd lagt op til, at lave en konfirmativ faktoranalyse. Dette blev dog valgt fra i starten, for i 

stedet at lade SPSS via en eksplorativ faktoranalyse selv strukturere og finde sammenhænge i 

datamaterialet fra undersøgelsen. Ved at lade SPSS bestemme antallet og sammensætningen af de 

underliggende latente dimensioner, er der mulighed for at se på om de identificereret strukturer som 

SPSS finder frem til, vil passe med den opstillede teori fra spørgeskemaundersøgelsen.  

Formålet med faktoranalysen bliver at se på, hvordan smartphonens ydre design,  tekniske 

specifikationer, styresystem og brand påvirker tilfredshed, holdning og intention om udskiftning. 

Der findes forskellige metoder til at lave en faktoranalyse (Jensen et.al 2014 s. 226). Metoden som 
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denne afhandling vil gøre brug af er principal komponentanalyse. Denne metode er anvendelig når 

antallet af variable skal reduceres ned til et mindre antal faktorer, som indeholder mest mulig af 

variansen i datasættet og som efterfølgende skal bruges til videre analyse arbejde (Jensen et.al 2014 

s. 227).  

Selvom faktoranalysen kan afdække strukturer for hele datamaterialet vil der i den første 

faktoranalyse kun være fokus på de målvariable der hører til de uafhængige latente variable Q11, 

Q13, Q15, Q17. Næste faktoranalyse vil have fokus på målvariable der tilhører Q2, Q4, Q6, Q8, 

som også er uafhængige variable. Alle variable har en 7 punkt likert skala, og overholder derfor 

forudsætningen for intervalskalaret variable.  

Faktoranalyse foretaget på de afhængige variable Q19,  Q21, Q22 og Q23 vil efterfølgende blive 

analyseret. Adskillesen af faktoranalyse på de afhængige- og uafhængige variable er valgt, da der 

netop ønskes i det videre analysearbejde at teste de uafhængige faktorer op imod de afhængige 

variable i regressionsanalyserne.  

 

 
Faktor analyse uafhængige variable: Q11, Q13, Q15, Q17.  
Som beskrevet i det indledende afsnit bliver der startet med en eksplorative faktortype. Variablernes 

indbyrdes korrelation er afgørende for datasættets egnethed til faktoranalyse. Derfor startes der med 

at teste egnetheden ved at undersøge korrelationsmatricen og de tilhørende teststatikker Keiser -

Meyer-Olkin (KMO) og Bartlet’s (Jensen et. Al 2014 s.228). Den eksplorative analyse viser at der 

er egnethed i datamaterialet. Det ses at de tilhørende målvariable under hvert latent variable har 

høje korrelationer (> 0,3). I korrelationsmatricen ses det også at målvariable under forskellige 

latente variable korrelere højt med hinanden, hvilket kan betyde at der foreligger helt andre 

strukturer gemt, som den opstillede teori og model ikke vil kunne godkende.  

KMO og Bartlett’s test er med til at bekræfte matricens egnethed til faktoranalyse. KMO viser 

statistisk signifikans niveau med en værdi på 0,855, hvilket er over den kritiske grænseværdi på 0,6. 

Samtidig er Bartlett’s test signifikant med en p værdi < 0,000. Det kan derfor afvises at variablerne 

ikke er korreleret.  

Efter der er blevet testet for datas egnethed kigges der på tabellen med communalities. Denne tabel 

giver et overblik over hvilke variable der bevarer mest og mindst af sin varians og dermed hvor 

meget hver enkelt variable bidrager med. De variable der bevarer mindst af sin varians og samtidig 

er under den kritiske grænse på 0,5 bør overvejes at udelukkes for modellen (Jensen et.al 2014 

s.238). Alle variable ligger på et fint niveau undtagen Q11_5 farven med en værdi på 0,406 og 
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Q15_1 åbenhed med en værdi på 0,449. De to variable ligger under den kritiske grænseværdi på 0,5 

og dette vil give anledning til at udelade dem enkeltvis fra analysen, startende med den variable 

med mindste værdi.  

 

Tabellen for den totale varians, viser hvordan datasættets totale varians fordeler sig på faktorerne. 

SPSS er sat til at finde antallet af faktorer, der har en eigenvalue på over 1.0. Tabellen for den 

forklarede varians viser 5 faktorer, som har eignevalues over 1.0 og de tilsammen forklarer 65,90% 

af datamaterialets varians. Da vi havde 4 spørgsmålskategorier må det betyde at SPSS har valgt at 

splitte nogle af variable op til at kunne danne en ny ekstra faktor. Derfor ses der videre på 

faktorløsningens factor loadings med fokus på den roteret faktorløsning, for at få billede af 

hvorledes variablerne har grupperet sig og om de loader på mere end én faktor, hvilket ikke er godt 

for det videre arbejde.  

Ud fra den roteret faktorløsning er der flere af variablerne der har signifikante loadings med to eller 

flere faktorer. Dette er ikke specielt godt, og er derfor med til at give et rodet billede af løsningen.  

Analysen skal gerne fremadrettet være praktisk anvendelig og dette lader sig ikke umiddelbart gøre 

i SPSS eksplorative løsning, netop på grund af høje faktor loadings på mere en én faktor. Nedenfor 

vises en tabel over SPSS eksplorative faktorløsning:  

 

 
 

Som det kan ses i ovenstående tabel var der problemer med flere variable som loadede med flere 

faktorer. Den eksplorative kunne i nogen grad gruppere de rigtige variable med hinanden, men 

faktor 5 (Brand) var den eneste af de 5 faktorer som var helt korrekt sat sammen ift. den opstillede 

model. De første 4 faktorer giver derfor ikke meget teoretisk mening. Herfra bliver det svært at 

forestille sig at variablene vil komme til at gruppere sig i de korrekte faktorer på grund af tætte og 

høje faktor loadings, men et forsøg blev gjort alligevel.  
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For eventuelt at løse problemet kan man fjerne variable med lave communalities, sæt SPSS til en 

fast faktor løsning eller fjerne variable der loader højt med to eller flere faktorer. Q11_5 farven og 

Q15_1 åbenhed havde lave communalities fra starten af og blev fjernet en ad gangen. Resultatet var 

stadig et rodet billede i den roteret faktorløsning. Efterfølgende blev SPSS sat til at lave en fast 4 

faktor løsning. Her tvinger SPSS variablene ned i 4 separate faktorer. Dette kom der heller noget 

anvendeligt ud af, da det resulteret i at flere variable med lave communalities blev tilføjet og flere 

variable loadede med flere faktorer.  

Et rodet billede fra den eksplorative vil ikke give praktiks mening og anvendeligheden i de senere 

analyser vil blive udfordreret. På den baggrund blev det fundet hensigtsmæssigt, at gøre brug af den 

konfirmative faktoranalyse.  

 

Konfirmativ faktor analyse 
Da den eksplorative faktorløsning giver et noget rodet og anderledes billede af den opstillede teori, 

vil der i stedet blive gjort brug af metoden til den konfirmative faktoranalyse. Den konfirmative 

analyse går deduktivt til værks og tager derfor udgangspunkt i den opstillede teori (Jensen et.al 

2014 s.225). I nedestående tabel vises forskelige nøglestatistikker for de enkelte latente variable.  

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående viser, at det kun var i faktor Q11_Ydre design, hvor der var blevet udeladt variable. 

SPSS delte fra start af Ydre design op i to faktorer. De tre resterende blev fra start inddelt til 1 

faktor, hvilket betyder at der er ingen udeladte variable.   

Da SPSS fra start af ikke vil acceptere en 1 faktor løsning, måtte det accepteres at der var variable 

der skulle udelades. Da Q11_8 bekvemmelighed havde lavest communalities blev den fjernet først. 

Da SPSS efterfølgende stadig ikke vil acceptere en 1 faktorløsning, blev den næste variable med 

lavest communalities fjernet. Dette var Q11_5 farven. Q11_5 farven var på 0,518 efter Q11_8 blev 
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fjernet. Farven ligger derfor over grænseværdien på 0,5 men ved at fjerne den gik SPSS fra 2 

faktorer til 1 faktor. Dermed får vi beregnet en sammensat skala på de variable der loader højt på 

faktoren.  Andre løsninger blev prøvet af, men dette blev vurderet som den bedste løsning.  

Efterfølgende blev de variable der udgjorde faktorerne computed og omdannet til sammensatte 

skalaer, hvor variablernes interne konsistens bliver testet ved hjælp teststatistikken Cronbach alpha. 

Cronbach alpha skal helst være over 0,6 for at skalaen kan blive accepteret og værdier over 0,7 

anses som gode målinger (Jensen et.al 2014 s.253). Da reliabilitetsanalysen for alle faktorer viser en 

Cronbach alpha på over 0,7 er skalaerne en god repræsentant for de målte begreber nemlig de 

overordnet latente variable.  

 

I stedet for de sammensatte skalaer kunne man have fået SPSS til at beregne og gemme de 

beregnede factor scores. Denne metode vil være den mest hensigtsmæssige ift. multikollinaritet, 

men på grund af de nye variable er udtrykt som standardiseret z-scores, med en middelværdi på 0 

og en varians på 1, vil resultaterne blive svære at tolke på.  ikke direkte sammenlignelige med 

tilsvarende analyser foretaget i andre kontekster (Jensen et.al 2014 s. 250). Derfor er der foretaget 

sammensatte skalaer.  

 

Faktoranalyse uafhængige variable: Q2, Q4, Q6, Q8  

I denne faktoranalyse er der fokus på hvor stor betydning respondenterne tillægger de uafhængige 

latente variable. Metoden og fremgangsmåden er den samme. Analysen vil blive foretaget i SPSS 

og en eksplorativ faktoranalyse vil starte med at afdække strukturen i datasættet.  

 

Første step i analysen er at se på de indbyrdes korrelation og KMO. Korrelationsmatricen viser høje 

indbyderes korrelationer med mindst en anden variable og KMO er 0,75. Data er derfor egnet til 

faktoranalyse.  

I communalities tabellen er Q2_3 tykkelsen og Q2_5 farven de to eneste variable med 

communalities på under 0,5. Til gengæld viser tabellen med overblik over den totale varians, at 8 

faktorer er blevet dannet med eigenvalues på over 1.0. Ligesom i tilfældet ovenover, danner SPSS 

for mange faktorer i forhold til afhandlingens opstillede model. De 8 faktorer forklarer 64,67% af 

datasættets totale varians og er over den konventionelle grænseværdi på 60%. I den roteret 

faktorløsnings model ses, hvordan faktorerne har fordelt sig. Dette er opsummeret i nedestående 

tabel:  
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der ses at flere faktorer loader med to eller flere faktorer og dette giver problemer med modellens 

anvendelse. Interessant er det at se at den eksplorative metode fordeler ydre design op i tre faktorer. 

Dette gjorde sig ikke gældende for den første faktoranalyse. Da de gerne skal være samlet under 1 

faktor, var der igen mulighed for at fjerne lave communalities, fjerne variable der loader med flere 

faktorer eller sætte SPSS til en fast faktor. Ingen af disse forsøg fik SPPS til at producere de 

faktorer som er i overensstemmelse med den opstillede teoretiske model og derfor skulle der igen 

anvendes konfirmative faktoranalyse.  

 

Konfirmativ faktoranalyse betydning  

Den eksplorative metode var ikke behjælpelig og derfor endnu engang må den konfirmative 

faktoranalyse blive taget i brug. Den nedestående tabel viser sammensætningen af de latente 

variable i faktorer og deres respektive nøglestatistikker.  

 

 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Denne konfirmative faktoranalyse vakte en del flere problemer end den tidligere faktoranalyse. Den 

eneste faktor der ikke var noget galt med og hvor det ikke var nødvendigt at udelade variable var 

faktoren Brand. Ellers vakte de tre andre faktorer problemer og der blev eksperimenteret med 

forskellige kombinationsmuligheder for at komme frem til en tilfredsstillende faktor, som kunne 

bruges i det videre analysearbejde. Resultatet af disse kombinationsmuligheder og de endelige 

variable der blev valgt at gå videre med ses i tabellen ovenover i kolonnen ”godkendt med”. 

Ligesom i den forgangne analyse blive de godkendte variable computed og omdannet til en 

sammensat skala, hvor teststatikken Cronbach aplha var med til at afgøre og godkende de udvalgt 

variable.     

 

Afhængige variable Q19, Q21, Q22, Q23  

I faktoranalysen med de afhængige variable vil der for Q19_Overordnet tilfredshed blive dannet en 

sammensat skala. For Q21_Anbefaling af nuværende smartphone, Q22_Holdning til udskiftning af 

nuværende smartphone og for Q23_Intention om udskiftning af nuværende smartphone inden for 1 

år vil der blive udvalgt en surrogat variable, som repræsentant for de respektive faktorer. Typisk vil 

en surrogat variable være den højeste loading, da den indeholder mest muligt af faktorens forklaret 

varians (Jensen et.al 2014 s. 248).  

 

Sammensatte skala  

Q19_1 og Q19_2 er de to variable der tilsammen udgør den latente variable overordnet tilfredshed. 

De to variable er blevet computed og dannet til en sammensat skala. Denne sammensatte skala vil 

blive brugt til det videre analyse arbejde.  

 

Surrogat variable  

Til at repræsentere de afhængige variable til anbefaling, holdning og intention er valgt hhv:  

Q21_1Det er sandsynligt at jeg vil anbefale min nuværende  

Q22_1 Jeg vil på nuværende tidspunkt gerne skifte min smartphone ud    

Q23_2 Det er sandsynligt at jeg gerne vil udskifte min smartphone inden for 1 år.  
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Regressionsanalyse	
Regressionsanalyser skal i dette afsnit være med til at undersøge underliggende faktorers 

sammenhæng med tilfredshed, loyalitet, attitude og intention. Regressionerne følger dermed vores  

model og opstillede RQ og hypoteser.  

 

Indledningsvis foretages en multipel regressionsanalyse. Da vores undersøgelse tager udgangspunkt 

i vores teoretisk opstillede model, foretages analysen efter enter-metoden (Jensen & Knudsen, 

2014). Her sættes intention til at udskifte sin smartphone indenfor et år, som den afhængige variabel 

og ydre design, tekniske specs, styresystem, brand, overordnet tilfredshed, attitude og social 

påvirkning som de uafhængige. Det ses i Anova tabellen i bilag, at vi med et 5% signifikans niveau 

ikke kan afvise, at mindst en af de uafhængige variable har betydning for forbrugerens intention om 

at udskifte sin smartphone indenfor et år.  

 

TOL og VIF værdierne giver ikke anledning til bekymring om multikollinearitet. Multikollinearitet 

er udtryk for, når uafhængige variable er stærkt korreleret, og kan medføre en usikker estimering af 

regressionskoefficienterne samt uventede fortegn (Jensen & Knudsen, 2014). Selvom TOL 

værdierne er over den kritiske nedre grænse  på 0,25 og VIF værdierne alle er under den kritiske 

øvre grænse på 4, kan multikollinearitet ikke afvises at være udeladt i denne test, hvis man kigger 

på condition index. En værdi over 15 i condition index indikerer, at der muligvis er problemer med 

multikollinearitet og en værdi på over 30 indikerer alvorlige problemer. Multikollinearitet er derfor 

tilstede blandt de uafhængige variable, hvilket blandt andet skyldes valget af den konfirmative 

faktoranalyse. 

Fordi det viser sig, at der kan være problemer med multikollinearitet foretages der bivariate 

regressioner for at teste sammenhængene og effekterne i modellen.  

Forudsætningerne for bivariate regressioner er 1.Linearitet. 2.Uafhængige og normalfordelte fejlled 

samt konstant varians. 3. Ingen alvorlige outliers (Jensen & Knudsen, 2014). Overtrædelse af disse 

forudsætninger kan resultere i, at man ikke kan drage sikre konklusioner, at signifikanstesten er 

usikker og problemer med parameterestimaterne. Disse vil senere blive kommenteret i analysen. 

 

Metoden der er anvendt til de bivariate regressioner er, at kun én variabel indsættes som uafhængig 

og testes op imod de forskellige afhængige variable. De afhængige og uafhængige variable fremgår 

af den opstillede model, og sammenhængene, der ønskes testet fremgår af de opstillede hypoteser. 

Der testes på et 5% signifikansniveau, hvilket vil sige, at hvis en af de uafhængige variable opnår en 
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p-værdi over 0,05 afvises den som værende ikke signifikant. Den opstillede model vil derfor senere 

i dette afsnit blive opstillet, hvor kun de signifikante sammenhænge fremgår. Regressionerne er 

udarbejdet i SPSS, og hvor der eksistere signifikante sammenhænge er noteret ikke-standardiserede 

beta værdier. Dette er valgt, da alle anvendte variable for analysen er vurderet på samme 

skalaniveau (1-7) Til sidst er der udregnet de totale effekter for de uafhængige variable på de 

afhængige variable. 

 

Først vil der blive set på de totale signifikante effekter på tilfredshed og loyalitet som fremgår af 

nedenstående tabel.  

 

 
 

Alle de uafhængige variable har en positiv signifikant effekt på både tilfredshed og loyalitet. Dette 

betyder, at jo mere tilfreds forbrugeren er med de 4 underliggende faktorer, jo mere tilfreds er 

forbrugeren overordnet med sin smartphone og jo mere tilbøjelig er forbrugeren til at anbefale den 

til venner og familie. Dette resultat var forventet og stemmer fint overens med den teori som 

modellen er baseret på.   

Som det fremgår af tabellen, er der kun direkte effekter på tilfredshed, hvilket skyldes tidligere 

fravalg af mulige variable, som fx pris og forventning, som kunne være mulige mediatorer. Da disse 

ikke er medtaget kan vi ud fra ovenstående tabel konkludere, at ydre design har den største relative 

effekt på forbrugerens overordnet tilfredshed med deres nuværende smartphone. Tekniske specs har 

næsten ligeså høj relativ effekt, mens styresystem og brand viser relative lavere effekter med brand 

som værende den laveste. 

 

Det samme billede viser sig ved de totale relative effekter på loyaliteten. Ydre design har den 

største direkte effekt på loyalitet og har samtidig den største indirekte effekt via tilfredsheden. 

Tilfredshed har en høj direkte effekt på loyalitet, hvilket stemmer fint overens med den anvendte 

Totale'effekter'Tilfredshed'og'loyalitet
Afhængige)variable Totale)effekt

Uafhængige)variable Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed Loyalitet
Ydre)design 0,67 0,76 0,67 1,40
Tekniske)specs 0,60 0,65 0,60 1,22
Brand 0,44 0,64 0,44 1,06
Styresystem 0,51 0,71 0,51 1,19
Tilfredshed 0,95 0,95
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teori. Jo mere tilfreds forbrugeren er, jo mere tilbøjelig er forbrugeren til at anbefale sin smartphone 

til familie og venner.  

En anden ting, som er vigtig at bemærke er, at styresystem tilnærmelsesvis har den samme totale 

relative effekt på loyaliteten som tekniske specs. Dette er et resultat af, at styresystem har den anden 

højeste direkte effekt på loyalitet. Grunden til at tekniske specs alligevel har en minimal højere total 

effekt på loyaliteten er, at tekniske specs har en højere indirekte effekt via tilfredshed.  

Brand er som ved tilfredsheden den variabel med den laveste totale effekt på loyalitet. Dette 

skyldes, at de tre andre variable både har højere direkte effekter på loyaliteten samt indirekte 

effekter via tilfredshed.  

I forhold til den praktiske anvendelse af styringsværktøjet giver disse resultater dermed vigtig viden 

for den kommende beslutningstagen om, hvilke fokus områder, som producenter skal have. 

 

Dernæst vil der blive vist totale signifikante effekter på attitude og intention, som fremgår af 

nedenstående tabel. 

 

 
De skraverede felter er udtryk for ikke signifikante sammenhænge 

 

Ydre design og tekniske specs har på attitude og intention også den højeste relative totale effekt. 

Resultaterne viser i ovenstående tabel, at tekniske specs i denne sammenhæng, har den største 

relative effekt. Grunden til dette skyldes bl.a. at ydre design ikke har en signifikant direkte effekt på 

Totale'effekter'Attitude'og'Intention

Tilfredshed Attitude Intention Attitude Intention
Ydre1design 0,67 70,48 71,09 70,94
Tekniske1specs 0,60 70,68 70,31 71,22 71,30
Brand 0,44 70,40 70,43
Styresystem 0,51 70,38 70,84 70,72
Tilfredshed 70,92 70,43 70,92 70,98
SP1(Positiv) 0,28 0,34 0,28 0,50
SP1(negativ) 0,33 0,34 0,33 0,54

Ny1Smartphone1nuv1brand 0,27 0,27 0,16

Ny1Smartphone1andet1brand 0,34 0,34 0,20
Attitude 0,60 0,60

Totale1effektAfhængige1variableUafhængige1variable
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intention, hvilket brand og styresystem heller ikke har vist sig at have. Tilmed har brand heller ikke 

en signifikant sammenhæng med attitude, og derfor har brand også den laveste relative totale effekt 

på attitude og intention.  

 

Tekniske specs er den eneste af de fire underliggende faktorer, som har direkte effekt på intention 

og dette kan skyldes at målvariablene batteritid, holdbarhed og evne til at fastholde samme ydeevne 

har stor påvirkning på forbrugerens oplevelse af smartphonen i hverdagen. Jf. bilag frekvenstabeler 

er disse tre variable de mest betydningsfulde og det forbrugerne er mindst tilfredsstille med. Disse 

målvariable kan tyde på at være potentielle irritationsmomenter i forbrugerens hverdag og vil skabe 

en form for kognitiv dissonans hos forbrugeren.  

 

Tilfredshed har en høj relativ effekt på attituden om at udskifte sin smartphone på nuværende 

tidspunkt, hvilket også var forventet ud fra opbyggelsen af modellen. 

Attitudens relative store effekt på intention bekræfter derfor teorien om TRA. Jo mere 

positiv/negativ forbrugerens attitude er til at ville skifte sin nuværende smartphone ud, jo 

mere/mindre sandsynligt er det at forbrugeren har en intention om foretage selve handlingen. Det 

skal her pointeres, at der udelukkende ses på intentionen til at ville skifte sin smartphone ud 

indenfor et år og derfor ikke siger noget om handlingen reelt vil blive udført. Selve handlingen kan 

bl.a. påvirkes af tilbud, reklamer samt forbrugerens livssituation, hvilket vores model ikke har fokus 

på. Disse aspekter kunne være mulige tilføjelser til modellen, men er fravalgt.  

