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Research 

questions: Which dimensions of brand equity are important for banks branding initiatives at 

the Swedish market? Which dimensions in brand equity should be developed in 

order to be adaptable to banks branding initiatives? 

Purpose:  The purpose of this study is to examine the relationship between the  different 

dimensions that constitutes brand equity, to further develop suggestions on how 

banks can adapt in order to achieve greater competitiveness in the Swedish banking 

sector. 

Method:  The study applies a qualitative research with an abductive approach. The data was 

collected through semi-structured interviews with employees from Nordea bank. 

Conclusion: The results of this study demonstrate that Aakers theory of brand equity from a 

business perspective is relevant, but should be adapted to suit the attributes that 

reflects the current competitive situation on the Swedish bank market. The study 

further shows that the dimensions „brand loyalty‟ and „brand associations‟ are the 

key elements of brand equity. The study contributes with proposals for adjustment 

along with the current banking situation on the Swedish market. 
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Handledare: Magnus Hoppe 

Nyckelord: Varumärkeskapital, Banksektorn, Intern varumärkesuppbyggnad, Bank. 

Frågeställning: Vilka dimensioner i varumärkeskapitalet är viktiga för bankers 

 varumärkesstärkande insatser på den svenska marknaden? Vilka dimensioner i 

varumärkeskapitalet bör utvecklas för att vara anpassningsbara till bankers 

varumärkesstärkande insatser? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förhållandet av de olika dimensioner som utgör 

ett varumärkeskapital, för att sedan ge förslag på hur banker kan anpassa dessa för 

att uppnå ökad konkurrenskraft på den svenska bankmarknaden. 

Metod:  Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. 

 Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med personal från 

 Nordea. 

Slutsats: Resultatet av denna studie påvisar att Aakers teori kring varumärkeskapital ur ett 

företagsperspektiv är relevant, men kan behöva anpassas för att passa in på de 

attribut som speglar den rådande konkurrenssituationen på den svenska 

bankmarknaden. Studien visar vidare på att dimensionerna varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer utgör de viktigaste delarna i ett varumärkeskapital. 

Studien bidrar vidare med anpassningsförslag utefter den rådande banksituationen 

på den svenska marknaden. 
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1 Inledning 

 

  
etta kapitel ämnar ge en introduktion av ämnet och presenterar vidare arbetets 

problemdiskussion, syfte samt studiens disposition. 

  

 

1.1 Bakgrund 
Det sägs att dagens konsumenter exponeras för fler varumärken, företag och reklam än någonsin 

tidigare. Samtidigt ser företagsmarknaden en snabb tillväxt av multinationella varumärken (Wang et 

al. 2007). Detta har tillsammans lett till ett ökat behov av effektiva varumärkesstrategier med större 

insatser, bättre produktutveckling och en mer träffsäker marknadsföring av dagens företag för att 

kunna attrahera och bibehålla konsumenternas intresse (Dahlén & Lange 2009). Ett av de främsta 

sätten att uppnå detta är enligt Patent- och registreringsverket (2015), att använda varumärket. 

 

Studier kring varumärken och varumärkeshantering har historiskt sett attraherat en stor antal 

akademiker och forskare (Riley 2009). Begreppet varumärkeskapital kan beskrivas som det totala 

värdet av ett varumärke (Wood 2000). Enligt Kapferer (2008) förekommer det två paradigmskiften 

inom varumärkeskapital. Den första är kundorienterad och bygger på den relation kunder upplever till 

varumärken de har koppling till. I kontrast till detta står det andra paradigmskiftet där forskare 

(exempelvis Simon & Sullivan 1993; Chu & Keh 2006) istället valt att fästa fokus vid ett varumärkes 

finansiella värde som en egen beståndsdel. (Riley 2009)  

     

Ett varumärke kan ses som ett löfte från ett företag till både kunder och anställda. Löftet kommer 

sedan att associeras med företaget som en indikation på kvalité och pålitlighet, detta gäller i synnerhet 

när kärnproduktens attribut inte går att urskilja före konsumtion eller gentemot företagets 

konkurrenter. (Gregg & Farris 2003) För att skapa ett förtroendeingivande och starkt varumärke krävs 

det förståelse för varumärket i fråga. Likväl krävs det djupa kunskaper gällande varumärkets olika 

delar för att förstå dess totala värde. Dessa delar benämns ofta som dimensioner och utgörs framförallt 

av varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociation och uppfattad 

varumärkeskvalité. Ett varumärkes totala värde benämns ofta som varumärkeskapital och genom 

insiktskapande ansatser kan relevanta utvecklingsområden belysas, för att sedan ligga till grund för 

framtida positioneringsstrategier. Aaker (1991), en expert inom varumärkesbyggande åtgärder, 

definierar varumärkeskapital som “a set of assets and liabilities linked to a brand, its name and 

symbol, that adds to or subtracts from the value provided by a product or service to a firm and/or to 

D 
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that firm’s customers” och menar att det är när ett varumärkeskapital är kartlagt och mätt internt, som 

företaget kan uppnå extern lojalitet och därtill lönsamhet. (Aaker 1991;1996) 

1.2 Problemdiskussion  
Urde (1999) anser att varumärket ofta har behandlats, närmast som en kompletterande 

produktaccessoar. Kapferer (1997) menar dock att varumärket är ett signum som konsumenten kan 

använda för att sammankoppla en produkts olika attribut. Tidigare forskning i ämnet präglas med 

andra ord av ett varierat synsätt. En omfattande litteraturstudie inom akademiska 

marknadsundersökningar visar på att det finns tre framträdande teorier kring mätandet av ett 

varumärkeskapital. Vad som sedan skiljer dessa teorier åt är dess skiljande fokusområden. Aaker 

(1991) har till exempel valt att fokusera på varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv, medan Keller 

(1993) erbjuder ett konsumentinriktat synsätt på varumärkeskapital. Erdem och Swait (1998) 

introducerar varumärkeskapital ur ett ekonomiskt perspektiv.  

  

Trots att varumärkesbyggande aktiviteter ofta kopplas samman med materiella varor är det även av 

avgörande betydelse för serviceindustrin där både företaget och de som utför tjänsten är varumärket 

(Dua et al. 2013). Här har varumärkesbyggande aktiviteter möjligheten att påverka företagets 

framgångsfaktorer i form av en högre lönsamhet och lojala kunder vilket är avgörande för ett företags 

framtid, framförallt inom en tillväxtmarknad där nya konkurrenter ständigt tillkommer (Berry 2000). 

Detta gäller i synnerhet företag som är verksamma i en bransch med högengagemangsprodukter, där 

konsumenterna är i behov av företagets expertis och därför fäster extra vikt och tilltro till företaget 

(Berry 1995; Bitner 1995).  

  

En marknad som utsatts för ett starkt förändringstryck är banksektorn, där redan väletablerade 

företagen valt att utvidga sin verksamhet samtidigt som ett stort antal nya företag, svenska såväl som 

utländska, har etablerat sig på den svenska marknaden. En annan viktigt aspekt till detta är att 

bankkontor fått en minskad betydelse för konsumenter när det kommer till att bruka bankens 

traditionella service och tjänster. Denna service utför kunden nu till stor utsträckning istället på egen 

hand med hjälp av datorer och mobiltelefoner. De nya distributionssätten har sedermera möjliggjort 

för en utveckling av nya tjänster och den nya tekniken har även öppnat upp marknaden för etablering 

av nya banker och således ökat konkurrensen på marknaden. I december 2014 fanns det totalt 117 

banker på marknaden och de utländska filialerna i Sverige har ökat från 48 stycken år 2004 till 67 

stycken år 2014. (Svenska Bankföreningen 2015)  

 

Det finns idag ett starkt mönster av tillämpningar av Aakers (1991) teori gällande varumärkeskapital 

inom olika bankmarknader. Bland dessa finns artiklar som berör varumärkeskapital i relation till 

banker och lojalitet, vilket är relevant vid undersökning av varumärkeskapital även inom den svenska 



Inledning 

3 

 

bankmarknaden. (Dua et al. 2013) Dessa studier är dock av kvantitativ karaktär och utgörs endast av 

statistiska analyser av varumärkeskapitalet. Målet med kvantitativa studier är att generalisera och 

verifiera befintliga kvalitativa slutsatser (Bryman & Bell 2013). De kvalitativa studierna som tidigare 

berört banker i relation till varumärkeskapitalet har dock genomförts med ett konsekvent fokus på 

länder i mellanöstern. Dessa anses därför inte representativa för denna studie vars fokus framförallt 

innefattar den svenska bankmarknaden. Exempel på dessa är Brand Loyalty and Relationship 

Marketing in Islamic Banking System (Omar & Ali 2010), A survey of brand equity and customer 

satisfaction of Iranian state-owned banks (Ghazizadeh et al. 2010) och Analyzing the Brand Equity 

and Resonance of Banking Services: Malaysian Consumer Perspective (Aziz & Yasin 2010).  