 

Bemærkelsesværdigt i den ovenstående tabel er positiv og negativ sociale påvirknings totale 

positive effekt på attituden og intention. Dette betyder, uafhængigt tilfredshedsniveauet med sin 

nuværende smartphone, at både negative kommentarer om forbrugerens nuværende smartphone og 

positive kommentarer om en ny smartphone har indflydelse på forbrugerens overvejelser om at 

skifte sin smartphone ud. Dette bekræfter dermed også teorien om, at andres meninger har en 

indflydelsesrig påvirkning på forbrugerens attitudedannelse.  

Dette hænger derfor også fint sammen med den tendens vi ser af danskerne i dag, som værende 

sociale individer, som søger bekræftelse hos andre jf. beslutningsprocessen afsnit 3.3.2.  

 

Den sidste sammenhæng er den positive relative effekt, som en ny smartphone fra både nuværende- 

og andet brand har på forbrugerens attitude og intention om at skifte sin smartphone ud. På samme 
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måde som ved den sociale påvirkning, tyder det på, at uafhængigt af forbrugerens tilfredshed med 

nuværende smartphone, så vil en ny smartphone på markedet have en indflydelse på om 

forbrugeren vil udskifte sin smartphone. De to variable har næsten samme relative effekt og antyder 

altså at både ny smartphone fra nuværende brand og fra et andet brand påvirker forbrugeren i sine 

overvejelser om at skifte sin smartphone ud. Da der i spørgeskemaet ikke blev opstillet en direkte 

effekt på intention påvirkes intention kun igennem den indirekte effekt via attitude. Den direkte 

effekt kunne derfor være interessant at teste i det videre arbejde med modellen, for at se på nye 

produkters mulige større effekt på intentionen. 

For producenterne er det en interessant sammenhæng at kigge på, da dette kan kobles på analysen af 

PLC som blev foretaget i afsnit 4.6. Her fremgik det, hvordan producenter ved kontinuerlig 

forbedring af deres smartphones samt nye kan være med til at fastholde den store interesse for 

smartphones, som der er i Danmark. Effekten af nye smartphones bekræfter derfor producenterne i, 

at nye produkter tilpasset forbrugerne er nødvendige for at tilfredsstille forbrugerne.  

 

I testen af den opstillede model er det vist, at fokusområderne for smartphone producenterne skal 

rettes mod tekniske specs og ydre design. Social påvirkning og ny smartphone viste sig også at have 

indflydelse på forbrugernes holdning til og intention om udskifte sin smartphone. Der må derfor 

tages forbehold for styringsværktøjets anvendelse, da disse variable ikke er under producenternes 

egen kontrol.  

De endelige beslutninger om valg af fokusområde vil dog først blive præsenteret i næste afsnit, hvor 

prioriteringskort vil blive opstillet. 

 

For at få overblik over test af model, er modellen opstillet nedenunder med de signifikante 

sammenhænge. I modellen er der ikke medtaget forventninger, værdi, pris og demografi da der ikke 

er blevet testet for disse, hvilket blev begrundet ved udarbejdelse af modellen og spørgeskemaet. 

Med den opstillede model og de foretaget tests kan vi derfor nu acceptere/afvise vores opstillede 

hypoteser, hvilket fremgår af bilaget besvarelse af hypoteser. Hypoteserne er vurderet ud fra om en 

underliggende faktor har en direkte effekt på de afhængige variable.  
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Ekstern analysemodel: Signifikante sammenhænge  

 
 

Da modellen nu er testet for signifikante sammenhænge vil der kommenteres på forudsætningerne 

for bivariate regressioner. Overordnet tilfredshed viste i frekvenstabellerne to mulige outliers ved 

kun én ”meget utilfreds” og én ”utilfreds”. Det blev i den forbindelse vurderet, at der ikke var 

baggrund for at udelade disse to respondenter, da undersøgelsen skal danne baggrund for et 

operationelt styringsværktøj, og en stikprøve foretaget på et andet tidspunkt er ingen garanti for at 

øge sandsynligheden for normalfordeling. Dog kan vi ikke se bort fra, at dette kan have en 

konsekvens af problemer med  parameterestimaterne. Derudover var der et problem med 

forudsætningen for linearitet i den sammensatte skala for styresystem, når den blev testet med 

overordnet tilfredshed som den afhængige variabel. Med en P-værdi på 0,057 accepteres H0 om, at 

der ikke er signifikant sammenhæng mellem de to variable jf. bilag Linearitet- Tilfredshed-

styresystem. Da dette var det eneste tilfælde og p-værdien var tæt på 0,05 giver det ikke anledning 

til videre bekymring for resultaterne. Men med et signifikansniveau på 0,05 bør H0 accepteres og 

konsekvensen af dette er øget påpasselighed ved udtalelse omkring resultater af 

regressionsanalyserne. 

 

R^2=0,365
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Trin 6 – Afrapportering af resultater 
De totale relative effekter, der blev fundet frem til i forrige afsnit, vil i dette afsnit opstilles i 

prioriteringskort, som skal danne baggrund for smartphone producenternes fokusområder. 

Prioriteringskortene er inspireret af Christopher el. al. (2002) og afbildet i nedenstående figur. 

	
Det skal her bemærkes, at der i vores udgave anvendes gennemsnittet for betydning og tilfredshed 

fra de sammenlagte skalaer, som der blevet fundet frem til i faktoranalysen. Der er for en 

sikkerhedsskyld valgt at sammenligne gennemsnittet på de sammenlagte skalaer og de overordnet 

spørgsmål for betydning af og tilfredshed med Ydre design, Tekniske specs, Styresystem og Brand. 

Ud fra bilag Gennemsnit sammensatte skaler vs overordnet spørgsmål vurderes det, at der ikke er 

de store forskelle og derfor bruges gennemsnittet på de sammensatte skalaer. Gennemsnittet for 

betydning og tilfredshed med de fire førnævnte variable danner dernæst fire kvadranter som 

kombineret med variablenes totale relative effekter på de uafhængige variable skal fungere som 

beslutningsgrundlag for at fastlægge smartphone producenternes fokusområde. Betydning vil være 

op ad Y-aksen og tilfredshed som vil anvendes som udtryk for vurdering hen ad X-aksen. Bemærk 

at dette betyder, at placeringen af kvadranterne ”primære indsats ” og ”tilpas ressourcer” er byttet 

om i forhold til figuren af Christopher el. al. (2002). 

 



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 74	

 
Egen tilvirkning 

 

Prioriteringskortet er opstillet med de gennemsnitlige score for betydning og tilfredshed af de fire 

variable. For at kunne foretage de endelige beslutninger skal de totale relative effekter på de 

afhængige variable benyttes. For at overskueliggøre vurderingen, er disse effekter opsamlet i 

nedenstående tabel.  

 

 
 

Ydre design befinder sig i kvadranten ”fortsæt det gode arbejde”. De totale relative effekter på de 

fire afhængige variable viser at, at ydre design har en stor relativ effekt på alle fire afhængige 

variable samt den største effekt af de fire uafhængige variable på tilfredshed og loyalitet.  
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Totale'relative'effekter'på'afhængige'variable

Uafhængige*variable Betydning Tilfredshed
Effekt*på*
Tilfredshed

Effekt*på*
loyalitet

Effekt*på*
Attitude

Effekt*på*
Intention

Ydre*design* 5,10 5,83 0,67 1,40 G1,09 G0,94
Tekniske*specs* 5,30 5,07 0,60 1,22 G1,22 G1,30
Styresystem* 5,28 5,66 0,51 1,19 G0,84 G0,72
Brand 4,18 5,39 0,44 1,06 G0,40 G0,43
Gennemsnit 4,96 5,48
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Styresystem befinder sig i samme kvadrant, og samtidig fortæller tabellen, at styresystem har den 

tredje største effekt på de fire afhængige variabel.  

Placeringen af ydre design og styresystem i ”fortsæt det gode arbejde” betyder, at disse to faktorer 

er essentielle for forbrugerne i en smartphone og som producenterne performer godt indenfor. 

Placeringen fortæller yderligere at selvom, at smartphone producenterne performer godt på disse 

områder, så skal de fortsætte med at have fokus rettet mod disse. For med de relative store effekter, 

så kan et mindre fokus på disse faktorer resultere i, at forbrugerne overordnet tilfredshed falder, 

som også vil have påvirkning på deres tilbøjelighed til at anbefale. Tilfredsheden med disse faktorer 

påvirker yderligere forbrugernes intention om at udskifte sin nuværende smartphone. Det vil derfor 

sige, at ved et lavere tilfredshedsniveau vil forbrugerens sandsynlighed for, ved udskiftning, at 

vælge en smartphone fra nuværende brand falde. Derfor må smartphone producenterne ikke miste 

fokus på disse to faktorer.   

 

Brand ligger for sig selv i kvadranten ”observer position”. Det skyldes at brand vurderes som det 

mindst betydningsfulde af de fire variable. Med en gennemsnitlig tilfredshed på 5,39 er brand ikke 

langt fra at flytte sig over i kvadranten ”tilpas ressourcer”. Brand har en mindre relativ påvirkning 

på tilfredsheden, men har stadig relativ stor effekt på loyalitet, hvilket også var forventeligt ved 

udarbejdelse af modellen. Smartphone producenterne skal derfor fokusere på de tre andre variable 

med tanke på den overordnet tilfredshed, men må ikke glemme den vigtige værdi som brand har i 

forhold til loyalitet. Brands påvirkning på loyalitet er interessant at se på, når man sætter det i 

relation med sammenhængen mellem, hvor lang tid man har haft sin smartphone og hhv. tilfredshed 

og intention til at udskifte sin smartphone. Dette blev testet i krydstabuleringen.  

Tendensen her var, at jo længere tid forbrugeren har haft sin smartphone jo mindre tilfreds er 

forbrugeren og jo større er intentionen om at udskifte sin smartphone. Derfor er brand’s påvirkning 

på loyaliteten vigtig, da smartphone producenterne skal overbevise forbrugeren om, at forbrugerens 

næste smartphone skal være fra samme brand. 

 

Tekniske specs adskiller sig fra de andre variable ved at have det laveste tilfredshedsniveau samt 

den største gennemsnitlige betydning. Tekniske specs er derfor placeret i kvadranten som 

Christopher et al. (2002) kalder ”primære fokusområde”. Tekniske specs viser at have den anden 

største totale effekt på tilfredshed og loyalitet. Samtidig har tekniske specs den største effekt på 

attitude og intention og det vurderes derfor med tekniske specs relative store effekt på alle 4 
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afhængige variable samt dens placering i prioriteringskortet som værende den faktor som 

smartphone producenterne skal have som hovedfokus. Smartphone producenterne skal stadig lægge 

vægt på de andre faktorer, men her ses det, at det er vigtigt at få øget den gennemsnitlige tilfredshed 

med tekniske specs, da smartphone producenterne på nuværende tidspunkt underpræstere i forhold 

til den store betydning som tekniske specs har.  

 

For at komme med konkrete forslag til, hvad smartphone producenterne skal fokusere på er der 

valgt samme analysemetode som tidligere ved at foretage regressioner med de seks målvariable 

under tekniske specs. Disse bliver skiftevis sat som den uafhængige variabel og testes skiftevis op 

imod de fire uafhængige variable. Prioriteringskortet er på samme måde som tidligere opstillet 

nedenunder. 

 

 
 

Udregningerne med de uafhængige variables direkte effekter er opstillet i bilag Tekniske specs-

regressioner på de fire afhængige variable. 

Nedenfor er de totale relative effekter for tekniske specs på de 4 afhængige variable opsamlet. 
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I prioriteringskortet fremgår det, at ydeevne og lagerplads(GB) er placeret i kvadranten ”fortsæt det 

gode arbejde”. Det kan her diskuteres, om GB reelt høre til her, men med en gennemsnitsbetydning, 

som er lig gennemsnittet for betydningen i prioriteringskortet, er den valgt at blive taget med.  

GB har en middel relativ effekt på tilfredshed og loyalitet samt en lav relativ effekt på attitude og 

intention. Grundet faktorens placering skal producenterne stadig have fokus på denne faktor, men 

den vurderes ikke til at skulle have hovedfokus. GB relative lave effekt på de afhængige variable 

kan skyldes, at man til flere smartphones kan købe hukommelse. Dette kan være med til at forklare 

den lave effekt på intention om at udskifte sin nuværende smartphone. 

Ydeevne har en middel relativ effekt på de fire afhængige variable og vurderes derfor til at skulle 

have større fokus end GB. Dette giver god mening, da oplevelsen med smartphonen bliver 

forværret, hvis den bliver langsom eller begynder at hakke ved brug. De relative totale effekter 

vidner derfor om, at producenterne skal fortsætte med at præstere godt på dette område.    

 

Batteritid og holdbarhed er placeret i kvadranten ”primære fokusområder”. Disse variable har den 

laveste totale effekt på tilfredshed og loyalitet. Samtidig har holdbarhed den laveste relative effekt 

på attitude og intention mens batteritid har en middel relativ effekt. På trods af deres lave relative 

effekter så fortæller prioriteringskortet, at producenterne er nødt til at øge tilfredsheden med disse. 

Det er betydningsfulde faktorer for forbrugeren og argumentationen om, at disse variable kan være 

mulige irritationsmomenter, så viser prioriteringskortet, at disse to variable skal have stor fokus. 

Batteritiden kan samtidig konkluderes som værende den variabel, som skal have størst fokus. Dette 

begrundes i den middel effekt på attitude og intention. Dette giver god mening, da forbrugeren i sin 

hektiske hverdag nødigt ser sin smartphone gå ud på vigtige tidspunker af dagen. 

 

Tekniske'specs'totale'effekter'på'afhængige'variable

Uafhængige*variable Betydning Tilfredshed

Effekt*på*

Tilfredshed

Effekt*på*

loyalitet

Effekt*på*

Attitude

Effekt*på*

Intention

Lagerplads*(Gb) 5,52 5,26 0,33 0,67 H0,65 H0,69

Kamera 4,65 5,3 0,42 0,85 H1,04 H1,29

Har*lang*batteritid* 6,27 4,48 0,32 0,65 H0,70 H1,02

Holdbarhed 5,62 4,85 0,24 0,50 H0,22 H0,35

Ydeevne 6,09 5,07 0,38 0,78 H0,79 H1,08

Billedkvalitet 4,99 5,44 0,43 0,88 H0,90 H1,15

Gennemsnit 5,52 5,07



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 78	

Billedkvalitet og  kamera er placeret i ”tilpas ressourcer”. Da disse variable har den højeste totale 

effekt på de fire variable  giver det umiddelbart anledning til, at smartphone producenterne skal 

have fokus på disse. Dog fortæller prioriteringskortet også, at variablene ikke er så vigtige for 

forbrugeren. Dette begrunder derfor også, hvorfor de ikke bliver vurderet som værende hovedfokus 

for producenter, men at producenterne skal finde et tilpas niveau af disse to variable. 

 

Her viser styringsværktøjet ikke et klart billede af hvad producenterne skal styre efter, da elementer 

af styringsværktøjet modstrider med hinanden. Dette begrundes med at ud fra prioriteringskortet, så 

skal producenterne fokusere på batteritid og holdbarhed mens ud fra de totale relative effekter er det 

billedkvalitet og kamera. Dette begrænser derfor styringsværktøjet i at have en mere detaljeret 

anvendelse. 

 

Opsamling afrapportering 

Afrapporteringen viser, hvordan modellen kan bruges som beslutningsgrundlag for smartphone 

producenternes fokusområder baseret på, hvad danske forbrugere har af præferencer, hvordan de 

vurderer de enkelte parametre og påvirkningen af de underliggende faktorer på de fire afhængige 

variable. Det blev i vores analyse vurderet, at hovedfokus fra smartphone producenterne overordnet 

skal være på tekniske specs, men at ydre design også skal have fokus. Da tekniske specs blev 

vurderet til at være primære fokusområde blev en mere detaljeret analyse foretaget, men det måtte 

her konkluderes, at styringsværktøjet havde sine begrænsninger med at give et mere detaljeret svar. 

 

Ovestående er modellens bidrag til værdiskabelse for virksomheden med fokus på egenskaberne 

ved selve smartphonen. En anden vigtig egenskab ved modellen er koblingen til de tidligere afsnit 

omkring sammenhængen mellem den tid forbrugeren har haft sin smartphone og 

tilfredshed/intention jf. afsnit krydstabulering samt analyse af smartphonens livsforløb jf. PLC 

afsnit 4.6. Førstnævnte viste en sammenhæng af, at jo længere tid forbrugeren har haft sin 

smartphone, så vil den overordnet tilfredshed falde og intention om at udskifte sin smartphone øges. 

Der blev i den forbindelse taget forbehold for de analyserede sammenhænge, men det er en tendens 

som giver praktisk mening og er interessant at have for øje. For uafhængigt af forbrugerens 

overordnet tilfredshedsniveau og intention om at skifte sin nuværende smartphone ud, så er der to 

andre væsentlige faktorer i modellen som har indflydelse på forbrugerens attitude til og intention 

om at udskifte sin smartphone. Dette er faktorerne social påvirkning samt ny smartphone på 
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marked. Her viste analysen at både negative omtale fra venner og familie om forbrugerens 

nuværende smartphone og positiv omtale om en ny smartphone har påvirkning på både attitude og 

intention. Den totale effekt var stort set den samme og vidner altså om, at andres meninger påvirker 

forbrugeren i sin overvejelser omkring udskiftning af sin smartphone.  

 

En ny smartphone fra nuværende og andet brand viste også at have stort set samme effekt, dog er 

den totale effekt mindre i forhold til social påvirkning. Dette viser derfor også at forbrugerne bliver 

fristet af nye produkter uafhængig af om det er fra nuværende brand eller et andet.  

Apple mener selv, at deres iphone har en levetid på højest tre år, og med smartphone 

producenternes lancering af nye produkter ca. med 1 års mellemrum så viser disse resultater, at 

forbrugerens attitude og intention om at udskifte sin smartphone også er påvirket af andre faktorer 

end, hvordan forbrugerens selv vurderer deres nuværende smartphone. Med påvirkningen af en ny 

smartphone på forbrugerens attitude og intention giver styringsværkøjet derfor mulighed for at 

tilpasse en ny smartphone efter forbrugernes præferencer.  

	

Trin 7 – Diskussion af analyse 
I dette afsnit vil flere valg, som er foretaget i analysen blive diskuteret. Dette har til formål at få 

belyst, hvordan flere af vores valg kan have været med til at påvirke vores resultater i analysen. Det 

skal yderligere være med til at give et billede af styringsværktøjet praktiske anvendelse. Det vil ikke 

være en udtømmende diskussion af alle valg, men der vil blive taget fat i de mest væsentlige.  

	
Signifikansniveau	
I forestående regressionsanalyser blev et 5% signifikansniveau valgt. Signifikansniveauet som 

sætter en øvre grænse for sandsynligheden for at begå en type 1 fejl, som er at afvise en sand H0 og 

vi dermed fejlagtigt accepterer H1. Konsekvensen af dette er, at vi fejlagtigt konkluderer, at der er 

en signifikant sammenhæng (Jensen & Knudsen, 2014).  Vi har i vores analyse dermed arbejdet 

med en sandsynlighed for at afvise H0 ved en fejl, som højest måtte være på 5%. Det har været med 

det formål at opnå en større sikkerhed i de konklusioner som vi har draget ud fra analyserne.  

 

En diskussion af signifikansniveauet er relevant at inddrage med tanke på styringsværktøjets 

praktiske formål. For hvad betyder det for smartphone producenterne, hvis de vælger et højere 

signifikansniveau end 5%. Ved at øge signifikansniveauet til f.eks. 10% ville kunne resultere i at 

flere sammenhænge vil blive konkluderet som signifikante. Da styringsværktøjet også er baseret på 
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relative totale effekter vil disse for nogle af variablene øges, hvis flere af sammenhænge ville blive 

accepteret som værende signifikante. Men usikkerheden ved disse signifikante sammenhænge øges 

dermed også. Da vi tester for sammenhænge, så vil vi helst ikke afvise H0, når sammenhængen 

mellem to variable er generet ved et tilfælde. Ved sammenhænge som ikke er generet ved et tilfælde 

vil vi derfor acceptere H1. Det viser derfor signifikansniveauet tydelige påvirkning på 

konklusionerne. Ud fra vores undersøgelse havde et højere signifikansniveau ikke givet meget 

anderledes resultater, men det kan vise sig at være tilfældet ved producenternes anvendelse af 

styringsværktøjet. I vores tilfælde er et signifikansniveau på 5% vurderet som værende passende for 

at opretholde en højere sikkerhed i vores konklusioner. Vi anbefaler derfor et 5% signifikansniveau 

men udelukker ikke, at ved producenternes operationalisering af styringsværktøjet og ved 

foretagelse af samme undersøgelse flere gange vil give mere praktisk anvendelse med et højere 

signifikansniveau. 

Sammensatte	skaler	
Ved anvendelse af først den eksplorative og dernæst den konfirmative fremgangsmåde i 

faktoranalysen blev der fundet frem til vores sammensatte skaler. Dette blev foretaget med henblik 

på at reducere antal variable for at lette arbejdet med analysen samt det også er med til at reducere 

muligheden for at begå type 1 fejl, at konkludere at en sammenhæng er sand, når den egentlig er 

falsk. Derudover blev det gjort for at øge reliabiliteten og validiteten af vores variable i modellen, 

da ydre design, tekniske specs, styresystem og brand alle er uhåndgribelige begreber, som vi 

vurderede krævede flere dimensioner for at få en mere fyldestgørende forklaring af de enkelte 

begreber.  

 

En diskussion opstår når fokus rettes mod de afhængige uhåndgribelige variable Tilfredshed, 

loyalitet, attitude og intention. Overordnet tilfredshed blev sammenlagt med variablene 19_1 Hvor 

tilfreds er du alt i alt med din nuværende smartphone og 19_2 Med udgangspunkt t, hvad du mener 

er den ideelle smartphone, hvor tilfreds er så så med din nuværende. En reliabilitetstest viste, at 

begrebet overordnet tilfredshed var fint dækket ind af disse to spørgsmål og giver altså ikke 

anledning til at tilføje flere dimensioner.  