Anledningen till att dessa forskningar inte anses representativa för denna studie grundar sig på att 

Ghazizadehs et al. (2010) bankmarknad utgörs av ett land som av Riksdagen (2012) och 

Utrikespolitiska Institutet (2015) benämns som en diktatur. Detta kan innebära att alla varumärken på 

marknaden inte har haft samma förutsättningar. Forskningens slutsatser anses därför inte lämpliga att 

använda som stöd vid studier av den svenska bankmarknaden. Aziz och Yasin (2010) och Omar och 

Ali (2010) berör länder och banker med ett islamiskt styre och anses även dem vara icke 

representativa, då koranen inte tillåter att tjäna pengar på pengar, tillika det allmänna användandet av 

ränta (Wilson 1997).  

 

Det förekommer alltså en avsaknad av kvalitativ forskning anpassat för den svenska bankmarknaden. 

Kvalitativa metoder kan användas för att finna orsakssamband bakom kvantitativa resultaten samt leda 

till nya teorier och uppfattningar (Bryman & Bell 2013) men då det finns en avsaknad av dessa är det 

svårt att mäta teorins appliceringsbarhet på den svenska bank marknaden. Det har med andra ord 

uppstått ett forskningsgap som bildat ett behov av en vidareutveckling av varumärkeskapitalet ur ett 

kvalitativt perspektiv. Denna studie berör därför Aakers (1991) teori. Fokus för studien är att mäta det 

interna varumärket ur ett företagsperspektiv, vilket leder vidare till studiens frågeställningar: 

- Vilka dimensioner i varumärkeskapitalet är viktiga för bankers varumärkesstärkande insatser 

på den svenska bankmarknaden? 

- Vilka dimensioner i varumärkeskapitalet bör utvecklas för att vara anpassningsbara till 

bankers varumärkesstärkande insatser? 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka förhållandet av de olika dimensioner som utgör ett varumärkeskapital, för att 

sedan ge förslag på hur banker kan anpassa dessa för att uppnå en ökad konkurrenskraft på den 

svenska bankmarknaden. 
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1.4 Disposition 

 

                                      Figur 1. Egen illustration av uppsatsens disposition 
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2 Varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv 

  

öljande kapitel presenterar först en allmän syn kring ett varumärkeskapital tillsammans med 

en definition av vad ett starkt varumärke är. Detta mynnar sedan ut i en utvidgad version av 

Aakers teori om varumärkeskapitalet som sedan ligger till grund för studien tillsammans 

med den svenska bankmarknaden. Teorikapitlet kommer sedermera att användas som grund för den 

teoristyrda analysen. 

 

   
Varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, uppfattad varumärkeskvalité och varumärkesassociationer 

är fyra av de centrala delarna som utgör Aakers (1991) teori kring varumärkeskapitalet. Därtill hör 

förtroende och uppfattad varumärkesrisk som utgör en stor grund i ett starkt varumärke (Berry 1995; 

Bitner 1995). Förtroende och uppfattad risk kan därför användas som en kompletterande dimension 

vid studier av varumärkeskapitalet på bankmarknaden. (Kim & Prabhakar 2000; Desai et.al 2008) 

Varumärkets värde och den bakomliggande orsaken till dess värde, definieras enklast genom förståelse 

av de olika dimensionerna i ett varumärkeskapital samt deras effekt. Dessa dimensioner och dess 

innehåll påverkar alla varumärket på olika sätt och ett företag bör av denna orsak lokalisera, förstå och 

nyttja dessa för önskad effekt. (Aaker 1992)  

 

 

 

 

F 

Figur 2. Egen illustration av ett varumärkeskapital 



Teoretisk referensram 

6 

 

2.1 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet utgör en av de viktigaste dimensionerna i ett varumärkeskapital (Dua et al. 2013). 