 

Ved begreberne attitude til at skifte sin smartphone ud og intention om at skifte sin smartphone ud 

indenfor et år blev der i begge tilfælde anvendt en variabel til at dække disse begreber. Her blev 

variablen Q22_1 jeg vil på nuværende tidspunkt gerne skifte min smartphone ud anvendt ved 
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attitude og Q23_2 Det er sandsynligt, at jeg vil udskifte min smartphone inden for et år ved 

intention. Selvom der i teorien argumenteres for brugen af flere variable som dækkende for en 

variabel, blev det med henblik på styringsværktøjets praktiske anvendelse vurderet, at disse variable 

var tilstrækkelige.  

 

Den sidste afhængige variable er loyalitet. Her blev valgt at benytte sig af variablen Q21_1 Det er 

sandsynligt, at jeg vil anbefale min nuværende smartphone til venner og familie. Analysen viste, 

hvordan tilfredshed har en positiv signifikant sammenhæng med forbrugerens sandsynlighed for at 

anbefale sin nuværende smartphone til andre. Det giver derfor fin praktisk mening af bruge 

anbefaling som udtryk for loyalitet. Denne variable blev derfor vurderet som værende tilstrækkelig 

for at dække begrebet loyalitet og for samtidig at gøre spørgeskemaet mere operationelt med 

henblik på ikke at have for mange spørgsmål. Det kan dog diskuteres om en dimension som 

sandsynligheden for at genkøb af samme model eller en model for samme brand igen skulle være 

tilføjet for at øge forklaringen af begrebet loyalitet. Genkøb som muligvis kan vise sig at være en 

ligeså dækkende dimension end at anbefale. Konsekvensen at dette kunne være påvirkning på 

signifikante sammenhænge samt parameterestimaterne. Der ses derfor en god mulighed for at tilføje 

dette spørgsmål for at øge validiteten og reliabiliteten af loyalitet. En vurdering af et spørgsmål 

omkring genkøb vil derfor være en mulig tilføjelse i fremtiden for at optimere styringsværktøjet. 

Det skal dog understreges, at vi vurdere anbefaling af nuværende smartphone som værende 

tilstrækkelig for at dække begrebet loyalitet. 

Effekt	af	direkte	spørgsmål	på	signifikante	sammenhænge	
I spørgeskemaet blev respondenterne også stillet direkte spørgsmål vedrørende sammenhænge 

mellem variablene. Disse direkte sammenhænge er også blevet testet. Se bilag direkte spm. simpel 

regression. Her ses det bl.a. at på et 5% signifkansniveau, så er styresystemet’s sammenhæng med 

attituden ikke signifikant, hvilket var tilfældet i opstilling af model med signifikante sammenhænge. 

Det samme gør sig gældende med den overordnede tilfredshed på attituden, som  i den opstillede 

model med signifikante sammenhænge viste sig at have en signifikant effekt på attituden. De 

direkte spørgsmål viste også, at ydre design, brand og styresystem har en signifikant sammenhæng 

med intentionen, hvilket blev afvist i den opstillede model. Dette giver derfor anledning til, at 

modellens resultater må tages med forbehold. Disse andre resultater af signifikante sammenhænge 

ville dermed have påvirkning på de totale effekter. Med argumentation for vores udformning af 
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model og valg af anvendte variable blev det besluttet at holde fat i vores resultater fra vores den 

opstillede model med signifikante sammenhænge, og anvendte disse som beslutningsgrundlag. 

Målvariable	vs.	Sammensatte	skalaer	
Fremgangsmåden i faktoranalysen var først at reducere antallet af variablene for de uafhængige 

variable for dermed at anvende disse i regressionsanalyserne. I analysen blev der ud fra 

prioriteringskortet konkluderet, at smartphone producenterne skulle have deres primære fokus på de 

tekniske specs. De skal stadig have fokus på de andre faktorer, da et mistet fokus på disse kan have 

store konsekvenser for producenterne. Dernæst blev der vist, hvordan smartphone producenterne på 

samme måde kan opstille prioriteringskort for de enkelte målvariable for tekniske specs. Her måtte 

dog konkluderes, at styringsværktøjet ikke kunne give et mere detaljeret svar på, hvad 

producenterne skal styre efter. En anden fremgangsmåde der kunne være interessant teste er ved at 

foretage bivariate regressioner på samtlige målvariable for ydre design, tekniske specs, styresystem 

og brand. Med den fremgangsmetode ville et fokus blive rettet mod enkelte parametre indenfor hver 

faktor, hvilket kunne medføre et mere detaljeret fokus. Målvariable inden for ydre design, 

styresystem og brand kunne derfor også vise sig at være essentielle at fokusere på.  

 

Ved sammenlægning af skaler formindsker vi problemet med multikollinaritet, som antages som 

forventeligt i denne metode med udgangspunkt i de teoribaseret variable. Derfor blev det vurderet at 

den anvendte metode var bedst til formålet. Den anvendte metode er mere praktisk orienteret og 

giver smartphone producenter et overskueligt billede af, hvor fokus skal ligges. Det skal dog ikke 

udelukkes, at hos en producent med færre begrænsninger end vi har haft med fordel kan anvende 

den anden metode. Skulle smartphone producenten vælge at bruge metoden med fokus på de 

enkelte parametre er der i afrapportering af tekniske specs bevist, at styringsværktøjet med fordel 

også kan anvendes til dette.  

Der skal til sidst understreges, at vi med baggrund i vores anvendte metode og resultater vurderer, 

at styringsværktøjet vil have stor værdi for smartphone producenterne. 

Gennemsnit	sammensatte	skalaer	vs.	gennemsnit	overordnet	spørgsmål	
I den foretaget afrapportering af resultater blev der til udarbejdelse af prioriteringskortene valgt at 

bruge gennemsnittet på de sammensatte skalaer i stedet for gennemsnittet på de overodnet 

spørgsmål omkring ydre design, tekniske specs, styresystem og brands betydning og tilfredshed.  

Da disse gennemsnit bliver anvendt som afgørende grænser for beslutningstagen om hovedfokus for 

producenterne er det vigtigt at nævne at styringsværtøjets beslutninger afhænger meget af disse 



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 83	

gennemsnit. Der blev i afsnittet om afrapportering af resultater argumenteret for at disse gennemsnit 

i vores stikprøve ikke varierede synderligt fra hinanden og dermed blev de sammensatte skalaer 

anvendt. Med baggrund i vores opstillet model og vores argumentation for de valgte sammensatte 

skalaer mener vi, at dette giver det mest retvisende billede. Denne argumentation tager derfor 

udgangspunkt i vores stikprøve på 200 respondenter, men ved foretagelse af samme undersøgelse 

på et andet tidspunkt ville kunne give større afvigelser i disse to gennemsnit. Vi mener, at de 

sammensatte skaler viser det mest retvisende billede af gennemsnittene for anvendelse af 

styringsværktøjet, men udelukker ikke at brugen af gennemsnittet fra de overordnet spørgsmål.  

 

Dette er derfor et valg den enkelte producent som kunne have interesse i at anvende vores 

styringsværktøj må tage stilling ting. Det vigtige ved dette valg er, at disse gennemsnit danner 

baggrund for beslutningerne omkring fokusområder og derfor kan anvendelse af det ene gennemsnit 

fremfor det andet give forskellige afbildninger af producenternes prioriteringer. Vi vil dog anbefale 

interesserede producenter til at bruge gennemsnittet fra de sammensatte skaler. 

Standardafvigelse	med	i	prioriteringskortet	
Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i enkelte punker i prioriteringskortet. Dette er gjort for at 

skabe nemt overblik faktorernes placering. Det kan dog diskuteres om indsættelse af 

standardafvigelsen som en ring rundt om punkterne vil give mere mening med en praktisk 

anvendelse for øje. Indsættelsen af disse standardafvigelser vil kunne resultere i at nogle faktorer 

ville kunne ligge imellem to kvadranter samt det ville kunne være svært at vurdere om en faktorer 

har større betydning eller har et højere tilfredshedsniveau end en anden faktor, hvis to faktorer 

ligger tæt på hinanden. Dette kunne være et punkt, som man vil praktisk anvendelse af 

styringsværktøjet med fordel kunne tilføje. Denne er dog ikke foretaget i vores analyse, da formålet 

har været, at på en overskuelig måde at vise, hvordan styringsværktøjet kan bruges. 

5.	Intern	analyse	
Formålet med den interne analyse i denne afhandling vil være at få fastlagt processen og 

værdiskabelsen ved fremstilling af en smartphone. Der vil derfor være fokus på producenternes 

værdikæde samt forsyningskæde. Dette skal være med til at give et indblik i, hvad tidsperspektivet 

er, når en ny smartphone skal tilpasses på baggrund af forbrugernes præferencer fra 

markedsanalysen. I den forbindelse vil en generel beskrivelse af processen for smartphone 

producenterne blive gennemgået, som vil blive suppleret med specifikke beskrivelser fra forskellige 
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producenter. Dette er valgt, da der i opgaven ikke er fokus på en specifik producent, og derfor skal 

kombinationen af viden fra teorien og flere eksempler fra praksis være med til at opnå et mere 

realistiske billede af processen (Aaker et. al. 2007, s. 111). Det vil derfor ikke være en fuldkommen 

analyse af producenternes værdi- og forsyningskæde, men der vil blive taget fat i væsentlige dele. 

5.1	Værdikæden	
Til at analysere smartphone producenternes proces fra råmaterialer hos leverandørerne til færdigt 

produkt ude hos forbrugeren vil Porters værdikæde blive anvendt (Aaker et. al. 2007, s. 68). Porters 

værdikæde har til formål at se på en virksomheds samlede aktiviteter for dermed at komme frem til, 

hvor den egentlige værdiskabelse er for kunden, og hvilke konkurrencemæssige fordele det kan 

være med til at skabe. 

 

Porters oprindelige værdikæde model er delt op i primære- og støtteaktiviteter. Da fokus i dette 

afsnit er på at få en bedre forståelse af fremstillingsprocessen af en smartphone vil de primære 

aktiviteter blive behandlet. Da denne afhandling yderligere har fokus på at kunne tilpasse 

smartphones til forbrugernes præferencer vil der dog i det efterfølgende afsnit blive gået i dybden 

med støtteaktiviteten ”teknologiske ressourcer”, som indeholder beskrivelse af produkt- og 

teknologiudvikling. Der vil ikke blive foretaget en slavisk dybdegående analyse af hvert element 

som modellen ellers lægger op til, men derimod vil det blive vægtet, hvilke elementer som er mest 

essentielle at nævne i bestræbelser på at opnå en god forståelse af hele processen. Den oprindelige 

model som ses nedenfor består af 5 primære aktiviteter, som i interaktion med hinanden sammen 

med støttefunktionerne skal skabe værdi for kunden. Modellen blev udformet med udgangspunkt i 

en produktionsvirksomhed, men kan fint tilpasses til de mere moderne smartphone producenter.  
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Kilde: Aaker et. al. 2007, s. 68 
 

Indgående logistisk vedrører aktiviteterne bestilling, transport, modtagelse, lagring af råvarer og 

komponenter. Smartphonen er et komplekst produkt og består af mange komponenter. F.eks. består 

Samsung’s model SIII af mere end 1033 komponenter (Endeavourpartners, april 2014). Det 

værdiskabende element for smartphone producenterne er her, at finde de leverandører, som passer 

bedst til producenten samt det helt rigtige antal. I 2014 havde Apple 748 leverandører, hvor 600 af 

dem var i Asien. Det høje antal af leverandører gør også, at Apple benytter flere leverandører som 

også leverer til flere af Apples konkurrenter. Netop dette forhold blev også understreget i afsnittet 

omkring brancheanalysen. Apple anvender dog også flere komponenter som er speciallavet til dem, 

og som deres konkurrenter ikke får leveret.  

 

Derimod opererer en virksomhed som Samsung langt fra med ligeså mange leverandører, og står 

endda for nogle af komponenterne selv (Endeavourpartners, april 2014). Dette er en helt anden 

måde at håndtere processen på i forhold til Apple, og skaber værdi for Samsung i form af færre 

aftaler samt større egenkontrol. Forholdet til de mange leverandører som producenterne har, kræver 

nogle retningslinjer og en gensidig tillid imellem begge parter, hvilket der vil blive gået i dybden 

med i afsnittet omkring forsyningskæden. 

 

Fremstillingsproces omhandler selve processen fra råvarer til den endelige smartphone er 

færdigproduceret. Også her er der stor forskel på, hvordan producenterne håndtere dette. En 

væsentlig forskel ved produktionen af smartphones er, hvor stor en del producenten selv varetager 
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og hvor meget den enkelte producent har valgt at outsource. Samsung står selv for hele 

produktionen af deres smartphones, hvorimod Apple har valgt at outsource hele deres produktion til 

Kina (Endeavourpartners, april 2014 og Supplychain247, september 2013). Microsoft/Nokia har 

derimod valgt en produktionsmetode midt imellem. Her bliver nogle dele samlet af andre, mens de 

selv står for den endelige samling af smartphonen (Ali-Yrkkö et al, 2011, s. 266.). Et forbehold må 

for opgavens konklusion må her tages, da et overblik over produktionstiden ikke kunne fastlægges 

på grund af manglende intern kontakt med virksomhederne. 

 

Udgående logistik er alle aktiviteter forbundet med at få smartphonen ud til kunderne og 

forbrugerne. Dette indbefatter lagerstyring, transport, ordregennemførelse, distributionskæder samt 

integrering af systemer til at skabe overblik og kontrol. Som det gennemgående har været i de 

ovenstående aktiviteter, så står Samsung selv for meget af den udgående logistik. De sender deres 

produkter ud til forhandlere i hele verden, som så står for at sælge til forbrugerne. Apple køber 

materialer ind til kinesiske virksomheder, som så samler smartphonen. Derfra sender de deres 

iphones direkte til de forbrugere, som køber via Apple’s online store. Dette er med til at øge 

hastigheden fra produktion til at smartphonen er i hænderne hos forbrugeren. Derudover benytter de 

sig også af forhandlere og direkte salg, som bliver transporteret ud til kunderne og forbrugerne fra 

deres centrallager, som er placeret i California, USA (Supplychain247, september 2013). 

Microsoft/Nokia sender deres smartphone videre til større og mindre forhandlere, som så står for 

salget til slutbrugeren. (Ali-Yrkkö et al, 2011, s. 266.). Dette giver igen eksempler på, at selvom 

producenterne leverer et efterhånden homogent produkt på mange områder, så foregår processen 

meget forskelligt. 

 

Marketing og salg er alle aktiviteter som skal være med til at påvirke forbrugerne til at købe 

smartphonen. Her tænkes der på bl.a. på reklamer, valg af salgskanaler, pris samt brand. Det er ved 

brandet virksomhederne virkelig har mulighed for at få deres budskab ud omkring, hvordan de 

differentiere sig. Fælles for producenter som Samsung, Apple og Microsoft/Nokia er, at de alle er 

meget synlige på det danske marked. Samsung og Apple er dog de mest valgte producenter i 

Danmark (Recordere, november 2015). Dette bakkes også op af frekvenstabellerne i  

markedsanalysen. Apple og Samsung har en stor kundebase på det danske marked, som vender 

tilbage igen og igen, hvilket understreger den store loyalitet, som de finder hos de danske 

forbrugere. Microsoft/Nokia derimod kæmper stadig for at blive den dominerende spiller som de 
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var tilbage i 1990’erne og starten af årtusinde skiftet. I deres årsrapport fra 2014 fremgår det, 

hvordan de prøver at ramme forbrugerne med high-end smartphones ved at differentiere sig på 

kvalitet, deres lange batteritid samt egne sociale medier. 

Det er denne del af processen fra råmaterialer/komponenter til slutbrugeren, som Apple og 

Samsung har været gode til, og ses som en af de mest betydningsfulde og værdiskabende aktiviteter. 

Apple og Samsung har på bedste vis formået, med fokus på kunden, at få forvandlet informationer 

omkring de danske forbrugeres præferencer til produkter som forbrugerne køber igen og igen. 

Deres store brandværdi skyldes ikke blot, at de har formået at positionere sit brand, så de 

differentiere sig fra deres konkurrenter, men også deres evne til at have fokus på forbrugerne og 

blive ved med at levere produkter, som tilfredsstiller de danske forbrugere. Denne del af 

værdikæden har derfor en væsentlig indflydelse på den samlede værdi producenterne kommer ud 

med til deres forbrugere. 

 

Service er aktiviteterne forbundet med at øge eller fastholde smartphonens nytte og brugbarhed. 

Der er her både tale om instruktioner til smartphonen, garantier, reparationsservice samt 

kundesupport. Især kundesupporten er vigtig for smartphone producenterne. Hele essensen med 

kundesupport er at blive ved med at leve op til det man lover sine kunder. For kvaliteten af 

producenternes kundeservice vil bl.a. kunne måles på, hvor tilfreds kunderne er med virksomheden. 

Tilfredshed som i undersøgelsen viste at have en positiv påvirkning på loyaliteten. Det er derfor 

vigtigt for smartphone producenterne at have styr på processerne omkring service, da utilfredse 

kunder kan resultere i, at de skifter mærket ud eller spreder deres utilfredshed til andre. Især online 

medier har fået stor betydning i denne sammenhæng (Pfeffer, 2014). Det er noget smartphone 

producenterne godt er klar over, og alle har derfor også en kundesupport, som er klar til at hjælpe. 

 
 
Produktudvikling 
Da fokus i afhandlingen er at finde frem til et operationelt styringsværktøj, som skal hjælpe 

producenterne med at tilpasse sig danske forbrugers løbende skiftende præferencer, er der som 

eneste støtteaktivitet valgt at se på teknologiske ressourcer – med fokus rettet mod 

produktudvikling. Begrundelsen for dette valg er, at som beskrevet i brancheanalysen afsnit 4.5, så 

befinder smartphone producenterne sig i en branche, hvor forbrugerenes høje forventninger til 

innovative produkter og deres skiftende præferencer sætter krav til producenternes 

produktudvikling. Apple understreger i deres årsrapport (2015, s.6) vigtigheden af produktudvikling 
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i branchen: ”Because the industries in which the company competes are characterized by rapid 

technological advances, the Company’s ability to compete successfully depends heavily upon it’s 

ability to ensure a continual and timely flow of competitive products, services and technologies to 

the marketplace”  

 

Til at belyse smartphone producenternes produktudviklingsproces vil der tages udgangspunkt i New 

product development (NPD) processen som er afbildet nedenunder (Handfield et al. 1999, s. 62).  

 
Modellen består af 5 faser, som smartphone producenterne med forskellige modifikationer benytter 

sig af i deres produktudvikling. Hos nogle af producenterne vil enkelte faser blive færdiggjort inden 

de kan komme videre til næste fase, hvor det andre steder vil være overlappende. Der vil i dette 

afsnit rettes fokus mod Apple, Samsung og Microsoft/Nokia. 

Apple 

Nedenfor er vist, hvordan Apples produktudviklingsproces ser ud, som i overordnet ramme ligner 

meget Handfield et. al. (1999) modellen. 

 
Kilde: Supplychain247, september 2013 
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Som en af nutidens mest innovative virksomheder, så har Apple en fascinerende og differentieret 

måde at arbejde med produktudvikling. Det hele starter hos designerne, som får frit råderum til at  

udvikle nye produkter. Designerne er så vigtige for Apple, at de har deres egen afdeling, som i 

udviklingsfasen af et nyt produkt bliver helt afskåret fra resten af virksomheden. De bliver endda i 

nogle tilfælde forbudt at have nogen form for kontakt med andre afdelinger. De skal ikke rapportere 

til økonomiafdelingen eller produktionen og de styrer deres egne budgetter. De har yderligere lov til 

ignorere, hvad produktionsafdelingen i praksis må se af problemer ved produktion af det nye 

produkt. Hvert nyt produkt bliver tildelt et team, som er ansvarlig for udviklingen af produktet. 

Teamet udarbejder i den forbindelse et meget detaljeret dokument, som beskriver hele 

udviklingsprocessen (Interaction-design).  

 

Apple koncentrerer sig om få projekter ad gangen. Det store fokus på enkelte projekter gør, at de 

hver mandag gennemgår hvert enkelt projekt. Skulle de ikke nå alle, så er dem de mangler af 

gennemgå først på agendaen ugen efter. Dette øger hastigheden for beslutningstagningen omkring 

nye produkter. Herudover mener de, at de ved at gøre det på denne måde øger chancen for at 

udvikle de helt rigtige produkter. Som beskrevet under fremstillingsprocessen så står Apple selv for 

meget lidt af produktionen af produktet. De sender derfor en detaljeret beskrivelse af det nye 

produkt videre til deres leverandører, hvilket gør at Apple kan have fokus på det de er gode til, 

nemlig produktudvikling. Samtidig medfører det også lavere omkostninger (Interaction-design). I 

samme ombæring, når produktet går fra design til produktion tager Apples Engineering program 

manager (EPM) og global supply manager (GSM) over. Deres opgave er at sørge for at produktet 

kommer ud til markedet på den helt rigtige måde, på det rette tidspunkt og til de rette omkostninger 

(Interaction-design). 

 

Designprocessen slutter ikke når produktet bliver sat i produktion. Produktet bliver løbende testet, 

evalueret og forbedret. Denne proces tager 4-6 uger ad gangen og forløber flere gange over et 

produkts produktudviklingstid. Først til sidst tager EPM nogle af testprodukterne tilbage til 

hovedkontoret, hvor de endeligt vil blive vurderet. Denne fase er meget omkostningsfuld og er en 

tidskrævende proces for Apple, men bliver set som en helt essentiel del af deres virksomhed for at 

være i stand til at komme ud med kvalitets produkter, som kan være med til at ændre markedet. 

Til sidst i processen bliver en detaljeret lanceringsplan for produktet lavet.  
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Apple brugte i alt $8,1 milliard på produktudvikling, som er svarende til 53 milliarder DKK. Det 

skal tilføjes her, at dette også omfatter udvikling af teknologi, licenser, patenter og opkøb af 

virksomheder, som også af en stor del af Apples produktudviklingsstrategi (Apple årsrapport, 

2015,s. 6) 

 

Samsung 

Samsung har ligesom Apple også produktudvikling dybt siddende i deres dna. På deres hjemmeside 

skriver de: ”R&D is at the heart of everything Samsung does. Ongoing investment in our 

collaborative global research network plays a critical role in our ability to innovate products today 

that will enrich people’s lives tomorrow” (Samsung.com).  