Aaker (1991) definierar lojalitet som den koppling kunden upplever till varumärket samtidigt som det 

påvisar företagets framtida intäkter då lojala kunder är mer gynnsamma för varumärket samt mindre 

kostsamma att tillfredsställa. Forskare som Reichheld (1990), Reichheld och Sasser (1993) samt Sheth 

och Parvatiyar (1995) påpekar likt Aaker (1991) vikten av varumärkeslojalitet genom att betona hur 

hög lojalitet bland konsumenter bidrar till varumärkets totala framgångsnivå. Varumärkeslojalitet 

fungerar som ett hjälpmedel för att utvärdera kundens benägenhet att lämna varumärket. Detta sker 

oftast i samband med förändringar gällande produktutbud, priser eller produktfunktioner. (Aaker 

1991) Det framhävs samtidigt att kunder inom bankmarknaden väldigt sällan blir lockade av den 

faktiskt erbjudna produkten utan av andra attribut då många finansiella tjänster och produkter är 

väldigt lika varandra. De menar att kundens lojalitet inte heller beror på den faktiskt erbjudna tjänsten 

eller produkten. (Barnes & Howlett 1998). Ett företag uppnår sann varumärkeslojalitet när de lyckas få 

konsumenten att medvetet och med stort engagemang kontinuerligt vända sig till varumärket i fråga. 

(Beerli et al. 2004) Ett högt kundengagemang är en stark indikation på att företaget har ett 

konkurrenskraftigt varumärke med ett starkt varumärkeskapital. Genom engagerade kunder blir det 

således inte bara troligare att varumärket får god word-of-mouth utan även att företaget lättare kan nå 

ut till de engagerade kunderna som aktivt reagerar vid varumärkets uppsyn. (Aaker 1991)  

2.1.1 Det strategiska värdet 
Det är av strategiskt värde för ett företag att ha en hög grad av lojala kunder. Lojala kunder med ett 

starkt förtroende för varumärket visar sin lojalitet genom att investera pengar och bidra med 

utvecklingsförslag. (Schoenbachler et al. 2004) Konsumenter som känner en hög grad av lojalitet 

tenderar att vara mer immuna mot konkurrenters marknadsföringsåtgärder, vilket skapar en marknad 

där nya konkurrenter får svårare att etablera sig (Dua et al. 2013). Lojala kunder får relationsskapande 

känslor för ett varumärke och visar bland annat sin lojalitet genom att vara okänsliga för 

prisförändringar. (Schoenbachler et al. 2004) Med hjälp av en hög grad av varumärkeslojalitet sparar 

företaget både tid och pengar, två faktorer som båda påverkar intäkterna (Aaker 1991). 

2.2 Varumärkeskännedom 
Dimensionen varumärkeskännedom mäter hur starkt ett varumärke kopplas samman med en viss 

produkt (Dua et al. 2013). Aaker (1991) delar upp varumärkeskännedomen i tre olika kategorier som 

beskriver konsumenternas syn på det affärsområde företaget är aktivt inom. Den allra lägsta nivån är 

Kategori 1, hit hör hågkomsten av varumärket. Dua et al. (2013) beskriver att hågkomst endast uppnås 

när konsumenten korrekt kan framkalla varumärket ur sitt minne vilket görs när varumärket inte 

förväxlas med konkurrenter. Kategori 2, varumärkesigenkänning, uppnås när konsumenten själv 

nämner varumärket inom den aktuella produktkategorin. Vidare är kategori 3, top-of-mind, uppnådd 

när varumärket i fråga är först att listas i den angivna produktkategorin. Varumärket är i detta fall 
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konsumentens självklara förstahandsval. När dessa nivåer är nådda har varumärket en stor 

konkurrensfördel på den angivna marknaden, något företag bör sträva efter att uppnå. (Aaker 1991) 

Varumärket innehar då ett övertag gentemot andra varumärken (Keller 1993; Dua et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid igenkännande av ett varumärke går konsumenten igenom tre olika faser, etableringen av 

varumärket, attributet och sedan associationen (Aaker 1991). Hög varumärkesigenkänning bidrar till 

att förbättra företagets totala prestation vilket på sikt ökar intäkterna. Varumärkeskännedom bidrar 

även till att öka den upplevda känslan av företagets erfarenhet och bredd inom den aktuella branschen. 

(Homburg et al. 2010) Detta bidrar också till att den marknadsföring varumärket står bakom får 

maximal effekt, vilket kan skapa framgångsassociationer hos varumärket (Aaker 1991). I enlighet med 

detta framhäver flera forskare att varumärkeskännedom även signalerar god varumärkeskvalité, något 

som anses gå hand i hand med lojalitet (Hoyer & Brown 1990; MacDonald & Sharp 2000). Dahlén 

och Lange (2009)  menar samtidigt att vid köp av högengagemangsvaror måste konsumenten gå 

igenom köpprocessen med faserna “upptäcka behov”, “söka information”, “läsa på”, “avslut” och 

“utvärdering av köp”, varumärket måste därför kunna attrahera och bibehålla konsumenternas intresse 

igenom alla dessa steg. 