 

Samsung’s R&D afdeling er delt op i 3 underafdelinger. The Samsung Advanced institute of 

Technology (SAIT), som har som hovedformål at analysere og identificere fremtidige vækstdrivere.  

Division Product development teams, som er ansvarlig for alt the kommercielle arbejde for de 

produkter, der er planlagt at skulle komme på markedet inden for 1-2 år. Til sidst er der R&D 

centrene, som tilhører hver forretningsområde hos Samsung og har til opgave at udvikle teknologi, 

som kan give resultater på lang sigt. 

 

New concept development   

Til at udvikle nye produkter har Samsung en proces kaldet New concept development (NCD), som 

består af 4 faser. Understand, Ideate, concept development, concept finalization 

(news.samsung.com).  Til at støtte denne proces oprettede Samsung i 2006 et team ved navn Project 

innovation team (PIT), som i 2007 fik kontor i Silicon Valley, Californien. PIT har senere hen 

udvidet til at være repræsenteret globalt (news.samsung.com).  

PIT har stor betydning for Samsung, og som Yoon C. Lee, Vice President of PIT, Samsung 

electronics har udtalt om oprettelsen af PIT: The Primary mission (Why the PIT was formed) was to 

change our consumer-facing product development process from engineer-driven to consumer-

driven”(news.samsung.com). Deres primære opgave er derfor at udvikle produkter med 

udgangspunkt i forbrugerindsigt og markedsdrevne teknologier. 

 

Understand fasen har til formål at undersøge og forstå forbrugernes præferencer. På den måde 

opfanger de trends som er i markedet eller er ved at opstå. 
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I Ideate fasen bliver ideer til nye produkter diskuteret på baggrund af de data, som er blevet 

indsamlet. Grundet den store datamængde, som bliver indsamlet kan hundredvis af ideer komme på 

bordet i denne fase. 

Fase 3 er Concept development. I denne fase ses der på de forretningsstrategier, undersøgelser og 

de ideer, som er blevet udarbejdet. Med udgangspunkt i det bliver produkterne forbedret og der 

bliver valgt, hvilke produkter, som skal i produktion, og hvilket forretningsområde produktet 

tilhører. I dette tilfælde ville det være electronics, som har med smartphones at gøre. 

I den sidste fase Concept finalization arbejder PIT sammen med det tilhørende forretningsområde 

for at komme frem til det endelige produkt. 

Som produktudviklingsfasen viser, så er Samsung styret af markedet og forbrugernes præferencer 

fra start til slut, hvilket understreger, hvor vigtigt viden om forbrugerne samt forståelsen er.  

 

I år 2014 brugte Samsung over 15 milliarder koreanske won (krw) på R&D (Samsung årsrapport, 

2014, s. 86). Det svarer til over 88 mia. DKK. (Sydkoreanske won, valutakurser.dk d. 18. April 

2016). Dette er ligesom Apple for hele virksomheden og ikke blot til udvikling af smartphones. 

Samsung har i deres forretningsstrategi implementeret, at minimum 9% af deres samlede 

omsætning fra salg skal bruges på R&D. (Samsumg.com).  

 

Microsoft/Nokia 

Efter IOS og Androids indtog på markedet har Nokia mistet sin tidligere dominerede rolle i mobil 

industrien (Computerworld, september, 2013). For at kæmpe sig tilbage i markedet blev Nokia’s 

mobildivision opkøbt af Microsoft i 2013 efter flere års tæt samarbejde. På den måde kunne 

Microsoft og Nokia se sig selv som en enhed i stedet for hver for sig. I dette samarbejde har Nokia 

stået for af udvikling og design af smartphones mens Microsoft har stået for styresystemet 

Windows 8 samt anden software (Mobilsiden.dk, april, 2015). Microsoft/Nokia har også andre 

samarbejdspartnere som de licensere deres produkter til. Når produktudviklingen er splittet på 

denne måde kræver det, at Nokia og Microsoft har et tæt samarbejde for at kunne fremstille de 

bedst mulige produkter. Samtidig har de ved at gøre det på denne måde prøvet at opnå en synergi 

effekt ved at kombinere hver virksomheds unikke kompetencer. De har dog langt fra formået at 

komme tilbage på markedet som planlagt. Nokia har haft en klausul i forbindelse med Microsoft’s 

opkøb om ikke at producere egne smarphones indtil klausulen udløber i ultimo 2016. Det forventes 

alligevel ikke Nokia har tænkt sig at komme med en helt produktlinje af nye produkter, da det 
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stadig er Microsoft som ejer Nokia’s mobildivision. De fortsætter i stedet med at have fokus på 

udvikling og design af smartphones, som de så licenserer til andre virksomheder (Mobilsiden.dk, 

april, 2015).  

Nokia foretager derfor deres produktudvikling væsentligt anderledes end f.eks. Samsung og Apple, 

hvor de ikke selv tager beslutningen om den endelige produktion af en smartphone. Dette gør, at 

Nokia er påvirket af, hvad Microsoft har tænkt sig af tiltag. Dette valg skal imidlertid også ses som 

en konsekvens af det pres Nokia har været under det seneste årti (Mermobil.dk, februar, 2016). I år 

2014 brugte Nokia ca. 2,5 mia euro på R&D. Dette svarer til ca. 15,5 mia. DKK.  

 

Som eksemplerne fra Apple, Nokia og Samsing viser, så er det en kompleks proces virksomhederne 

skal igennem, når en ny smartphone skal udvikles og lanceres i markedet. Et forbehold for 

opgavens konklusion må i denne forbindelse tages , da den eksakte produktudvikling tid ikke kunne 

blive faslagt på grund af manglende intern kontakt med virksomhederne. Som det også bliver 

beskrevet: ”Given the competitive nature of the industry and limited manufacturing capacity, 

scoping and designing a new product is a lengthy process” (Endeavourpartners, april 2014).  

Dette sætter derfor store krav til smartphone producenternes evne til at forstå, hvad det er 

forbrugerne efterspørger, men samtidig også, hvordan hele forsyningskæden skal fungere optimalt 

for, at producenterne kan komme ud med de rette smartphones og på dette rette tidspunkt.   

5.2	Forsyningskæden 
Forsyningskæden kan defineres som: ”All the activities involved in delivering a product from raw 

material though to the customer including sourcing raw materials and parts, manufacturing and 

assembly, warehousing and inventory tracking, order entry and order management, distribution 

across all channels, delivery to the customer, and the information systems necessary to monitor all 

of these activities” (Lumus et. al, 1999, s 11). 

 

Til at se på smartphone producenternes forsyningskæde vil Supply Chain Operations Reference 

modellen (SCOR) blive anvendt som en overordnet referenceramme (Ling et al. 2011). SCOR-

modellen (se figur nedenunder) skal være med til at opnå forståelse for vigtigheden af smartphone 

producenternes forsyningskæde og, hvordan det ikke altid handler om at konkurrere på produkter, 

men nogle gange at skabe konkurrencemæssige fordele via forsyningskæden (Ing.dk, Februar 

2008). Modellen bruges som værktøj til at identificere, analysere og forstå virksomhedens 

forsyningskæde (Ing.dk). Fokus vil være på forsyningskæden i forhold til parametre som time-to-
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market (fra ide til lancering), korte produktlevetider og innovation, som er helt essentielle 

succeskriterier for smartphone producenterne (Scm, april 2012). 

 

 
SCOR-model:Ling et al. 2011, s. 35 

Som det fremgår af modellen så består en virksomheds forsyningskæde af alle parter involveret fra 

levering af råmaterialer til færdigt produkt hos forbrugerne. Hver leverandør og forhandler har sin 

egen værdikæde. Selvom hver virksomhed arbejder på at optimere egen værdikæde så tager 

forsyningskæden højde for andre parter i produktionen: ”Managers in companies across the supply 

chain take an interest in the success of other companies. They work together to make the whole 

supply chain competitive” (Lumus et. al, 1999, s 12). 

 

I nedenstående figur ses en generel forsyningskæde indenfor smartphones. 

 

   

 

 

 
 

 

Kilde: Endeavourpartners, april 2014. 
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For at give virksomhederne en bedre mulighed for at forstå og håndtere deres forsyningskæde bliver 

forsyningskæden beskrevet ud fra 5 dimensioner, som hver især skal tilknyttes målepunkter.    

Pålidelighed ser på, hvor godt forsyningskæden performer i forhold til f.eks. det at levere det rigtige 

produkt, på rette sted, i rette tid og i den rette kvalitet. Hurtig respons ser på, hvor hurtigt 

forsyningskæden får produkterne ud til kunderne. Fleksibilitet handler om, hvor god 

forsyningskæden er til at ændre sig i forhold til markedsforholdene. Omkostninger som ser på 

omkostningerne relateret til at administrere forsyningskæden. Effektivitet som handler om, hvor 

effektiv forsyningskæden håndterer aktiverne ift. til at imødekomme efterspørgslen på produkterne. 

(Stephens, 2001, s. 471) 

 

Smartphone producenternes forsyningskæde 

Ovenstående introduktion til modellen vil blive anvendt som inspiration når der i dette afsnit rettes 

fokus på smartphone producenterne. Som nævnt i indledningen til forsyningskæde afsnittet, så er 

det vigtigt for smartphone producenter at have strategiske mål, som baserer sig på parametre som:  

”krav om superhurtig time-to-market, meget korte produktlevetider, og ekstreme krav til innovation 

på alle parametre såsom teknologi,….,design etc,” (Scm, april 2012). Dette vil derfor være 

udgangspunktet for det kommende afsnit, hvor der vil blive kigget på eksempler fra 

Microsoft/Nokia, Apple og Samsung.  

 

Microsoft/Nokia 

Hos Microsoft/Nokia har supply chain afdelingen stor indflydelse på R&D. Som Michael Catalan, 

tidligere ansat i Nokia’s danske udviklingsafdeling, forklarede inden afdelingen blev lukket i 2012 

pga. omstrukturering: ”Vi er med fra dag 1, når nye produkter skal udvikles, så vi hele tiden kan 

give input til, hvordan et givent produktdesign vil påvirke omkostninger, time-to-market, 

leveringstider, fleksibilitet, risikostyring, CSR etc” (Scm, april 2012).  

Michael Catalan fortæller videre om, hvordan Nokias mange produkter bliver produceret til ordre 

og altså ikke til lager. Dette kræver tætte relationer afdelingerne imellem, og klare målpunkter, som 

man kan holde hinanden oppe på. Især pålidelighed og fleksibiliteten er vigtig her. For at opnå de 

tætte relationer har Nokia gjort det, at de har placeret supply chain afdelingen sammen med driften 

og salg i den del af Nokia der hedder Markets. Dette er bl.a. med til optimere responstiden og øge 

effektiviteten, som skal være med til at formindske omkostningerne. 

 



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 95	

Samtidig har Nokia kunderne og produktudvikling i fokus. Med de korte produktlevetider samt 

behovet for løbende at komme med nye produkter/produktforbedringer gør, at Nokia skal være 

hurtige med at komme fra ide til lancering. For at optimere produktudviklingstiden har Nokia derfor 

stor fokus på at have så få produktspecifikke komponenter som muligt. Jo færre produktspecifikke 

komponenter de har, jo senere kan de lægge dekoplingspunkspunktet, når den ene smartphone skal 

produceres frem for en anden. Det er med til at give Nokia kortere leveringstid, højere fleksibilitet, 

bedre udnyttelse af kapaciteten samt lavere omkostninger. Det kræver et tæt samarbejde med deres 

leverandører, og Nokia har derfor stort fokus på at finde de helt rigtige leverandører (Scm, april 

2012). Nogle af de vigtigste faktorer der derfor spiller ind for Nokia ved samarbejde med 

leverandører er: Tidlig leverandørinvolvering i udvikling af nye produkter, åbenhed og 

gennemsigtighed, IT integration, systematisk CSR, Fakta- og tillidsbaserede relationer, så meget 

selvansvar/-udvikling som mulig. (Scm, april 2012). 

 

Som analyseret i ovenstående, så kan Nokia sættes i direkte relation til SCOR-modellen. Nokia har 

fokus på produktudvikling, hurtig time-to-market samt tætte relationer med deres leverandører. 

Dette sætter dermed krav til overvågning af de 5 dimensioner Pålidelighed, hurtig respons, 

fleksibilitet, omkostninger og effektivitet. 

 

Apple 

På samme måde har Apple også en kompliceret forsyningskæde, som kræver styring ned til mindste 

detalje. I afsnittet omkring værdikæden fremgik det, at Apple bl.a. har outsourcet hele deres 

produktion. Apple har 600 leverandører blot i Asien (Endeavourpartners, april 2014). Dette sætter 

store krav til Apple’s relationer til sine leverandører. Igen bliver parametre som pålidelighed, hurtig 

respons, fleksibilitet, omkostninger og effektivitet utrolig vigtigt at have styr. Da en smartphone 

består af mange komponenter, er der derfor mange leverandører at holde styr på, samtidig med at 

Apple skal have styr på om de selv leverer det de skal. Dette giver Apple nogle udfordringer, som 

er listet nedenunder. (Supplychain247, september 2013) 

 

• Forhandlere sælger også produkter fra konkurrerende virksomheder 

• Lagret kan blive forældet eller overstige efterspørgslen på smartphones 

• Nogle komponenter kommer fra et begrænset antal leverandører 

• Nogle af deres komponenter er specialdesignet kun til Apple 
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• Anskaffelse af komponenter i tilstrækkelig mængde 

• Fejl begået hvilket som helst sted i forsyningskæden kan få katastrofale konsekvenser 

• Stor tillid til at deres leverandører følger deres code of conduct. 

 

Det viser, hvor kompleks produktionen af iphones er, og hvor vigtigt det er for Apple at have gode 

og tætte relationer med deres leverandører for at kunne opnå sine mål. At få leverandører tidligt 

med i produktudviklingen samt evaluering af, hvordan de forskellige leverandører performer er helt 

essentielt i bestræbelserne for Apple for at bevare deres nuværende position på markedet samt deres 

stærke brand. 

 

Samsung 

Idet Samsung varetager størstedelen af forsyningskæden selv, er det et andet fokus Samsung skal 

have. Som det også fremgår af SCOR modellen, så kan ”leverandørerne” både være interne og 

eksterne. Samsung har ikke ligeså mange leverandører som Apple, men derimod har de flere 

produkter, hvilket også er med til at øge kompleksiteten i deres forsyningskæde.  

En anden ting, som giver et billede af, hvor kompleks produktionen af en Samsung smartphone er, 

at f.eks. består en Samsung Galaxy SIII af over 1000 komponenter.  Sammenlignet med Nokias 

model N95, så består den af lidt over 300 (Endeavourpartners, april 2014). Dette sætter store krav 

til Samsungs forsyningskæde, når så mange forskellige komponenter skal sættes sammen. Sker der 

en forsinkelse af et komponent eller kvaliteten ikke er som den skal være, så rammer det hele 

forsyningskæden. Igen er parametrene pålidelighed, fleksibilitet, hurtig respons, effektivitet samt 

omkostninger helt essentielle og kræver stor fokus fra Samsung for at kunne producere deres 

smartphones. 

 

Eksemplerne fra Nokia, Apple og Samsung viser deres store fokus på deres forsyningskæde samt, 

hvordan virksomheder er styret af målsætninger om tilfredsstillelse af kunder via 

kvalitetsprodukter, nye produkter, hurtig time-to-market samt korte produktionstider. Den forståelse 

som disse store globale virksomheder har for styring af deres forsyningskæder kan kort beskrives 

som: ”It becomes critical for companies to manage the entire network of supply to optimize overall 

performance. These organizations have realized that whenever a company deals with another 

company that performs the next phase of the supply chain, both stand to benefit from other’s 

success” (Lumus et. al, 1999, s 12). 
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Konklusion Intern analyse 
Fremstillingsprocessen af en smartphone er en kompleks proces. Den inddrager mange aktører, som 

smartphone producenter skal have tætte relationer til for at kunne skabe den ønskede værdi for sine 

forbrugere. Alle processer i producenternes værdikæde er vigtige for at kunne fremstille så 

innovative smartphones som de gør. Men ikke alle er lige værdiskabende. Eksemplerne fra Apple, 

Samsung og Nokia viser alle, at der efterhånden fremstilles et rimeligt homogent produkt, og derfor 

er de centrale værdiskabende elementer i værdikæden marketing, service og produktudvikling. Det 

er her producenter har mulighed for at positionere sig selv differentieret fra sine konkurrenter, 

akkurat som Samsung og Apple har været så gode til. Specielt produktudvikling har alt afgørende 

betydning i denne branche og ses derfor som den mest værdiskabende aktivitet for smartphone 

producenterne. Ved analyse af forsyningskæderne viste et tydeligt billede sig af, hvordan 

smartphone producenterne med et integreret kundefokus er styret af innovation, time-to-market, 

produktionstid og korte produktlevetider. Hele forsyningskæden skal derfor være gennemsyret af 

samme mål og målepunkter for at kunne opnå de bedste resultater. En vigtig ting for producenterne 

er at komme ud med den helt rigtige smartphone, med baggrund i forbrugernes præferencer, og på 

det rette tidspunkt. Det sætter store krav til producenterne, for med mange aktører og komponenter 

indblandet i deres forsyningskæden, kræver det en exceptionel god styring og håndtering, og er 

altafgørende for succes i dette marked. To forbehold måtte i den interne analyse foretages, da den 

eksakte produktudviklingstid samt produktionstid ikke kunne fastlægges på grund af manglende 

intern kontakt med virksomhederne.   

6.	Operationalisering		
 

Indledningsvis har vi introduceret os selv som værende eksterne konsulenter, som i løbet af de 

sidste fem måneders tid, har opbygget og testet vores model og den er dermed klar til brug i 

virksomhederne. Der er i de foregående afsnit argumenteret for, hvordan styringsværktøjet skal 

være med til at skabe værdi for virksomheden. Men et styringsværktøj, der ikke bruges, er intet 

værd. En plan skal derfor sættes op for hvordan dette værktøj, som består af en ekstern 

analysemodel med tilhørende spørgeskema, skal kunne fungere i praksis hos smartphone 

producenterne.  

Den kommende operationaliseringsdel vil bestå af tre faser. De to første faser skal være med til at 

danne rammen for, hvad styringsværktøjet skal tage højde for i den interne- og eksterne analyse. 

Den tredje fase vil bestå af den endelige operationalisering. 



Kandidatafhandling	 Cand.merc.emf	 17/05/16	

	 98	

Første fase tager udgangspunkt i producenterne og den eksterne analyse med fokus på, hvorfor 

styrringsværktøjet er generelt og ikke specifikt designet til én enkelt virksomhed. Næste fase er med 

fokus på den interne del hos producenterne, hvor produktudvikling og produktionstiden er særlig 

afgørende for selve operationaliseringen af værktøjet. Sidste fase har fokus på, hvordan 

styringsværktøjet skal operationaliseres med en tilhørende tids - og handlingsplan, samt 

retningslinjer for undersøgelsesdesign, dataindsamling og dataanalyse.  

6.1	Producenterne	–	eksterne	forhold	
	
Styringsværktøjet er ikke rettet mod én bestemt virksomhed, men er til alle producenter som ønsker 

at forstå danske forbrugere og optimere deres arbejde på det danske marked. Da det skal give 

praktisk mening at implementere styringsværktøjet, må det erkendes at producenterne er forskellige. 

Derfor kan det godt forestilles at styrringsværktøjet ville passe bedre ind hos én producent frem for 

en anden. Producenterne har dog nogle ting tilfælles, som en opsamling af den eksterne analyse har 

været behjælpelig med at identificere, og som styringsværktøjet skal tage højde for. Punkterne vil 

blive gennemgået nedenunder og danner baggrund for valget om, at holde styringsværktøjet åbent 

for alle smartphone virksomheder. 

 

1. Smartphones elementer   

Styringsværktøjet sætter rammerne for, hvilke elementer i og uden på en smartphone som 

forbrugerne synes er vigtige og hvor tilfredse de er med dem. Det gør at smartphone producenterne 

kan danne sig indtryk af, hvad forbrugernes holdning er og deres tilhørende tilfredshedsniveau er 

med de enkelte elementer. Derudover har styringsværktøjet også fokus på, hvilke elementer som har 

størst påvirkning på forbrugerens intention om at udskifte sin smarphone.  

 

2. Teknologien flytter sig = >branchen flytter sig => forbrugerne flytter sig.   

Det fremgik af PEST analysen, at teknologien flytter sig hurtigt. Teknologiens udvikling bliver 

påvirket af de producenter som figurerer på smartphone markedet. Nye innovative og forbedrede 

smartphone modeller kommer hele tiden frem. Disse nye forhold, som producenterne er med til at 

skabe, vil ændre konteksten som forbrugerne befinder sig i. For at referere tilbage til de social 

kulturelle forhold, så vil en ændring i konteksten være med til at påvirke forbrugernes præferencer. 

Når branchen er i udvikling og ændres er der sandsynlighed for at forbrugernes holdning, attitude 

og præferencer også ændres. Virksomhederne skal holde sig opdateret med forbrugernes 
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præferencer og særligt i denne teknologiske branche. Dette er her styrringsværktøjet er behjælpelig 

med at identificere ændringer i forbrugernes holdninger og præferencer.   

 

3. Brandets betydning   

Konkurrentanalysen viste et billede af, at smartphone modellerne fra forskellige producenter 

begynder at ligne hinanden mere og mere. Det gælder både det ydre design og tekniske 

specifikationer. Men styringsværktøjet har ikke kun fokus på, hvordan smartphonen ser ud 

udvendig og hvad den kan. Der findes andre årsager til, hvorfor forbrugerne vælger som de gør. En 

af de årsager er brandet. Ved brug af styringsværktøjet kan producentenere blive bekræftet om 

brandet har betydning.  

 

4. Konkurrencen øges  

Ifølge brancheanalysen vil konkurrencen øges de kommende år, hvilke sætter krav til 

virksomhederne om at tilpasse sig forbrugernes præferencer. Ved anvendelse af styrringsværktøjet 

kan virksomhederne komme tættere forbrugernes sande holdning og derved afdække deres 

præferencer i et forsøg på at forlænge livtidsværdien af forholdet med den enkelte kunde. Udover 

det, sætter styringsværktøjet også fokus på holdning og attitude. Det er et vigtigt redskab til, at finde 

ud af, hvorfor der skabes bestemte holdninger eller hvilke faktorer der påvirker holdningen omkring 

smartphones og forbrugerens holdning til at skifte den ud.  

 

5. Kort produktlevetid 

PLC viste, at smartphonen som produktkategori befinder sig i modningsfasen, hvor bl.a. 

produktudvikling har en væsentlig betydning for at producenterne kan bevare eller forbedre sin  

position på markedet. De korte produktlevetider på de enkelte modeller sætter dermed krav til, at 

producenterne hele tiden kommer med nye modeller. Derfor skal styringsværktøjet være 

behjælpelig i produktudviklingen samt tilpasses producenternes krav om hurtig dataindsamling, så 

de kan komme med et nyt produkt på det rette tidspunkt.   	

 

Den eksterne analyse samt den teoretiske referenceramme var behjælpelig med at få skabt nogle 

punkter der kan retfærdiggøre, at styringsværkøjet er udarbejdet og testet af, så alle smartphone 

producenter kan bruge det. Da dette er fastlagt, skal der ses på næste step i operationaliseringsdelen. 

Dette er med fokus i den interne del. 
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6.2	Produktudvikling	og	produktionstid			
Selvom det er blevet fastlagt at styringsværktøjet er til brug for alle så er der forskel på hvordan 

Apple, Samsung og Nokia kører deres produktudvikling og hvor lang tid produktionen tager. 

Produktudviklings processen er afgørende for hvordan styringsværktøjet skal og kan bruges. Og 

produktionstiden er afgørende for, hvor mange gange styringsværktøjet kan anvendes i løbet af 

perioden. Der kommer et tidspunkt hvor komponenterne skal bestilles og gøres klar, og til den tid 

skal den afgørende information, hentet fra styringsværktøjet, været gjort klar.  

 

En stor begrænsning har været den manglende interne kontakt med virksomhederne. Det betyder at 

den faktiske tid det tager at produktudvikle og producere en ny smartphone ikke er med. Det er 

således to vigtige faktorer, da det i stor grad påvirker hvordan styringsværktøjet skal 

operationaliseres. I stedet er vi nødt til at basere operationaliseringen på det vi ved og det er:  

 

1. Lancering af smartphones sker ofte med et år imellem. Da styringsværktøjet er åbent for alle har 

vi været nød til at standardisere lanceringstidspunkterne. Vi ved at lanceringstidspunkterner sker 

forskelligt. Fx at Apple lancere deres smartphone i september og Samsung lancere deres i februar. 

Derfor bliver denne viden nu standardiseret, så alle lanceringsdatoerne er slut januar.      

 

2. Produktudvikling- og fremstillingsprocessen er tidskrævende, og omfatter mange faser, 

komponenter og leverandører. Styringsværktøjet skal derfor bidrage med vigtig viden til innovative 

tiltag i produktudviklingsfasen samt hurtigt give producenterne data om forbrugerne. På den måde 

kan de fremskynde processen af produktionen og dermed reducere time-to-market. Det kræver dog 

også et tæt sammenspil mellem producenterne og deres leverandører, da leverandørerne skal være 

indforstået med styringsværktøjets anvendelse og formål, så minimale fejl i processen opstår. 

 

3. Spørgeskemaet skal ud til forbrugerne inden man går i gang med den endelige produktion. Der 

skal her findes en balance imellem hvor mange gange spørgeskemaet kan nå at komme ud inden 

man går i gang med den endelige produktion. Da vi ikke har kunnet finde frem til den eksakte tid 

det tager at producere en smartphone vil produktionstiden antages og estimeres ud fra det vi i 

forvejen ved.  
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6.3		Endelige	operationalisering	af	styringsværktøjet		
	
Denne fase vil gennemgå den endelige operationalisering af styringsværktøjet hos producenterne.  

For at gøre styringsværktøjet praktisk orienteret vil vi tilpasse os virksomhedernes ressourcer. Jf. 

afgræsning afsnit 1.3 forudsættes det at virksomhederne har kapabiliteten til at udføre 

operationaliseringen. Dette indbefatter derfor også mindre virksomheder på markedet, da der i 

brancheanalysen afsnit 4.5 blev argumenteret for, at det kræver en vis kapital at komme ind på dette 

marked. Dermed vil planen for gennemførelse af markedsanalyse afvige på nogle punkter, da 

virksomhederne har ressourcer som vi ikke har haft. Med hjælp fra erfaringerne gjort i afhandlingen 

er der lagt følgende plan og retningslinjer til gennemførelse af markedsanalyse af danske 

forbrugere, som virksomhederne skal følge.    

 

1. Overordnet undersøgelsesdesign  

2. Specifik undersøgelsesdesign  

3. Overordnet undersøgelsesteknik 

4. Stikprøve design proces (stikprøvesammensætning)  

5. Tidsplan/handlingsforløb    

 

1. Overordnet Undersøgelses design  

Virksomhederne kommer til at gøre brug af vores markedsundersøgelse, der ligger sig op af et 

beskrivende (konklusiv) undersøgelses design og vil derfor teste vores tilhørende hypoteser og 

undersøge specifikke forhold. For hver undersøgelse der vil blive gennemført af virksomhederne, er 

tilgangen og fremgangsmetoden den samme. Dette betyder at de samme hypoteser og Research 

question skal testes i statistiske programmer (SPSS anbefales) efter undersøgelserne er gennemført.  

 

2. Specifik undersøgelsesdesign  

Den beskrivende undersøgelse kan videre blive klassificeret og bestå af tværsnitundersøgelse 

(cross-sectional) og længdesnitsundersøgelse (longitudinalundersøgelse).   

 

Vi har gjort brug af tværsnitundersøgelsen, men anbefaler at virksomhederne gør brug af 

længdesnitsundersøgelse.  

Længdesnitsundersøgelsen eller panel undersøgelsen undersøger den samme stikprøve over tid. Ved 

at undersøge den samme stikprøve over tid, kan virksomhederne mere præcist spotte 
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attitudeændringer hos respondenterne. For hver gennemført undersøgelse bliver et prioriteringskort 

præsenteret af de undersøgte variable og over tid vil en hel serie af prioriteringskort, taget på 

forskellige tidspunkter, være med til at give større indsigt og observere de mulige ændringer som 

har foregået (Malhotra et.al 2012 s. 94). Nedenfor er vist en tabeloversigt af relative fordele og 

ulemper imellem tværsnitundersøgelse og længdesnitsundersøgelse.   

 

 
 Kilde: Malhotra 2012 s.96 (Et skema over relative fordele: + indikere relativ fordel, hvorimod  - indiker relativ ulempe) 

         

3. Overodnet Undersøgelsesteknik  

Når valget af specifikt undersøgelsesdesign er indfundet, skal en overordnet undersøgelsesteknik 

bestemmes. Indenfor et beskrivende undersøgelsesdesign kan flere teknikker blive anvendt. Nogle 

af de centrale er: online undersøgelser, telefon undersøgelser, face to face undersøgelser og post 

undersøgelser. Med vores erfaring med undersøgelsen anbefaler vi virksomhederne at gøre brug af 

online undersøgelser.  

Online undersøgelser har sine fordele og ulemper som vist i tabellen nedenfor.   

 

 
                               Kilde: Malhotra 2012 s. 333 med egen tilvirkning 

 

Fordelen ved at bruge online undersøgelser er at det er hurtigt og uden omkostninger. Dette er 

fordelagtigt, da markedsanalysen skal gøre brug af panelmedlemmer, som også skal kompenseres 

Evaluerings	kriterier	 Tværsnitsundersøgelse	 Længdesnitsundersøgelse	
Registrer	ændringer 	-	 	+
Stor	mængde	af	dataindsamling	 	-	 	+
Præcision	 	-	 	+
Repræsentativ	stikprøve	 	+	 	-
Svar	bias	 + 	-

Relative	fordele	og	ulemper	

Fordele	 Ulemper	
Hastighed	 Stikprøve	rammen	
Lave	omkostninger Adgang	til	internet
Kvalitet	af	svar Tekniske	problemer
Ingen	interviewer	bias	
kvalitet	af	data	kan	tjekkes
Kontakte	bestemte	mål	grupper	

Online
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for deres deltagelse. Samtidig skal data gerne komme tilbage hurtigt, så der kan nås at lave analyser 

inden næste produktudvikling igangsættes.   

Ulempen ved online, som vi har erfareret er kontrol over stikprøven. Hvorfor der ikke bliver svaret 

eller hvem der svarer er svært finde ud af. Ved brug af panel øges graden af stikprøve kontrol 

(Malhotra et.al 2012 s. 342).   

 

4. Stikprøve: Design og procedurer   

Der er nu overblik over overordnet undersøgelsesdesign- og teknik. Nu er det tid til at danne 

oveblik over, hvordan virksomhederne designer deres stikprøve. Sammensætningen af stikprøven 

og den tilhørende proces inkluderer seks trin, som alle er tæt indbyrdes relateret og relevante til alle 

aspekter indenfor marketing research (Malotra et.al 2012 s.496). Processen og dens seks trin vil 

blive gennemgået step for step.  

 

4.1 Definer målpopulationen  

Mål populationen er de personer, der indeholder information som søges af undersøgeren. 

Målpopulationen består af personer der kan opfylde nedstående krav:  

• Alder: Være mellem 15-75 år  

o Den nedre grænse er sat til 15 år. Dette begrundes med, at det antages, at fra 15-års 

alderen er de fleste storforbrugere af smartphones og samtidig i stand til at tage 

stilling til spørgeskemaets holdningsspørgsmål.  

o Den øvre grænse er sat til 75 år. Det store spænd i aldersfordelingen begrundes med, 

at ældre tilvænner sig mere og mere den teknologiske udvikling, og derfor har 

opnået tilstrækkelig forståelse for smartphones funktionsområder og relevans. 

Dermed er de også i stand til at give relevante svar på holdningsspørgsmålene. 

• Herkomst: Dansker (Skal være bosiddende i Danmark. Dvs. personer fra anden etnisk 

herkomst er også velkommen til at deltage i undersøgelsen, så længe de er bosiddende i 

DK).  

• Skal være i besiddelse af en smartphone.  

 

Ingen krav til:  

• Køn 

• Uddannelse  
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• Indkomst  

• Hvor i Danmark personen er bosiddende   

 

4.2 Stikprøverammen 

Stikprøverammen skal repræsentere respondenterne af målpopulationen. Ved brug af 

længdesnitsundersøgelse vil stikprøverammen bestå af et panel. Vi foreslår et sammenarbejde med 

TNS Gallup, som har erfaring med forbrugeradfærdsundersøgelser i Danmark. En screeningsproces 

af panelmedlemmerne skal blive sat op, således at ovenstående kriterier for målpopulationen bliver 

overholdt. Dette er for at mindske afvigelsen imellem stikprøverammen og populationen (Malhotra 

et.al 2012 s. 498)  

     

4.3 Vælg stikprøveteknik 

Stikprøveteknikken er fastsat til at være en online undersøgelse og der skal gøres brug af panel.  

Panelmedlemmer som har sagt ja til at deltage i undersøgelsen vil få sendt en e-mail, hvor linket til 

spørgeskemaet samt et tilhørende password er inkluderet. Til hver ny undersøgelse vil en ny mail 

blive sendt. Panelmedlemmerne såfremt de er interesseret vil blive kompenseret for at deltage. 

Dette er en omkostning der følger med, men er nødvendig for at holde på panel deltagerne over en 

længere periode samt at de angiver så oprigtige svar som muligt.  

 

Et centralt problem ved online undersøgelser og brug af paneler er repræsentativiteten – manglende 

adgang til nettet samt panelmedlemmer kan anse det som værende attraktivt at blive kompenseret 

for deltagelse (Malhotra et.al 2012 s.97) . For at undgå stikprøve fejl skal undersøgeren forsøge at 

kontrollere rammen for, hvilke respondenter der bliver valgt. Dette bliver overholdt ved at sende 

invitationer ud online med tilhørende password og sikrer dermed at respondenten kun svarer én 

gang.Dermed er ikke-inviteret personer nægtet adgang og kan ikke deltage i undersøgelsen 

(Malhotra et.al 2012 s. 520).  

 

4.4 Stikprøvestørrelse  

Da fremgangmetoden til at nå ud til panelmedlemmerne er på plads, er det nu tid til at fastlæge den 

accepteret stikprøvestørrelse. Fastlæggelsen af stikprøvestørrelsen kan ske igennem kvantitative og 

matematiske metoder eller som vist nedenfor involvere flere kvalitative overvejelser.  
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• Beslutningens vigtighed 

• Undersøgelsens karakter 

• Antallet af variable 

• Analysens karakter 

• Stikprøvestørrelser brugt i lignende studier 

• Fuldførelser 

• Ressource begrænsninger 

 

Fra vores egne erfaringer ønskes der som minimum 200 respondenter, hvilket er minimum for 

undersøgelse af marketing studier (Malhotra et.al 2012 tabel 14.2 s. 500). Det optimale vil dog være  

300-500 som også vurderes og antages realistisk med de ressourcer som virksomhederne har til 

rådighed.   

Ved beskrivende undersøgelser er større stikprøver ofte nødvendige. Ligeledes hvis spørgeskemaet 

indeholder mange variable, hvilket dette spørgeskema gør, øges kravet til stikprøvestørrelsen også. 

Udover det kan stikprøvestørrelsen blive påvirket af den gennemsnitlige størrelse af samme slags 

studier og undersøgelser.  

 

4.5 Udfør stikprøveproessen  

Det er vigtigt at stikprøve processen starter i god tid, så sammensætningen af stikprøven er klar når 

første undersøgelse skal igangsættes.  

To måneder før den første undersøgelse igangsættes skal der sendes tilbud på mail til panel 

medlemmerne omkring denne undersøgelse, hvis de passer ind i målpopulationen. Mailadresserne 

står TNS Gallup for at få sendt ud.  

Der skal som minimum bruges 200 og maks. 500 paneldeltagere. Hvis 500 panel deltagere er nået 

og der er flere panel medlemmer der ønsker at deltage, så vil de blive informeret herom og 

eventuelt blive taget i brug, hvis nogle springer fra på et senere tidspunkt i forløbet.     

 

Det er blevet gennemgået tidligere at ved brug af panelundersøgelser kan der opstå problemer med 

repræsentativteten. Ovenover blev selve kompensationen nævnt som et problem, men der 

forekommer også andre årsager. For eksempel kan paneldeltagerne nægte at deltage i 

undersøgelsen, da emnet ikke interesser dem. Medlemmerne kan også sige ja til at deltage, men 
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vælger på et senere tidspunkt at droppe ud. Det kan være nogle af deltagerne mister interessen og 

ikke længere ønsker at deltage.  

 

1. Undgå afslag fra start af  

For at undgå mange afslag anbefales det stærkt at der bliver sendt forudgående information omkring 

undersøgelsen. Her skal panelmedlemmerne underrettes om undersøgelsens formål og de potentielle 

fordele som de får ved at deltage. Tilhørende incitamenter både monetære og ikke – monetære skal 

være fastlagt og fremgå klar og tydeligt i den udsendte mail.  

Panelmedlemmer der svarer JA tilbage velvidende om at de interesseret i at deltage vil 

undersøgelsen blive sendt på mail. Fra mailen er sendt og én uge frem,  og dette medlem ikke har 

svaret vil der blive sendt en påmindelse til vedkommende. Det er dog vigtigt at kontrollere og holde 

en positiv tone, da virksomhederne skal værdsætte forholdet med den aktive panelliste og sikre at 

de føler sig værdsat for deres hjælp til gennemførelse af undersøgelsen (Malhotra et.al 2012 s. 547)   

 

2. Panelmedlemmer der springer fra  

En længdesnitsundersøgelses formål er danne en række billeder hen over en længere tidsperiode.  

Dette vil blive ødelagt, hvis nogle af panel medlemmerne springer fra før tid. Derfor håbes der på at 

alle paneldeltagere, som siger ja fra start af, vil holde ud hele vejen.  

Dette er dog ikke altid sikkert og derfor er det vigtigt at der foreligger en plan for hvordan det skal 

tackles.  

Stikprøve størrelsen, antallet af respondenter der springer fra og hvornår respondenterne springer 

fra er afgørende for hvor meget virksomhederne skal gøre ud af dette problem.  

Da der som minimum skal være 200 respondenter, skal der kun foretages noget såfremt 

stikprøvestørrelsen kommer under 200.  

• Stikprøvestørrelsen kommer under 200 i løbet af undersøgelsen:   

o Hvis respondenten springer fra efter første undersøgelse skal der fosøges at hente 

erstatning ved mere specifik rekruttering, da tiden er knap. Dette kan evt. ske ved 

rekruttering i puljen af deltagere som sagde ja, men ikke blev taget med fra start af.    

o Hvis respondenten springer fra i midten, så skal der gås videre med de svar der 

allerede er blevet givet.  

o Hvis respondenten springer fra før sidste undersøgelse,  gøres ingenting da svarene 

op til godt vil kunne bruges.   
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4.6 Valider stikprøven    

Til at validere stikprøven anbefales, at der foretages repræsentativtest, for at tjekke op på om 

resultaterne kan overføres til målpopulationen og eventuelt også andre populationer end den 

stikprøven er udtrukket fra. Dog skal det siges at da størstedelen af markedsundersøgelsen består af 

holdningsspørgsmål, bliver det kun muligt at vise repræsentativtest af variable som køn, alder og 

andre demografiske variable.  

 

5. Tidsplan  

Da produktudviklingen og produktionens akutelle tid er en ukendt faktor, skal der laves antagelser 

herom. Eftersom vi har standardiseret lanceringstidspunkterne, vil processen for produktudvikling 

følge samme princip. Dette betyder at start tidspunkt og slut tidspunkt af produktion er den samme 

for hver virksomhed.  

 

Da producenterne allerede antages, at være i gang med produktion af en ny smartphone, vil 

styringsværktøjet først påvirke processen fra medio 2016. Smartphonen som allerede er i 

produktion vil blive omtalt som smartphone 1. Smartphonen som styringsværkøjet skal have 

påvirkning på omtales som smartphone 2.     

For at kunne lave en tidsplan med tilhørende aktiviteter så kræver det antagelser og forudsætninger. 

Nedestående er datoer er for smartphone 2. 

• Starttidspunkt produktion => 31/6 - 2017 

• Sluttidspunkt produktion =>  31/12 - 2017 

• Lancerings dato => 31/1 -2018 

 

Det antages, at det tager 6 måneder at producere og at en måned er lagt ind som en buffer indtil 

lanceringsdatoen i det nye år, da muligheder for fejl eller komplikationer kan opstå under 

processen.  Efter 31/6-2017 er konceptet for smartphone 2 fastlagt.  

 

Forudsætninger for svarfrister og databehandling  

• Respondenten er givet 2 uger til besvarelse.  

• 3-4 ugers databehandling alt efter hvor mange respondenter producenten ender med. 

• Ny undersøgelse vil blive sendt afsted med ca. 2 måneders mellemrum.  
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• Sidste undersøgelse vil blive sendt ud 3 måneder før den fastsatte dato for start af 

produktion.     

 

Tidsplan:  

 

31/6 2016: Produktion af smartphone 1 startes og ideer til produktudvikling af smarphone 2 

igangsættes.  

1/7 2016: Samarbejdsaftale indgået med smartphone producenter for implementering af 

styrringsværktøj. Det første år er en prøveperiode.  

1/7 - 15/8 2016: Implementer stikprøve procedurer 

• Send mail til panelmedlemmer som TNS Gallup har sørget for på baggrund af den 

information som er givet til dem omkring målpopulationen.  

• I mailen skal det fremgå tydeligt alt vedrørende undersøgelsens herunder informationer 

omkring formål, starttidspunkter, antal undersøgelser, varighed, incitamenter, svarfrister, 

påmindelser.  

• Maks antal panelmedlemmer: 500 

• Minimum antal panelmedlemmer: 200 

1/9 2016: 1. Undersøgelse igangsættes  

• Send mail med link og tilhørende password til panelmedlemmerne.  

• I mailen bliver incitament for at deltage offentliggjort. 

• Hvis ikke der er svaret efter 1. Uge => send påmindelse. 

• Hvis ikke der er svaret med 3 dage igen => Send ny påmindelse.  

• Efter 2 uger: Afslut 1. Undersøgelse og start dataanalyse.  

• Dataanalyse tager 3-4 uger  

o Opstil analyseplan inden der gås i gang med dataanalyserne. Nedestående 

fremgangsmetode følges og gør brug af opstillede undersøgelsesspørgsmål og 

hypoteser til at guide dataanalysen:   

1) Rens datafil, kvalitets sikre data, test for normalfordeling  => brug 

frekvenstabeller    

2) Udvælg variable hvis sammenhæng ønskes undersøgt =>  Brug 

krydstabulering 

3) Test repræsentativitet => Brug Goodness of fit  
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4) Behov for at gruppere og reducere variable => brug faktoranalyse og 

sammensatte skalaer efterfulgt af en reliabilitetstest.    

5) Test sammenhænge mellem afhængige og en eller flere uafhængige 

variable => Brug regressionsanalysen  

• Efter dataanalyse skal der dannes overblik over resultaterne. Dette sker igennem en 

rapportering af resultaterne og efterfølgende diskussion. 

• Gør klar til at undersøgelsen igen bliver sendt  

15/10 2016: Undersøgelse nr 2. igangsættes. Samme fremgangsmetode som vist ved undersøgelse 

nr. 1.    

 

1/12 2016:  Undersøgelse nr. 3 igangsættes.  

 

31/12 2016: Produktion af smartphone 1, der skal lanceres i januar er færdig. Den sidste måned 

inden lancering har fokus på at få det sidste på plads inden lancering, således at alt er klar.   

 

31/1 2017 : Lancering af smartphone 1.    

 

1/2 2017: Undersøgelse nr. 4 igangsættes. Dette sker lige efter en lancering og spændende bliver at 

se, hvorledes lanceringen af ny smartphone har påvirkning på paneldeltagerne.   

 

31/3 2017: Undersøgelse nr. 5  igangsættes og skal være færdig 6 uger senere. Således er der god 

tid at gøre sig de sidste overvejelser omkring det endelig koncept af smartphone 2.  