 

Inom branscher där företagens produkter och erbjudanden liknar varandra till stor del, är det av stor 

vikt för företag att tydligt och på ett förtroendegivande sätt kommunicera sina specifika och 

differentierande egenskaper (Aaker 1991). När detta är svårt på grund av likheter i erbjudanden och 

andra avgörande kvalitéer kan just symboler vara ett sätt för varumärken och företag att urskilja sig 

bland konkurrenterna på marknaden och på så sätt skapa kännedom (Kotler 1997). En symbol som får 

ett starkt genomslag med många positiva associationer kan på sikt påverka lojaliteten och varumärkets 

uppfattade kvalité. (Aaker 1991) Det blir allt viktigare för varumärken att marknadsföra sig internt för 

Figur 3. Egen illustration av varumärkeskännedom. 
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att kunna kommunicera ut varumärkets önskade kvalitéer enhetligt. Detta då de anställdas syn, 

inställning och tankar kring varumärket även påverkar konsumenterna.  (Balmer & Powell 2006) 

2.3 Uppfattad varumärkeskvalité 
Dimensionen uppfattad varumärkeskvalité innefattar den fullständiga bilden av kvalitén hos de 

produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Att associeras med hög kvalité kan vara ett sätt för 

företag att sticka ut bland konkurrenterna. Ett företag kan uppnå uppfattad varumärkeskvalité genom 

en högre prissättning, så kallade premiumpriser, som skall påvisa den goda kvalitén samtidigt som 

varumärket stärks. (Aaker 1991) I kontrast till Aaker (1991) menar Ailawadi et al. (2003)  att 

premiumpriser inte alltid bör vara en faktor vid mätandet av den uppfattade varumärkeskvalitén då 

många varumärken har blivit framgångsrika via låga prissättningar. 

    

För att höja nivån av den upplevda kvalitén kan företag betrakta de fyra olika aspekter som 

tillsammans ökar värdet av denna dimension i Aakers (1991) teori kring varumärkeskapital. Den första 

aspekten att se till är den så kallade reason-to-buy, som förklaras genom att konsumentens anledningar 

att köpa eller inte köpa varumärkets produkter eller tjänster. Här tas de interna faktorerna service och 

förtroende in som avgörande faktorer. Den andra aspekten är differentiering eller positionering vilket 

företaget kan använda för att urskilja sig från sina konkurrenter. Aspekt nummer tre är utvidgning av 

varumärket i form av nya produkter eller expansioner till nya marknader, vilket avser att påvisa 

företagets anpassningsförmåga efter konsumentefterfrågan och marknadstrender. Sista aspekten är 

nivån av återförsäljare och distributörer som använder sig utav varumärket för att sprida en känsla av 

kvalité. (Aaker 1991) 

 

Vidare är det relevant att vara medveten om att konsumenter inte alltid finner samma faktorer 

värdeskapande och att det refereras till den upplevda kvalitén hos kunden och inte den faktiska 

kvalitén som levereras (Zeithaml 1988; Aaker 1991). Upplevd varumärkeskvalité är enligt Bloemer et 

al. (1998) en av de viktigaste komponenterna inom bankmarknaden och andra serviceindustrier för att 

stärka varumärkeslojaliteten. 

2.4 Varumärkesassociationer  
Varumärkeskapitalet ses som starkt när anställdas beteende och externa kommunikation är enhetligt 

och överensstämmer med varumärkets önskade identitet. För att de önskade associationerna skall 

skapas måste ett enat och tydligt budskap kommuniceras ut. (Baumgarth & Schmidt 2010) Samtidigt 

menar Keller och Richey (2006) att anställda är ett varumärkes ansikte utåt. Varumärkesassociationer 

är en utav de mest accepterade dimensionerna i ett varumärkeskapital och utgör även en viktig del av 

varumärkeslojalitet. Beroende på vilken association som varumärket utstrålar, lockar företaget till sig 

olika målgrupper, det är därför viktigt för företag att veta vad varumärket skall associeras med för 

sedan skapa mervärde för den önskade målgruppen. (Aaker 1991) Chen (2001) karakteriserar 
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varumärkesassociationer utefter två kategorier; produktassociationer och organisationsassociationer. 