 

31/6 2017: Produktion af smartphone 2 sættes i gang og nye overvejelser til næste års smartphone 

går allerede i gang.  

 

1/7 – 31/7 2017: Overvejelser, diskussion og beslutning vedrørende styringsværktøjet betydning og 

bidragelse. Har det givet nok værdi ift. produktudviklingsprocessen og skal det videre bruges.     

 

31/1 2018: Lancering af smartphone 2  
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Undersøgelsen er planlagt til at blive udført fem gange. Ift. den opsatte tidsramme er dette antal 

vurderet til at have den bedste effekt.  

En overvejelse har været at foretage undersøgelsen med en måneds mellemrum og ikke to. Med 

samme forudsætning og forhold gældende, vil antallet af undersøgelser være syv og ikke fem. 

Yderlige to undersøgelser vil kræve at virksomhederne ikke vil færdiggøre deres dataarbejde før en 

ny undersøgelse bliver sendt afsted. For virksomhederne bliver dette ikke set som værende et 

problem. Flere undersøgelser vil resultere i større mængder af data og tester i højere grad pålidelige 

målinger hvilket er positivt.  På den anden side vil flere undersøgelser også kræve mere af 

medarbejderne ift. analysearbejde og kræve mere af panelmedlemmer. Man kan diskutere at hvis 

antallet af undersøgelser øges, at det samtidig vil øge risikoen for at panelmedlemmerne bliver 

trætte af det og måske springer fra. Dette kan ske, hvis den værdi de får tilbage i form af 

kompensation, ikke overstiger den tid de bruger på at besvare undersøgelsen. På den baggrund er 

det fornuftig at give panelmedlemmerne en pause, så det hele kan komme lidt på afstand. Udover 

det kan det diskuteres hvor hurtigt deres præferencer skifter.    

 

Denne oversigt viser således hvordan smartphone producenterne kan operationalisere 

styringsværktøjet og hvornår gennemførelsen af undersøgelserne skal foregå. I løbet af dette ”prøve 

år” vil 5 undersøgelser blive gennemført. På den måde kan producenterne i løbet af året følge 

paneldeltagernes udvikling i svar af de belyste variable. Dette kan hjælpe producenterne med at 

komme tættere på de danske forbrugere præferencer.  
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7.	Konklusion			
Som afslutning på afhandlingen vil de væsentlige punkter opsamles. Afhandlingen er blevet 

udarbejdet efter vores opstillede problemformulering og konklusionen vil derfor indlede med en 

direkte besvarelse af denne. Efterfølgende vil væsentlige elementer fra underspørgsmålene blive 

gennemgået for at klarlægge disse elementers indflydelse på besvarelsen. Den opstillede 

problemformulering er indsat nedenfor.  

 

Kan smartphone producenter på det danske marked tilpasse sine produkter efter danske 

forbrugeres præferencer i fremtiden? 

 

Som konklusion på denne problemformulering viser afhandlingen, at JA smartphone producenter 

kan godt tilpasse sine smartphones efter danske forbrugeres præferencer i fremtiden ved brug af 

vores udarbejdet styringsværktøj. Dog er der opstillet forudsætninger og taget forbehold som er 

med til at øge usikkerheden af vores besvarelse.  

 

I den eksterne analyse blev forskellige forhold analyseret. I producenternes omverden blev der 

fundet frem til, at danske forbrugere har interesse for smartphones og den teknologiske udvikling. 

Samtidig er en ny kulturel trend opstået, hvor forbrugeren er online. Dette har medført en ændret 

adfærd og livstil og gjort smartphonen til et central del i de fleste danskers hverdag. Selv på trods af 

en tilbagegang i den danske økonomi, har udbredelsen af smartphones i danske husholdninger være 

stigende. Det danske smartphone marked er kendetegnet ved stor konkurrence med dominerende 

producenter og befinder sig i modningsfasen. Dette sætter krav til producenternes innovative tiltag 

for at tilfredsstille de krævende forbrugere og bevare den store interesse. Da de udbudte 

smartphones samtidig ligner hinanden på mange områder, og med forbrugernes hurtigt skiftende 

præferencer og lave skifteomkostninger er det nødvendigt at fokusere på, hvad forbrugerne vægter 

som betydningsfuldt i en smartphone for at producenterne kan fasholde nuværende kunder samt 

erhverve nye. Grundet den korte produktlevetid er det vigtigt for producenterne at have fokus på 

time-to-market, så de kan komme ud til markedet med et ny produkt, på det rette tidspunkt. Disse 

forhold var med til at danne baggrund for styringsværktøjets relevans på det danske marked.  

 

Et litteraturreview var med til at indsamle relevant viden om attributter, som gør sig særligt 

gældende på smartphone markedet. Af disse attributter blev der i modellen valgt at medtage 
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tekniske specifikationer, design, brand samt smartphonens styresystem. Den eksterne analysemodel 

baseret på teori fra TRA og ECSI blev tilpasset med disse attributter og lagde grundlag for et 

styringsværktøj.   

Ved anvendelse af styringsværktøjet blev det vist, hvordan producenterne med fordel kan bruge 

værktøjet til at styre efter betydning, tilfredshed og attributternes påvirkning på intention om at 

udskifte sin smartphone. Styringsværktøjet viste ud fra vores undersøgelse at smartphone 

producenterne skal fokusere på tekniske specifikationer og ydre design. Tekniske specifikationer 

viste sig at have den største betydning for respondenterne, det laveste tilfredshedsniveau samt den 

største påvirkning på intention om at udskifte smartphone. Tekniske specs blev derfor set som 

værende den faktor, som producenterne skulle have som hovedfokus. I den forbindelse blev en 

mere detaljeret analyse foretaget af tekniske specs målvariable. Styringsværktøjet kunne her ikke 

give et mere detaljeret svar på, hvilke målvariable producenterne skulle fokusere på, og der måtte 

derfor konkluderes at styringsværktøjet har begrænsninger.   

Samtidig gav styringsværktøjet vigtig viden omkring social påvirkning og nye smartphones 

indflydelse på attitude til og intention om at udskifte smartphone. Det er derfor vigtigt for 

smartphone producenter at være opmærksomme på, at uafhængig af forbrugernes vurdering af deres 

nuværende smartphone, så påvirkes de også af andres meninger samt, nye produkters indtog på 

markedet.  Der måtte derfor tages forbehold for styringsværktøjets anvendelse, da disse er variable 

som producenterne ikke selv har kontrol over, og ses derfor som en begrænsning i bestræbelserne 

på at tilpasse sig danske forbrugeres præferencer. 

 

Den interne analyse var med til at opnå forståelse for produktudviklingen og fremstillingsprocessen 

af en smartphone. Både produktudviklingen og produktionsprocessen viste sig at være en kompleks 

og tidskrævende proces, som involverer mange komponenter og aktører. Producenternes 

forsyningskæder viste sig at have stor fokus på produktudvikling. Producenterne har et gennemsyret 

fokus på innovative tiltag, time-to-market, produktionstid samt korte produktlevetider. Disse var 

derfor afgørende punkter at tage højde for i operationaliseringen af styringsværktøjet. To forbehold 

måtte tages og det var i forbindelse med, at en eksakt produktudviklingstid og produktionstid ikke 

kunne blive fastlagt på grund af manglende intern kontakt med virksomhederne.  

 

I operationaliseringsdelen blev der gennemgået, hvordan styringsværktøjet skulle fungere i praksis 

hos producenterne. Den eksterne analyse var med til at identificere forhold, som kunne argumentere 
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for at holde styringsværktøjet åbent for flere og ikke kun én smartphone producent. Ligeledes var 

den interne analyse behjælpelig med at være opmærksomme på forhold, der kunne have afgørende 

indflydelse på selve udførelsen af operationaliseringen af styringsværktøjet herunder 

lanceringstidspunkter, produktudvikling og produktionstid. Den akkumuleret viden fra den interne 

analyse blev brugt til at standardisere lanceringstidspunkterne, da den eksakte produktionstid og 

produktudviklingstid var en ukendt faktor.  

Der blev dernæst lagt en plan og retningslinjer for gennemførelsen af markedsanalysen. Her 

fremgik det, at producenterne skulle gøre brug af et beskrivende (konklusiv) undersøgelsesdesign 

med anvendelse af  en længdesnitsundersøgelse fremfor tværsnitsundersøgelsen.  

Panelundersøgelser med fordel kan anvendes, når målet er at følge forbrugernes mulige ændringer i 

præferencer over tid samt ved indsamling af en stor mængde af data. Ulemperne er at det er svære 

at opnå en repræsentativ stikprøve samt problemer med svar bias. Ved den overordnet 

undersøgelsesteknik blev online undersøgelser anbefalet.  

Virksomhederne skulle dernæst følge en bestemt procedure for at designe stikprøven til 

panelundersøgelse. Denne stikprøveprocedure følger seks steps, startende med at definere en 

målpopulation for efterfølgende at vælge en stikprøveramme, som paneldeltagerne udvælges fra. 

Dernæst skal en stikprøveteknik vælges før virksomheden fastsætter stikprøvestørrelsen. Disse faser 

skal implementeres i stikprøveprocessen som foretages i fase 5. Sidste fase er validering af 

resultater.  

Til sidst blev en tids- og handlingsplan opstillet. Det blev her gennemgået, hvornår producenterne 

skulle foretage sig noget og hvad de skulle foretage. Undersøgelsen var blevet fastlagt til at udføres 

5 gange, hvor respondenten fik 2 ugers svar tid.  Oversigten er med til at vise hvorledes smartphone 

producenter skal operationalisere styringsværktøjet inden for 1 år på baggrund af de antagelser og 

forudsætninger som var blevet opstillet.  
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Egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	bilag	litteraturreview	
	

Design
Størrelse Brugervenlighed
Farve Motivation
Skærm Brand Kvalitet
Touch Behov
Logo Livsstil
Bekvemmelighed Erfaring Vigtig

Social>påvirkning Værdi Attitude Intention
Funktion Situationsbestemt
Processor Risiko Glæde
Ram Pris
Styresystem Forventning
Lagerplads(GB) Forståelse Tilfredshed
Kamera Involvering
Batteri Personlighed
Internet
User>interface
Apps

glæde)	
-	Perceived	quality	(Oplevet	
kvalitet)	

9.	”2Drivers	and	moderators	of	
consumer	behaviour	in	the	
multiple	use	of	mobile	phone”	

Po-Chien	Chang	 2008	
Australien	

-	Usefulness	(Brugbarhed	 			
-	Ease	of	use	(Brugervenlighed)	
-	Perceived	enjoyment	(Oplevet	
glæde)	
-	Perceived	Risk	(Oplevet	risici)	
-	Intention	(om	brug	af	
smarthone	ift.	PIM,	
underholdning,	E-mail	og	online	
transaktioner)	

10.	”Structuring	the	
smartphone	industry:	Is	the	
mobile	Internet	OS	platform	the	
key?”	

Martin	Kenney	
Bryan	Pon	

2011	
	

-	Styresystem	
-	Åben	vs.	lukket	styresystem	
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Egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	bilag	litteraturreview	

Spørgeskema	
	
Hej	og	velkommen	
	
Vi	er	to	cand.	merc	studerende	fra	CBS,	som	er	igang	med	vores	speciale	vedrørende	
danske	smartphone	forbrugere.	
Vi	har	i	den	forbindelse	brug	for	din	hjælp	til	at	bidrage	til	ny	viden	inden	for	dette	
forskningsfelt.	Dine	svar	har	derfor	stor	betydning	for	vores	projekt.	
	
Spørgeskemaet	skal	være	med	til	at	give	svar	på,	hvad	danske	forbrugere	synes	er	
vigtigt	i	en	smartphone,	hvor	tilfredse	de	er	med	deres	nuværende	smartphone,	samt	
holdning	til	og	intention	om	at	skifte	sin	smartphone	ud.	
	
Smartphonen	har	fået	stor	betydning	i	danskernes	hverdag.	Selvom	det	for	mange	er	
et	relativt	dyrt	produkt,	som	kræver	større	overvejelser,	så	vil	spørgeskemaet	ikke	
tage	højde	for	pris.	Dette	er	valgt,	da	de	fleste	danskere	formodes	at	kunne	anskaffe	
en	smartphone,	afhængig	af	forbrugerens	prioriteter	og	situation.	
	
For	at	opnå	tilstrækkelig	viden	kan	nogle	af	spørgsmålene	opleves	som	værende	en	
smule	kompliceret.	Regn	derfor	med,	at	spørgeskemaet	tager	ca.10-12	min.	at	
gennemføre.	Alle	besvarelser	vil	blive	behandlet	anonymt.	
	
For	at	vise	vores	taknemmelighed	for	den	store	hjælp	giver	vi	to	biografbilletter	med	
guf	til	en	tilfældig	udvalgt	person.	
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På	forhånd	mange	tak	
	
Patrick	&	Mikael	
	

Angiv E-mail  

_____ 

1. Har du en smartphone? 
En smartphone er defineret som: En multifunktionel mobiltelefon, der udover at kunne ringe og 
sende sms har yderligere applikationer, såsom e-mail, internet forbindelse, kalender, kamera samt 
muligheden for at hente flere applikationer (apps) ned.  
(1) q ja 

(2) q nej 

	
Hvis	Nej	blev	angivet	i	dette	spørgsmål	blev	denne	brødtekst	vist.	
	
Tak	for	hjælpen	
	
Da	undersøgelsen	er	rettet	mod	forbrugere	med	en	smartphone	er	der	ikke	mere	du	
skal	svare	på.	
	
Fortsat	god	dag	

2. Ydre designs betydning 
Hvor enig/uenig er du i, at nedenstående punkter er vigtige for dig ved det ydre design af en 
Smartphone? 
 1= Meget uenig og 7 =Meget enig 
 1  2 3 4  5 6 7  

Længden (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Bredden (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Dybden (Tykkelsen) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Formen (Runde kanter, 
skarpe kanter) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Farven (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Touchscreen (Udseende) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Tastatur (At den har fysiske 
knapper) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Skærmstørrelsen  (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Bekvemmelighed (Hvordan (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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 1  2 3 4  5 6 7  

den ligger i hånden) 

Materiale (Aliminium, glas, 
plastic mv.) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

3. Hvor stor betydning har det ydre design for dig i  en smartphone? 
1= ingen betydning og 7= stor betydning 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

4. Tekniske specif ikat ioner's betydning 
Hvor enig/uenig er du i, at nedenstående punkter er vigtige for dig i en Smartphone?. 
1= Meget uenig og 7= Meget enig 
 1 2 3 4 5 6 7 

Har meget Lagerplads (GB) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Har det bedste kamera på 
markedet  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Har lang batteritid (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Holdbarhed/robusthed (F.eks. 
ved tab, vandafvisende mv.) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Dens evne til at fastholde 
samme ydeevne over tid 
(Ikke bliver langsom, hakker 
mv) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Har den skarpeste 
billedkvalitet på markedet 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

5. Hvor stor betydning har de tekniske specif ikat ioner for dig i  en smartphone? 
1= ingen betydning og 7= stor betydning 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

6. Styresystemet's betydning 
Hvor enig/uenig er du i, at nedenstående punkter er vigtige for dig ved et styresystem i en 
smartphone?. 
1= Meget uenig og 7= Meget enig 
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Styresystemet (iOS, Android, Windows phone) tillader din smartphone at fungere og sørger for 
grundlæggende funktioner såsom at ringe, sende sms, surfe på internettet, downloade og benytte 
applikationer. 
Åben vs lukket styresystem. Et åbent styresystem giver forbrugeren flere muligheder for personligt 
at påvirke programmer og oplevelsen af smartphonen.  
 1 2 3 4 5 6 7 

Et åbent styresystem (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Udbyder flest applikationer 
(apps)  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

At relevante applikationer 
(apps) er tilgængelige 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Er nem at navigere rundt i  (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

At der hurtigt kommer 
software opdateringer  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

At der er godt sammenspil 
med andre enheder 
(computer, tablets) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Interface (Smartphonens 
indre design af baggrund og 
startmenu) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

7. Hvor stor betydning har styresystemet for dig i  en smartphone? 
1= ingen betydning og 7= stor betydning 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

8. Brandet's betydning 
Hvor enig/uenig er du i, at nedenstående punkter er vigtige for dig ved en smartphone?. 
1= Meget uenig og 7= Meget enig 
 1 2 3 4 5 6 7 

Brandets image (ry) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Brandets værdier (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Brandet er unikt (adskiller sig 
fra andre)  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

9. Hvor stor betydning har brandet for dig ved en smartphone? 
1= ingen betydning og 7= stor betydning 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

10.	Hvor	lang	tid	har	du	haft	din	nuværende	smartphone?	
Hvis	du	har	haft	den	i	f.eks.	6,5	måned,	så	angiv	intervallet	0-6	mdr.	
(1) q 0-6 mdr 
(2) q 7-12 mdr 
(3) q 13-18 mdr 
(4) q 19-24 mdr 
(5) q 25- 31 mdr 
(6) q 32-36 mdr 
(7) q 37-42 mdr 
(8) q 43- 48 mdr 
(9) q 49-54 mdr 
(10) q 55-60 mdr 
(11) q 5 år eller derover 
	

11. Ti l fredshed med ydre design 
Angiv ud fra nedenstående punkter, hvor tilfreds du er med det ydre design af din nuværende 
smartphone. (Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1 = Meget utilfreds og 7 = Meget tilfreds 
 1 2 3 4 5 6 7 

Længden (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Bredden (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Dybden (tykkelsen) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Formen (runde kanter, skarpe 
kanter) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Farven (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Touchscreen (Udseende) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Skærmstørrelsen (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Bekvemmelighed (Hvordan 
den ligger i hånden) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Materiale (Aluminium, glas, 
plastic) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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12. Hvor t i l f reds er du alt  i  a l t  med det ydre design af din nuværende smartphone? 
1= Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

13. Ti l fredshed med tekniske specif ikat ioner 
Angiv ud fra nedenstående punkter, hvor tilfreds du er med de tekniske specifikationer i din 
nuværende smartphone. (Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1 = Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds 
 1 2 3 4 5 6 7 

Lagerplads (GB) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Kameraet (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Batteritid (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Holdbarhed/robusthed (F.eks. 
ved tab, vandafvisende mv.) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Dens evne til at fastholde 
samme ydeevne over tid 
(Ikke bliver langsom, hakker 
mv.) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Billedkvaliteten  (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

14.Hvor t i l f reds er du alt  i  a l t  med de tekniske specif ikat ioner i  din nuværende 
smartphone? 
1= Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

15. Ti l fredshed med Styresystem 
Angiv ud fra nedenstående punkter, hvor tilfreds du er med styresystemet i din nuværende 
smartphone. (Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1= Meget utilfreds og 7 = Meget tilfreds 
 1 2 3 4 5 6 7 

Hvor åbent styresystemet er (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Udbuddet af antal 
applikationer 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Udbuddet af relevante (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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 1 2 3 4 5 6 7 

applikationer 

Sammenspillet med andre 
enheder (computer, tablets) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Nem at navigere rundt i (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Hvor hurtigt der kommer 
software opdateringer 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Interface (Smartphonens 
indre design af baggrund og 
startmenu) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

16. Hvor t i l f reds er du alt  i  a l t  med styresystemet i  din nuværende smartphone? 
1= Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

17. Ti l fredshed med brand 
Angiv ud fra nedenstående punkter, hvor tilfreds du er med brandet af din nuværende smartphone. 
(Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1= Meget utilfreds og 7= meget tilfreds 
 1 2 3 4 5 6 7 

Brandets image (ry) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Brandets værdier (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

18. Hvor t i l f reds er du alt  i  a l t  med brandet af din nuværende smartphone? 
1= Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	
	

19. Overordnet t i l f redshed 
Angiv i de nedenstående spørgsmål din overordnet tilfredshed med din nuværende Smartphone. 
(Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1= Meget utilfreds og 7= Meget tilfreds  
 1 2 3 4 5 6 7 

Hvor tilfreds er du alt i alt med 
din nuværende Smartphone? 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Med udgangspunkt i, hvad du 
mener er den ideelle 
Smartphone, hvor tilfreds er 
du så med din nuværende? 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

20. Overordnet t i l f redshed (fortsat) 
Angiv hvor enig/uenig du er i, at nedenstående parametre påvirker din overordnet tilfredshed med 
din nuværende Smartphone. (Hvis du har 2, så tag udgangspunkt i din private) 
1= meget uenig og 7= meget enig 
 1 2 3 4 5 6 7 

Min tilfredshed med det ydre 
design  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med de 
tekniske specifikationer  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med 
styresystemet 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med brandet  (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

	

21. Anbefal ing af nuværende smartphone 
Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn. 
1= Meget uenig og 7= Meget enig  
 1 2 3 4 5 6 7 

Det er sandsyndligt, at jeg vil 
anbefale min nuværende 
Smartphone til venner og 
familie 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min overordnet tilfredshed 
med min nuværende 
smartphone har indflydelse 
på om jeg vil anbefale den til 
andre  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

22.Holdning t i l  udskif tning af nuværende smartphone 
Angiv hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn om din nuværende smartphone 
1= meget uenig og 7= meget enig 
 
Definition af holdning: Ved holdning menes en generel følelse, som enten kan være positiv eller 
negativ, overfor en bestemt adfærd (i dette tilfælde udskiftning af nuværende smartphone). 
 1 2 3 4 5 6 7 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg vil på nuværende 
tidspunkt gerne skifte min 
smartphone ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Tanken om at udskifte min 
Smartphone gør mig glad 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med det ydre 
design påvirker min holdning 
til om jeg vil skifte min 
smartphone ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med tekniske 
specifikationer påvirker min 
holdning til om jeg vil skifte 
min smartphone ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med 
styresystemet påvirker min 
holdning til om jeg vil skifte 
min smartphone ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min tilfredshed med brandet 
påvirker min holdning til om 
jeg vil skifte min smartphone 
ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min overordnet tilfredshed 
påvirker min holdning til om 
jeg vil skifte min smartphone 
ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

En helt ny smartphone fra mit 
nuværende brand påvirker 
min holdning til at udskifte 
min smartphone 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

En helt ny smartphone fra et 
andet brand påvirker min 
holdning til at udskifte min 
smartphone 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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23. Intention om udskif tning af nuværende smartphone inden for 1 år 
Angiv hvor enig du er i nedestående udsagn om din nuværende smartphone 
1= Meget uenig og 7= Meget enig 
 
Definition af intention: Ved intention menes at du har en plan/hensigt om at udøve en bestemt 
adfærd (At skifte din nuværende smartphone ud inden for 1 år).  
 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg tænker ofte på at udskifte 
min Smartphone 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Det er sandsynligt, at jeg vil 
udskifte min Smartphone 
inden for 1 år 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min indstilling til at udskifte 
min smartphone har 
indflydelse på mine planer om 
at skifte smartphone inden for 
1 år 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min intention om at skifte min 
smartphone ud inden for 1 år 
afhænger af hvor tilfreds jeg 
er med de tekniske 
specifikationer 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min intention om at skifte min 
smartphone ud inden for 1 år 
afhænger af hvor tilfreds jeg 
er med det ydre design 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min intention om at skifte min 
smartphone ud inden for 1 år 
afhænger af hvor tilfreds jeg 
er med styresystemet 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Min intention om at skifte min 
smartphone ud inden for 1 år 
påvirkes af hvor tilfreds jeg er 
med brandet 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Den overordnet tilfredshed 
med min smartphone har 
indflydelse på min intention 
om at skifte den ud inden for 
1 år 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 
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24. Social påvirkning 
Angiv hvor enig/uenig du er i nedenstående. 
1= Meget uenig og 7= Meget enig 
 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg lytter generelt til 
anbefalinger fra familie og 
venner, hvis jeg skal udskifte 
min smartphone 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Familie og venners negative 
kommentarer om min 
smartphone påvirker mig til at 
skifte den ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Familie og venners glæde 
ved køb af smartphone 
påvirker mig til at skifte min 
ud 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Positiv omtale fra venner og 
familie om en ny smartphone 
påvirker min intention om at 
skifte den ud inden for 1 år  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

Negative kommentarer fra 
venner og familie om min 
nuværende smartphone 
påvirker min intention om at 
skifte den ud inden for 1 år  

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q 

25. Er du...  
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

26. Hvad er din alder? 
Angiv i hele år. (Er du 27,5 år, så angiv 27) 
_____ 

27. Hvad er din beskæftigelse? 
(1) q Fultidsarbejde 

(2) q Deltidsarbejde 

(3) q Studerende 

(4) q Selvstændig 

(5) q Pensionist 

(6) q Arbejdsløs 
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(7) q Andet 

(8) q Ønsker ikke at svare 

28. Hvad er din senest afsluttede uddannelse 
(1) q Folkeskole 

(2) q Gymnasium (STX, HF, HHX, HTX) 

(3) q Erhvervsfaglig uddannelse 

(4) q Kort videregående (1-2 år) 

(5) q Mellemlang videregående (3-4 år) 

(6) q Lang videregående (5+ år) 

29. Hvad er din årl ige indkomst? 
Angive din bruttoindkomst - dvs. før skat 
(1) q Mindre end 100.000 kr. 

(2) q 100.000 - 199.999 kr. 

(3) q 200.000 - 299.999 kr. 

(4) q 300.000 - 399.999 kr. 

(5) q 400.000 - 499.999 kr. 

(6) q 500.000 - 599.999 kr. 

(7) q 600.000 - 699.999 kr. 

(8) q 700.000 - 799.999 kr. 

(9) q 800.000 - 899.999 kr. 

(10) q 900.000 - 999.999 kr. 

(11) q 1.000.000 kr. eller derover 

(12) q Ved ikke 

(13) q Ønsker ikke at svare 

30. Hvi lket brand er din smartphone? 
(1) q Apple 

(2) q Samsung 

(3) q LG 

(4) q Sony 

(5) q Nokia 
(6) q Huawei 

(7) q HTC 

(8) q Blackberry 

(9) q Andet Brand 
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31. Hvi lken model har du? 
(Hvis du fx har en iPhone 4s så angiv 4s) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
	
Afslutning	af	spørgeskemaet	
	
Mange	tak	for	hjælpen	
	
Vi	er	meget	glade	for	din	besvarelse,	som	har	stor	værdi	for	vores	opgave.	
	
Følg	med	om	du	bliver	den	heldige	vinder	af	to	biografbilletter	med	guf	
	
Rigtig	god	dag	
	
	
	
	
	
	

	

Dataindsamling		
Tabel	oversigt	over	undersøgelsens	forløb.			
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Frekvenstabeller	

Uafhængige	variable		

Målvariable	 Mean		 Std.																				
Deviation	 N	 Latent	variabel		

Q2_1	Længden		 5,2	 1,231	 200	

Ydre	Design	
(Betydning)		

Q2_2	Bredden		 5,18	 1,25	 200	
Q2_3	Dybden		 5,25	 1,381	 200	
Q2_4	Formen		 4,93	 1,493	 200	
Q2_5	Farven		 4,71	 1,653	 200	
Q2_6	Touchscreen		 5,66	 1,434	 200	
Q2_7	Tastatur		 2,39	 1,88	 200	
Q2_8	Skærmstørrelsen		 5,75	 1,088	 200	
Q2_9	Bekvemmelighed		 5,79	 1,18	 200	
Q2_10	Matriale		 5,12	 1,524	 200	
Q4_1	Har	meget	lagerplads	(Gb)	 5,52	 1,33	 200	

Tekniske	
specifikationer	
(Betydning)		

Q4_2	Har	det	bedste	kamera	på	
markedet	 4,65	 1,455	 200	

Q4_3	Har	lang	batteritid		 6,27	 0,899	 200	
Q4_4	Holdbarhed/robusthed		 5,62	 1,184	 200	
Q4_5	Dens	evne	til	at	fastholde	
samme	ydeevne	over	tid		 6,09	 0,966	 200	

Q4_6	Har	den	skarpeste	
billedkvalitet	på	markedet	 4,99	 1,27	 200	

Q6_1	Et	åben	styresystem			 4,52	 1,81	 200	

Styresystem	
(Betydning)	

Q6_2	Udbyder	flest	applikationer	
(apps)	 4,72	 1,467	 200	

Q6_3	At	relevante	applikationer	
(apps)	er	tilgængelige		 5,8	 1,042	 200	

Dato	 DAG Respondenter	i	alt	 Klikke	ind	 Nogen	svar	 Fuldførte	 Nogen	svar	% Fuldførte	% Mål	opnået	
09/apr 1 15 21 5 10 33,3% 66,7% 5,0%
10/apr 2 79 68 25 54 31,6% 68,4% 27,0%
11/apr 3 106 93 31 75 29,2% 70,8% 37,5%
12/apr 4 141 112 37 104 26,2% 73,8% 52,0%
13/apr 5 153 115 40 113 26,1% 73,9% 56,5%
14/apr 6 201 180 55 146 27,4% 72,6% 73,0%
15/apr 7 220 207 61 159 27,7% 72,3% 79,5%
16/apr 8 226 220 63 163 27,9% 72,1% 81,5%
17/apr 9 230 229 64 166 27,8% 72,2% 83,0%
18/apr 10 232 230 64 168 27,6% 72,4% 84,0%
19/apr 11 233 230 64 169 27,5% 72,5% 84,5%
20/apr 12 251 252 70 181 27,9% 72,1% 90,5%
21/apr 13 275 290 76 199 27,6% 72,4% 99,5%
22/apr 14 275 290 76 199 27,6% 72,4% 99,5%
23/apr 15 278 299 79 199 28,4% 71,6% 99,5%
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Q6_4	Er	nem	at	navigere	rundt	i		 6,1	 1,01	 200	
Q6_5	At	der	hurtigt	kommer	
software	opdateringer			 4,84	 1,679	 200	

Q6_6	At	der	et	godt	sammenspil	
med	andre	enheder			 5,5	 1,404	 200	

Q6_7	Interface	 5,23	 1,476	 200	
Q8_1	Brandets	image	(ry)			 4,42	 1,72	 200	

Brand	
(Betydning)		Q8_2	Brandets	værdier		 4,12	 1,678	 200	

Q8_3	Brandet	er	unikt		 3,94	 1,782	 200	
Q11_1	Længden			 5,7	 1,144	 200	

Ydre	design	
(tilfredshed)		

Q11_2	Bredden		 5,78	 1,099	 200	
Q11_3	Dybden			 5,83	 1,112	 200	
Q11_4	Formen			 5,89	 1,057	 200	
Q11_5	Farven			 5,87	 1,155	 200	
Q11_6	Touchscreen			 6,03	 1,044	 200	
Q11_7	Skærmstørrelsen		 5,81	 1,184	 200	
Q11_8	Bekvemmelighed			 5,62	 1,218	 200	
Q11_9	Materiale		 5,77	 1,295	 200	
Q13_1	Lagerplads	(GB)	 5,26	 1,663	 200	

Tekniske	
specifikationer	
(tilfredshed)	

Q13_2	Kameraet		 5,3	 1,413	 200	
Q13_3	Batteritid	 4,48	 1,707	 200	
Q13_4	Holdbarhed/Robusthed			 4,85	 1,562	 200	
Q13_5	Den	evne	til	at	fastholde	
ydeevne			 5,07	 1,624	 200	

Q13_6	Billedkvaliteten		 5,44	 1,302	 200	
Q15_1	Hvor	åbent	styresystemet	
er		 5,14	 1,438	 200	

Styresystem	
(tilfredshed)	

Q15_2	Udbuddet	af	antal	
applikationer		 5,89	 1,124	 200	

Q15_3	Udbuddet	af	relevante	
applikationer		 5,96	 1,076	 200	

Q15_4	Sammenspillet	med	andre	
enheder		 5,63	 1,32	 200	

Q15_5	Nem	at	navigere	rundt	i	 6,1	 0,985	 200	
Q15_6	Hvor	hurtigt	der	kommer	
software		 5,26	 1,461	 200	

Q15_7	Interface		 5,67	 1,139	 200	
Q17_1	Brandets	image	 5,52	 1,232	 200	 Brand	

(tilfredshed)	Q17_2	Brandets	værdier		 5,25	 1,235	 200	
Q24_1	Jeg	lytter	generelt	til	
anbefalinger	fra	familie	og	venner,	
hvis	jeg	skal	udskifte	min	
smartphone	

3,78	 1,97	 200	 Social	påvirkning		
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Q24_2	Familie	og	venners	negative	
kommentarer	om	min	smartphone	
påvirker	mig	til	at	skifte	den	ud	

2,5	 1,653	 200	

Q24_3	Familie	og	venners	glæde	
ved	køb	af	smartphone	påvirker	
mig	til	at	skifte	min	ud	

3,05	 1,795	 200	

Q24_4	Positiv	omtale	fra	venner	
og	familie	om	en	ny	smartphone	
påvirker	min	intention	om	at	skifte	
den	ud	inden	for	1	år		

3,34	 1,909	 200	

Q24_5	Negative	kommentarer	fra	
venner	og	familie	om	min	
nuværende	smartphone	påvirker	
min	intention	om	at	skifte	den	ud	
inden	for	1	år		

2,74	 1,8	 200	

	

Afhængige	variable		
	

Målvariable	 Mean		 Std.																				
Deviation	 N	 Latent	variabel		

Q19_1	Hvor	tilfreds	er	du	
alt	i	alt	med	din	
smartphone?	

5,65	 1,046	 200	

Overordnet	tilfredshed		Q19_2	Med	udgangspunkt	
i,	hvad	du	mener	er	den	
ideelle	Smartphone,	hvor	
tilfreds	er	du	så	med	din	
nuværende?	

5,28	 1,249	 200	

Q21_1	Det	er	sandsyndligt,	
at	jeg	vil	anbefale	min	
nuværende	Smartphone	til	
venner	og	familie	

5,59	 1,508	 200	

Loyalitet		Q21_2	Min	overordnet	
tilfredshed	med	min	
nuværende	smartphone	
har	indflydelse	på	om	jeg	
vil	anbefale	den	til	andre		

6,01	 1,178	 200	

Q22_1	Jeg	vil	på	
nuværende	tidspunkt	gerne	
skifte	min	smartphone	ud	

3,23	 2,097	 200	
Holdning	til	udskiftning	

af	nuværende	
smartphone	Q22_2	Tanken	om	at	

udskifte	min	Smartphone	
gør	mig	glad	

3,85	 1,883	 200	
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Q22_3	Min	tilfredshed	med	
det	ydre	design	påvirker	
min	holdning	til	om	jeg	vil	
skifte	min	smartphone	ud	

4,25	 1,801	 200	

Q22_4	Min	tilfredshed	med	
tekniske	specifikationer	
påvirker	min	holdning	til	
om	jeg	vil	skifte	min	
smartphone	ud	

4,87	 1,735	 200	

Q22_5	Min	tilfredshed	med	
styresystemet	påvirker	min	
holdning	til	om	jeg	vil	skifte	
min	smartphone	ud	

4,43	 1,836	 200	

Q22_6	Min	tilfredshed	med	
brandet	påvirker	min	
holdning	til	om	jeg	vil	skifte	
min	smartphone	ud	

3,71	 1,859	 200	

Q22_7	Min	overordnet	
tilfredshed	påvirker	min	
holdning	til	om	jeg	vil	skifte	
min	smartphone	ud	

5,42	 1,561	 200	

Q22_8	En	helt	ny	
smartphone	fra	mit	
nuværende	brand	påvirker	
min	holdning	til	at	udskifte	
min	smartphone	

4,27	 1,899	 200	

Q22_9	En	helt	ny	
smartphone	fra	et	andet	
brand	påvirker	min	
holdning	til	at	udskifte	min	
smartphone	

3,15	 1,896	 200	

Q23_1	Jeg	tænker	ofte	på	
at	udskifte	min	Smartphone	

2,95	 1,977	 200	

Intention	om	
udskiftning	af	
nuværende	

smartphone	inden	for	
1	år	

Q23_2	Det	er	sandsynligt,	
at	jeg	vil	udskifte	min	
Smartphone	inden	for	1	år	

3,83	 2,265	 200	

Q23_3	Min	indstilling	til	at	
udskifte	min	smartphone	
har	indflydelse	på	mine	
planer	om	at	skifte	
smartphone	inden	for	1	år	

3,94	 1,948	 200	
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Q23_4	Min	intention	om	at	
skifte	min	smartphone	ud	
inden	for	1	år	afhænger	af	
hvor	tilfreds	jeg	er	med	de	
tekniske	specifikationer	

4,33	 1,949	 200	

Q23_5	Min	intention	om	at	
skifte	min	smartphone	ud	
inden	for	1	år	afhænger	af	
hvor	tilfreds	jeg	er	med	det	
ydre	design	

3,57	 1,85	 200	

Q23_6	Min	intention	om	at	
skifte	min	smartphone	ud	
inden	for	1	år	afhænger	af	
hvor	tilfreds	jeg	er	med	
styresystemet	

3,84	 1,948	 200	

Q23_7	Min	intention	om	at	
skifte	min	smartphone	ud	
inden	for	1	år	påvirkes	af	
hvor	tilfreds	jeg	er	med	
brandet	

3,18	 1,823	 200	

Q23_8	Den	overordnet	
tilfredshed	med	min	
smartphone	har	indflydelse	
på	min	intention	om	at	
skifte	den	ud	inden	for	1	år	

4,63	 1,914	 200	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet	spørgsmål	
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Hvor	lang	tid	forbrugeren	har	haft	sin	smartphone	

	

 

	

	

	

	

	

	

Forbrugerens	smartphone	brand	

Overordnet	spørgsmål Mean	 Std.	Deviation	 Emne
Q_3	Ydre	design	 5,42 1,144
Q_5	Tekniske	specs	 5,5 1,215
Q_7	Styresystem	 5,36 1,227
Q_9	Brand	 4,32 1,588
Q_12	Ydre	design 5,79 0,924
Q_14	Tekniske	specs 5,24 1,179
Q_16	Styresytem 5,67 0,968
Q_18	Brand 5,45 1,214
Q20_Ydre	design 5,7 1,061
Q20_Tekniske	specs 5,68 1,098
Q20_Styresystem 5,79 0,975
Q20_Brand 5,32 1,377

Betydning	

Tilfredshed	

Overordnet	tilfredshed

30,5%	
26,5%	

17,0%	

8,0%	 8,5%	

3,5%	 2,0%	 1,5%	 0,5%	 0,5%	 1,5%	

0,0%	

5,0%	

10,0%	

15,0%	

20,0%	

25,0%	

30,0%	

35,0%	

	0-6	mdr	 7-12	
mdr	

13-18	
mdr	

19-24	
mdr	

25-31	
mdr	

32-36	
mdr	

37-42	
mdr	

43-48	
mdr	

49-54	
mdr	

55-60	
mdr	

5	år	
eller	

derover	
Tid	

Q10_Hvor	lang	1d	har	du	ha4	din	nuværnde	
smartphone	
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67,50%	

32,50%	

Undersøgelse			

Mand		

Kvinde	

	
	

Demografiske	variable	
	
Køn		
Grafen	til	venstre	viser	den	faktiske	fordeling	af	køn	i	år	2016	kvartal	2.	Grafen	til	højre	
viser	fordelingen	af	køn	fra	vores	undersøgelse.			
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aldersfordelingen		

69,50%	

14,50%	

3,50%	
3%	

1,50%	 4,50%	 2%	
0,50%	

Q30_Smartphone	brand		

Apple	

Samsung	

LG	

Sony	

Nokia	

Huawei	

HTC	

49,70%	
50,30%	

2016	K2	

Mand		

Kvinde	
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6,03%	

48,74%	

16,08%	
10,05%	

15,08%	

4,02%	

0,00%	

10,00%	

20,00%	

30,00%	

40,00%	

50,00%	

60,00%	

14-19	 20-29	 30-39	 40-49	 50-59	 60-75	
Alderskategorier	

Undersøgelse		

Aldersfordeling		

5,05%	

18,18%	

14,14%	

9,60%	

33,33%	
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Folkeskole	 Gymnasium	 Erhversfaglig	
uddannelse	

Kort	
videregående	

Mellemlang	
videregående	

Lang	
videregående	

Q28_Senest	afslu/ede	uddannelse	
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Q29_Årlig	indkomst		

Grafen	til	venstre	viser	den	faktiske	aldersfordeling	i	år	2016	kvartal	2.	Grafen	til	højre	
viser	aldersfordelingen	fra	vores	undersøgelse.			
	

	
	
	
Beskæftigelse,	uddannelse	og	indkomst			
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Krydstabulering	

Sammenhæng	Q10	og	Q19_1	Hvor	lang	tid	man	har	haft	sin	smartphone	og	Tilfredshed	

	
	

Sammenhæng	Q10	og	Q23_2	Hvor	lang	tid	man	har	haft	sin	smartphone	og	Intention	

	
	

Sammenhæng	Q22_8	og	Q22_1	Ny	smartphone	nuv.	brand	og	Attitude	

	

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 137,434a 60 0

Likelihood.Ratio 64,768 60 0,314

Linear4by4Linear.Association 15,359 1 0

N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,829 0

Cramer's.V 0,338 0

N.of.Valid.Cases 200

Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 11%

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 95,443a 60 0,002

Likelihood.Ratio 87,35 60 0,012

Linear4by4Linear.Association 13,564 1 0

N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,691 0,002

Cramer's.V 0,282 0,002

N.of.Valid.Cases 200

Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 8%

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 69,984a 36 0,001

Likelihood.Ratio 77,495 36 0

Linear4by4Linear.Association 11,67 1 0,001

N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,592 0,001

Cramer's.V 0,241 0,001

N.of.Valid.Cases 200

Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 6%
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Sammenhæng	Q22_9	og	Q22_1	Ny	smartphone	andet	brand	og	Attitude	

	
	

Sammenhæng	Q22_1	og	Q23_2	Attitude	og	Intention	

	
	

Sammenhæng	Q19_1	og	Q21_1	Tilfredshed	og	Anbefaling	

	
	

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 61,922a 36 0,005
Likelihood.Ratio 63,644 36 0,003
Linear4by4Linear.Association 18,503 1 0
N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,556 0,005
Cramer's.V 0,227 0,005

N.of.Valid.Cases 200
Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 5%

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 118,606a 36 0
Likelihood.Ratio 119,613 36 0
Linear4by4Linear.Association 60,916 1 0
N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,77 0
Cramer's.V 0,314 0

N.of.Valid.Cases 200
Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 10%

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 210,166a 36 0

Likelihood.Ratio 146,064 36 0

Linear4by4Linear.Association 86,453 1 0

N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 1,025 0

Cramer's.V 0,418 0

N.of.Valid.Cases 200

Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 17%
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Sammenhæng	Q25	og	Q19_1	Køn	og	Tilfredshed	

	
	
	

	

Faktoranalyse		

1.	faktoranalyse:	Uafhængige	variable	tilfredshed:	Q11,	Q13,	Q15,	Q17		

	
	

Chi$Square+Tests
Value df Asymp..Sig..(24sided)

Pearson.Chi4Square 5,143a 6 0,526

Likelihood.Ratio 5,627 6 0,466

Linear4by4Linear.Association 1,659 1 0,198

N.of.Valid.Cases 200

Symmetric+Measures
Value Approx..Sig.

Nominal.by.Nominal Phi 0,16 0,526

Cramer's.V 0,16 0,526

N.of.Valid.Cases 200

Forklaringsgrad(Cramer's.V^2) 3%

1 Meget 
utilfreds 2 Utilfreds

3 Delvis 
utilfreds

4 Hverken 
eller

5 Delvis 
tilfreds 6 Tilfreds

7 Meget 
tilfreds

Count 1 1 5 5 29 70 24 135
% of Total ,5% ,5% 2,5% 2,5% 14,5% 35,0% 12,0% 67,5%
Count 0 0 4 5 19 28 9 65
% of Total 0,0% 0,0% 2,0% 2,5% 9,5% 14,0% 4,5% 32,5%
Count 1 1 9 10 48 98 33 200
% of Total ,5% ,5% 4,5% 5,0% 24,0% 49,0% 16,5% 100,0%

Total

Q19_1 Hvor tilfreds er du alt i alt med din nuværende smartphone

Total
Q25 Køn 1 Mand

2 Kvinde

0,885
2930,417

276
0,000

Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy.
Approx.	Chi-Square

Sig.
Bartlett's	Test	of	Sphericity																																							df

KMO	and	Bartlett's	Test
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Faktorer
Total %	of	Variance Cumulative	% Total %	of	Variance Cumulative	%

1 9,24 38,501 38,501 9,24 38,501 38,501
2 2,508 10,45 48,951 2,508 10,45 48,951
3 1,827 7,613 56,564 1,827 7,613 56,564
4 1,191 4,963 61,528 1,191 4,963 61,528
5 1,049 4,37 65,898 1,049 4,37 65,898
6 0,836 3,485 69,383
7 0,808 3,368 72,751

Total	Variance	Explained
Initial	Eigenvalues Extraction	Sums	of	Squared	Loadings

	
	

Initial Extraction
Q11_1	Længden 1 0,796
Q11_2	Bredden 1 0,806
Q11_3	Tykkelsen 1 0,594
Q11_4	Formen 1 0,746
Q11_5	Farven 1 0,406
Q11_6	Touchsreen 1 0,74
Q11_7	Skærmstørrelse 1 0,533
Q11_8	Bekvemmelighed 1 0,535
Q11_9	Materiale 1 0,587
Q13_1	Lagerplads 1 0,637
Q13_2	Kameraet 1 0,657
Q13_3	Batteritid 1 0,534
Q13_4	Holdbarhed 1 0,693
Q13_5	Ydeevne 1 0,729
Q13_6	Billedkvalitet 1 0,753
Q15_1	Åbenhed 1 0,449
Q15_2	udbuddet	af	antal	apps 1 0,76
Q15_3	udbuddet	af	relevante	apps 1 0,79
Q15_4	Sammenspil	med	andere	enheder 1 0,58
Q15_5	Nem	at	navigere	rundt	i 1 0,56
Q15_6	Hvor	hurtigt	der	kommer	softare 1 0,521
Q15_7	Interface 1 0,72
Q17_1	Brandets	image 1 0,863
Q17_2	Brandets	værdier 1 0,828

Communalities
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2.	Faktoranalyse:	betydning	uafhængige	variable	Q2,	Q4,	Q6,	Q8	
	

	
	
	
	 	

Styresystem	
og	Teknsike	

specs

Ydre	design	
og	Tekniske	

spces

Tekniske	
specs	og	

Styresystem	

Ydre	design	
og	Tekniske	

specs	
Brand	

Q15_3	udbuddet	af	relevante	apps 0,857
Q15_2	udbuddet	af	antal	apps 0,831
Q15_7	Interface 0,722
Q15_4	Sammenspil	med	andere	enheder 0,716
Q15_5	Nem	at	navigere	rundt	i 0,669
Q15_6	Hvor	hurtigt	der	kommer	softare 0,606
Q11_2	Bredden 0,864
Q11_1	Længden 0,86
Q11_8	Bekvemmelighed 0,699
Q11_3	Tykkelsen 0,665 0,329
Q11_7	Skærmstørrelse 0,64
Q11_5	Farven 0,433 0,359
Q13_5	Ydeevne 0,774
Q13_4	Holdbarhed 0,381 0,705
Q13_1	Lagerplads 0,705
Q13_3	Batteritid 0,704
Q13_6	Billedkvalitet 0,377 0,653 0,421
Q13_2	Kameraet 0,636 0,389
Q15_1	Åbenhed 0,406 0,421
Q11_6	Touchsreen 0,375 0,714
Q11_4	Formen 0,53 0,626
Q11_9	Materiale 0,398 0,472
Q17_1	Brandets	image 0,865
Q17_2	Brandets	værdier 0,773

Rotated	Component	Matrixa

Faktorer
Total %	of	Variance Cumulative	% Total %	of	Variance Cumulative	%

1 5,381 20,696 20,696 5,381 20,696 20,696
2 2,514 9,669 30,365 2,514 9,669 30,365
3 2,347 9,027 39,392 2,347 9,027 39,392
4 1,733 6,666 46,058 1,733 6,666 46,058
5 1,415 5,444 51,502 1,415 5,444 51,502
6 1,248 4,798 56,3 1,248 4,798 56,3
7 1,211 4,657 60,957 1,211 4,657 60,957
8 1,041 4,003 64,96 1,041 4,003 64,96
9 0,963 3,705 68,665
10 0,861 3,312 71,977

Initial	Eigenvalues
Total	Variance	Explained

Extraction	Sums	of	Squared	Loadings
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Regressioner	

Multipel	regression	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

ANOVA
Model Sum)of)Squares df Mean)SquareF Sig.

1 Regression 372,549 8 46,569 13,719 0
Residual 648,326 191 3,394
Total 1020,875 199

Coefficients
Model Collinearity-Statistics

B Std.-Error Beta t Sig. TOL VIF
1 (Constant) >1,07 1,16 >0,92 0,36
YdreDesign >0,01 0,20 >0,01 >0,07 0,95 0,58 1,73
Tekniske-specs >0,12 0,16 >0,06 >0,74 0,46 0,46 2,16
Styresystem 0,36 0,19 0,15 1,85 0,07 0,54 1,85
Brand 0,17 0,15 0,09 1,14 0,26 0,60 1,67
Overordnet-Tilfredshed 0,02 0,18 0,01 0,10 0,92 0,44 2,29
Q22_1-Jeg-vil-på-nuværende-tidspunkt-
gerne-skifte-min-smartphone-ud 0,57 0,08 0,52 7,57 0,00 0,70 1,44
Q24_4-Positiv-omtale-fra-andre-om-ny-
smartphone-påvirker-intention 0,17 0,09 0,15 1,98 0,05 0,62 1,62
Q24_5-Negative-kommentarer-af-min-
nuværende-påvirker-min-intenntion 0,06 0,10 0,05 0,64 0,53 0,59 1,71

Collinearity+Diagnosticsa
Model Dimension Eigenvalue Condition2Index

1 1 8,13 1
2 0,44 4,33
3 0,25 5,70
4 0,11 8,79
5 0,03 17,86

6 0,02 20,01

7 0,02 22,90

8 0,01 28,94
9 0,01 30,94
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Besvarelse	af	hypoteser	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Research questions Hypoteser
Accepteret/
afvist 

H1a: Tekniske specifikationer har størst betydning Accepteret'
H1b: Design har størst betydning Afvist'
H1c: Brand har størst betydning Afvist'
H1d: Styresystem har størst betydning Afvist'
H2a: Tekniske specifikationer har en positiv sammenhæng med 
tilfredshed

Accepteret'

H2b: Design har en positiv sammenhæng med tilfredshed Accepteret'
H2c: Brand har en positiv sammenhæng med tilfredshed Accepteret'
H2d: Styresystem har en positiv sammenhæng med tilfredshed Accepteret'
H3a: Der er en positiv sammenhæng mellem overordnet tilfredshed og 
loyalitet

Accepteret'

H3b: Ydre design har en positiv sammenhæng med loyalitet Accepteret'

H3c: Tekniske specifikationer har en positiv sammenhæng med loyalitet Accepteret'

H3d: Brand har en positiv sammenhæng med loyalitet Accepteret'
H3e: Styresystemet har en positiv sammenhæng med loyalitet Accepteret'
H4a: Ydre design har en negativ sammenhæng med holdningen Accepteret'
H4b: Tekniske specifikationer har en negativ sammenhæng med 
holdningen

Accepteret'

H4c: Brand har en negativ sammenhæng med  holdningen Afvist'
H4d: Styresystemet har en negativ sammenhæng med holdningen Accepteret'

H4e: Ny smartphone fra samme brand har en positiv effekt på holdning Accepteret'

H4f: Ny smartphone fra et andet brand har en positiv effekt på holdning Accepteret'

H4g: Tilfredshed har en negativ sammenhæng med holdningen Accepteret'
H5a: Ydre design har en negativ effekt på intentionen Afvist'
H5b: Tekniske specifikationer har en negativ effekt på intentionen Accepteret'
H5c: Styresystemet har en negativ effekt på intentionen. Afvist'
H5d: Brand har en negativ effekt på intentionen Afvist'
H5e: Overordnet tilfredshed har negativ effekt på intentionen Accepteret'

RQ1: Hvilke underliggende faktorer ved en 
smartphone har størst betydning for de danske 
forbrugere?

RQ2: Hvilke underliggende faktorer har størst 
indflydelse på forbrugerens overordnet tilfredshed 
med sin nuværende smartphone?

RQ3: Hvad afhænger loyaliteten af?

RQ4: Hvilke underliggende faktorer har størst 
indflydelse på forbrugerens holdning til at udskifte 
sin smartphone?

RQ5: Hvilke underliggende faktorer har størst 
betydning for de danske forbrugeres intention om at 
udskifte deres nuværende Smartphone indenfor et 
år?

H6a: Social påvirkning har en positiv sammenhæng med holdningen Accepteret'

H6b: Social påvirkning har en positiv sammenhæng med intentionen Accepteret'

RQ5: Hvilke underliggende faktorer har størst 
betydning for de danske forbrugeres intention om at 
udskifte deres nuværende Smartphone indenfor et 
år?

RQ6:  Påvirker danske smartphone forbrugere 
sociale relationer deres holdning og intention 
omkring udskiftning af smartphone?
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Direkte	spm	-	simpel	regression	
	

	
	

Linearitet	–	Tilfredshed-Styresystem	

	

Afrapportering	af	resultater	

Gennemsnit	Sammensatte	skaler	vs.	Overordnet	spørgsmål	

	

Afhængig(variabel Computed)Tilfredshed
Unstandardized+Coefficients Standardized+Coefficients

Uafhængig(variabel B Std.)Error Beta t Sig.
Q20_1+Tilfredshed+med+ydre+design 0,62 0,06 0,61 10,68 0,00
Q20_2+Tilfredshed+med+tekniske+specs 0,62 0,05 0,63 11,41 0,00
Q20_3+Tilfredshed+med+Styresystem 0,52 0,07 0,46 7,36 0,00
Q20_4+Tilfredshed+med+brand 0,38 0,05 0,48 7,76 0,00
Afhængig(variabel Q21_1)Loyalitet
Uafhængig(variabel
Q21_2+Min+overordnet+tilfredshed+har+indflydelse+på+anbefaling 0,76 0,07 0,60 10,46 0,00
Afhængig(variabel Q22_1)Attitude
Uafhængig(variabel
Q22_3+Tilfredshed+med+Ydre+design+påvirker+min+holdning 0,21 0,08 0,18 2,58 0,01
Q22_4+Tilfredshed+med+Tekniske+specs+påvirker+min+holdning 0,23 0,08 0,19 2,73 0,01
Q22_5+Tilfredshed+med+Styresystemet+påvirker+min+holdning 0,09 0,08 0,08 1,14 0,26
Q22_6+Tilfredshed+med+Brand+påvirker+min+holdning 0,19 0,08 0,17 2,44 0,02
Q22_7+Overordnet+tilfredshed+påvirker+holdning 0,14 0,10 0,11 1,50 0,14
Afhængig(variabel Q23_2)Intention
Uafhængig(variabel
Q23_5+Intention+afhænger+af+tilfredshed+med+ydre+design 0,57 0,08 0,46 7,35 0,00
Q23_4+Intention+afhænger+af+tilfredshed+med+tekniske+specs 0,41 0,08 0,35 5,33 0,00
Q23_6+Intention+afhænger+af+tilfredshed+med+styresystemet 0,32 0,08 0,27 4,01 0,00
Q23_7+Intention+afhænger+af+tilfredshed+med+brand 0,39 0,08 0,32 4,70 0,00
Q23_8+Den+overordnet+tilfredshed+har+indflydelse+på+intention 0,53 0,08 0,44 6,97 0,00
Q23_3+Indstilling+til+udskiftning+påvirker+intention 0,61 0,07 0,52 8,60 0,00

T_YdreDesign

Q12 Tilfredshed alt 
i alt med  ydre 

design T_tekniske specs

Q14 Tilfredshed alt 
i alt med tekniske 

specs T_Styresystem

Q16 Tilfredshed alt 
i alt med 

styresytem T_Brand
Q18 Tilfredshed alt 

i alt med Brand
Valid 200 200 200 200 200 200 200 200
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0

5,8271 5,79 5,0650 5,24 5,6614 5,67 5,3850 5,45

,06130 ,065 ,08377 ,083 ,06505 ,068 ,08150 ,086

5,8571 6,00 5,1667 5,00 5,7857 6,00 5,5000 6,00

7,00 6 5,17a 6 6,00 6 6,00 6

,86685 ,924 1,18475 1,179 ,91997 ,968 1,15257 1,214

,751 ,853 1,404 1,389 ,846 ,937 1,328 1,475

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

N

Mean

Std. Error of Mean
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Tekniske	specs	–	regressioner	på	de	fire	afhængige	variable	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

B_Ydre_desi
gn

Q3 Hvor stor 
betydning har Ydre 

design for dig
B_Teknisk
e_specs

Q5 Hvor 
stor 

betydning 
har 

Tekniske 
specs for 

dig
B_Styresy

stem

Q7 Hvor 
stor 

betydning 
har 

Styresyste
met for dig B_Brand

Q9 Hvor 
stor 

betydning 
har Brand 

for dig
Valid 200 200 200 200 200 200 200 200
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0

5,1025 5,42 5,3000 5,50 5,2760 5,36 4,1750 4,32
,06991 ,081 ,06771 ,086 ,06822 ,087 ,10935 ,112
5,2500 6,00 5,3333 6,00 5,4000 5,00 4,5000 4,00

5,25 6 6,00 6 5,00 5 4,00 5
,98869 1,144 ,95750 1,215 ,96482 1,227 1,54639 1,588

,978 1,309 ,917 1,477 ,931 1,507 2,391 2,520
Std. Deviation
Variance

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode

Tekniske'specs Totale'effekter'Tilfredshed'og'loyalitet
Afhængige)variable Totale)effekt

Uafhængige)variable Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed Loyalitet
Har)meget)lagerplads)(Gb) 0,33 0,36 0,33 0,67
Har)det)bedste)kamera)på)markedet 0,42 0,45 0,42 0,85
Har)lang)batteritid) 0,32 0,35 0,32 0,65
Holdbarhed/robusthed) 0,24 0,27 0,24 0,50
Dens)evne)til)at)fastholde)samme)ydeevne)over)tid) 0,38 0,42 0,38 0,78
Har)den)skarpeste)billedkvalitet)på)markedet 0,43 0,47 0,43 0,88
Tilfredshed 0,95 0,95

Tekniske'specs Totale'effekter'Attitude'og'Intention

Tilfredshed Attitude Intention Attitude Intention
Har2meget2lagerplads2(Gb) 0,33 =0,35 =0,15 =0,69
Har2det2bedste2kamera2på2markedet 0,42 =0,66 =0,28 =0,40 =1,29
Har2lang2batteritid2 0,32 =0,41 =0,31 =0,22 =1,02
Holdbarhed/robusthed2 0,24 0,14 =0,35
Dens2evne2til2at2fastholde2samme2ydeevne2over2tid2 0,38 =0,44 =0,25 =0,21 =1,08
Har2den2skarpeste2billedkvalitet2på2markedet 0,43 =0,50 =0,21 =0,24 =1,15
Tilfredshed =0,92 =0,43 =0,92 =0,98
Attitude 0,60 0,60

Uafhængige2variable Afhængige2variable Totale2effekt



Iphone	6s Iphone	6s+ Samsung	Galaxy	s7 Samsung	Galaxy	s7edge Sony	Xperia	z5 Sony	Xperia	z5	Compact Sony	Xperia	Z5	Premium Nokia	Lumia	930
Styresystem	
OS iOS iOS Android Android Android Android	 Android Windows	Phone
Design	
Længde	(mm) 138,3 158,2 142,4 150,9 146 127 154,	4 137
Bredde	(mm) 67,1 77,9 69,6 72,6 72 65 75,8 71
Dybde	(mm) 7,1 7,3 7,9 7,7 7,3 8,9 7,8 9,8
Formen Runde	kanter Runde	kant Runde	kant Runde	kanter lidt	kantede Lidt	kantede Lidt	kantede Lidt	kantet	
Farven Sølv,	Guld,	rosaguld,	space	grå Samme Sort,	hvid,	guld,	sølv Sort,	hvid,	guld,	sølv Hvid,	sort,	guld,	grøn,	pink Hvid,	grafit	sort,gul,	koral Chrome,	sort,	guld,	Pink Sort,	hvid,	Orange,	grøn
Touchscreen	 ja ja JA Ja Ja ja Ja ja	
Tastatur	fysisk	 nej	 nej nej	 Nej	 Nej	 Nej	 Nej	 Nej
Skærmstørrelsen 4,7" 5,5" 5,1" 5,5" 5,2" 4,6" 5,5" 5"
Tekniske	Specs
Lagerplads 16,	64,	128 16,	64,	128 32,	64 32,	64 32	GB	 32	GB 32	GB 32	GB	
RAM	 1GB 1GB	 4	GB 4	GB 3GB	 2	GB 3	GB	 2	GB	
Hoved	Kamera	 12	MP 12	MP 12	MP 12	MP 23	MP 23	MP 23	MP 20	MP
Front	Kamera	 5	Mp 5	Mp 5	MP 5	MP 5,1	MP 5,1	MP 5,1	MP 1,2	MP
Batteri	kapacitet		 1810	mAh 2915	mAh 3000	mAh 3600	mAh 2900	mAh 2700	mAh 3430	mAh 2420	mAh
Billedopløsning	 1334	x	750	 1920	x	1080 1440	x	2560 1440	x	2560 1080	x	1920 720	x	1280 2160	x	3840 Fuld	HD	(1920	x1080)
Pixel	densitet	 326	ppi 400	ppi 577	ppi 534	ppi 428	ppi 323	ppi 806	ppi 441	ppi
Processor	 64	bit	A9	 64	bit	A9	 Quad	-	core	2.3	Ghz	 Quad	-	core	2.3	Ghz	 Quad	64	bit Quad	kerne	 Quad	kerne Quad-kerne	2200	Mhz
Chip	set A9 A9 Qualcomm	820 Qualcomm	820 Qualcomm	810 Qualcomm	810 Qualcomm	810 Qualcomm	800
Realease	dato	 sep/15 sep/15 mar/16 mar/16 01/10/15 15/10/15 15/11/15 jul/14

	
	

Modeloversigt:	udvidede	modeller	



Formål	 Spørgsmål	 Data/teknik	 Resultat		 Gyldighed		 Pålidelighed		 Tilstrækkelighed		
Undersøge relevante 
eksterne forhold som 
kan påvirke 
producenterne	

Hvilke	nuværende	og	
fremtidige	eksterne	
forhold	har	
indflydelse	på	det	
danske	marked	for	
smartphones			

Eksisterende	
litteratur	og		nyheds	
prognoser	
Sekundær	data	=>	
ekstern	data				
	

Teknologi	i	udvikling,	
ændrede	kontekst,	
øgede	konkurrence,	
ens	produkter	
	

Information	er	valgt	
på	baggrund	af	deres	
relevans.	Evt.	kunne	
flere	kilder	brugt	flere	
kilder.			
	

Bygger	på	andres	
vurderinger	af	
tekstudvalget.			
	

Vurderes	som	
tilstrækkelig,	da	
relevante	
informationer	er	
blevet	givet	til	at	
dække	formålet		
	

At opnå indsigt og 
kendskab til vigtige 
attributter i en 
smartphone  
	

Hvilke	smartphone	
attributter	gør	sig	i	
litteraturen	særligt	
gældende	på	
smartphone	
markedet?	

Beskrivende	
gennemgang	via	
litteratur		
Sekundær	data=>	
ekstern	data	

Gennemgående	tema	
var	funktioner,	
design,	brand,	
brugbarhed,	
brugervenlighed,	
styresystem		
	

Litteratur	er	udvalgt	
på	baggrund	af	dens	
synsvinkler	og	er	i	høj	
grad	relevant	

Bygger	på	andres	
vurderinger	af	
tekstudvalget.	
Anvendte	
informationer	kunne	
uddybes	igennem	
kvalitative	interviews	
med	smartphone	
brugere.		
	

Er	tilstrækkelig,	giver	
et	introduceret	billede	
af	markedet	fra	
mange	forskellige	
vinkler	og	danner	en	
god	baggrund	for	
videre	analyse	
arbejde.		
	

Forstå danske 
forbrugers præferencer 
herunder vigtighed, 
tilfredshed og 
udskiftning 	

Hvordan	kan	
smartphone	
producenter	styre	
efter	danske	
forbrugers	holdning	
til	smartphones	
attributter	samt	
intention	om	
udskiftning?	

Kvantitativ	
Spørgeskema	med	
200	danske	
smartphone	brugere	

49%	er	uenig	at	de	på	
nuværende	tidspunkt	
gerne	vil	skifte	deres	
smartphone	ud.		
Tekniske	specs	har	
størst	relativ	effekt	på	
intention	og	holdning.		
	

Danskere	på	online	
sociale	medier	og	
forskellige	
arbejdspladser	er	et	
velkendt	udsnit.	Dog	
ikke		repræsentativt	

De	samme	spørgsmål	
blev	stillet	til	alle.	
Fokus	på	definitioner	
for	at	skabe	en	fælles	
forståelse.	
Sammensatte	skalaer	
er	blevet	anvendt.		
	

Til	formålet	er	
fremgangsmåden	
tilstrækkelig		
	

Få indsigt i hvordan 
smartphone 
producenter opererer 
internt	

Hvorledes	ser	
processen	ud	for	
fremstilling	af	en	
smartphone	

Beskrivende	
gennemgang	via	
litteratur.	Sekundær	
data	=>	ekstern	data	

Produktudvikling	er	
essentiel.	
Produktion	og	
produktudvikling	er	
en	tidskrævende	
proces		

Litteratur	udvalgt	på	
baggrund	af	dens	
synsvinkler	og	
relevans.	Lav	
gyldighed	for	
manglende	intern	
kontakt.	

Bygger	på	andres	
vurderinger	af	
tekstudvalget	

Tilstrækkelig	på	trods	
af	manglende	
ressourcer	og	
kontakter		
	

Vise hvordan et 
styringsværktøj kan 
operationaliseres	

Hvordan	skal	
styringsværktøjet	
operationaliseres	hos	
producentenerne	

Teori	fra	kvantitativ	
undersøgelse		

Gennemgang	af	
operationalisering	og	
hvordan	det	skal	
foregå.		
	

Anvendt	gentagelse	af	
undersøgelsesproblem	
og	design		
	

Pålidelighed	ikke	
relevant			
	

Tilstrækkelig	til	
formålet.				
	

Kvalitetsrapport		