Produktassociationer utgörs bland annat av konkurrenter, differentiering och uppfattad 

varumärkeskvalité. Organisationsassociationer består framförallt av CSR, ett företags sociala 

ansvarstagande. (Chen 2001) Varumärkesassociationer kan vara till både för- och nackdelar för ett 

varumärke, det är därför av värde för företaget att förstå vilka associationer som flertalet av 

konsumenterna gemensamt upplever, samt vilka associationer som endast har en inverkan på en liten 

andel av målgruppen. (Aaker 1991)  

 

Ett annat sätt att skapa associationer till ett varumärke är via slogans, som i ett senare skede kan 

komma att stärka företagets positionering (Kotler 1997). Detta då starka slogans är tydliga 

budskapsgivare. En slogan anses ha störst genomslagskraft när budskapet är tydligt, specifikt och lätt 

att lägga på minnet, samtidigt som kopplingen till varumärket är synligt. (Aaker 1991) 

2.5 Förtroende och uppfattad varumärkesrisk  
Köptillfällen innebär en risk då förväntningar inte alltid matchar den upplevelse de faktiskt får. 

(Cunningham et al. 2005) Cunningham et al. (2005) och Desai et al. (2008) menar att risker uppfattas 

högre vid köp av tjänster. Krishnan och Hartline (2001) anser vidare att förtroende har starka 

kopplingar till lägre upplevd risk och att varumärkesnamnet kan vara ett sätt att reducera den 

uppfattade risken. Ett företagsnamn som tidigare inte är erkänt kan vara starkare än andra då det inte 

finns tidigare associationer kopplade till varumärket. På detta sätt kan företaget få chansen att själva 

genomföra åtgärder för att få önskade associationerna kopplade till varumärket. Detta kan sedan 

reducera den uppfattade risken och öka förtroendet för varumärket. (Aaker 1991) Förtroende anses 

vara något som utvecklas över tid och kan på grund utav detta variera mellan olika konsumenter (Kim 

& Prabhakar 2000). Hur pass förtroendegivande ett varumärke är och till vilken nivå varumärket 

uppfyller förhoppningar är varumärkesförtroende (Reast 2005). 

 

Varumärkesassociationer kan ses som ett hjälpmedel för att påverka uppfattade tankar kring ett 

varumärke. Detta kan på så vis även vara ett sätt att stärka varumärket. Genom att osäkerheten kring 

varumärket minskar, avtar även den uppfattade risken samtidigt som företaget sänker sina 

informationskostnader. Detta kan öka den förväntade kvalitén. (Erdem & Swait 1998) 
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2.6 Dimensionernas summa – Ett starkt varumärke 
När de ovannämnda dimensionerna är starka och det totala varumärkeskapitalet är högt skapas ett 

mervärde för varumärket (Aaker 1991). Ett starkt varumärke besparar ett företags resurser samtidigt 

som utgör konkurrensfördelar för företaget (Holger & Holmgren 2002). Det är därför viktigt att 

företaget ser över sin position i förhållande till de olika dimensionerna (Aaker 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikten av det totala varumärkeskapitalet illustreras i figur 4 som påvisar symbiosen mellan 

varumärkeskapitalet och ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke är alltså beroende av 

vaumärkeskapitalets alla dimensioner. Ett företag behöver ha en tydlig och stark identitet som 

genomsyrar hela organisationen vilket uppnås med hjälp av dimensionerna ovan. De företag som vill 

utnyttja sin varumärkesidentitet maximalt måste därför utforma sitt varumärke genom en strategisk 

bredd såväl internt som externt. (Aaker 1992) Att förmedla pålitlighet inifrån företaget och ut mot 

konsumenterna minimerar den upplevda risken och generar ett förtroendefullt förhållande (Laforet 

2007), något som uppnås med hjälp av dimensionen förtroende och uppfattad risk. Urde (2009) 

betonar att ett varumärke inte kan nå en starkare position externt än vad det kan nå internt. För 

tjänsteföretag är det av stor vikt att uppnå ett starkt varumärkeskapital då det både generar högre 

vinster och lojala konsumenter, vilket i sin tur även förser företaget med trygghet när nya konkurrenter 

träder in på marknaden (Berry 2000).  

 

 

Figur 4. Egen illustration av varumärkeskapitalets betydelse på ett starkt varumärke. 
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3 Metod 

 

 
 detta kapitel följer en redogörelse och delgivning av den diskussion som förts beträffande 

studiens forskningsansats, det vetenskapliga förhållningssättet samt det metodval som brukats 

under arbetets gång. Detta kapitel avser även motivera dessa förhållningssätt samt ge en djupare 

förståelse kring det tillvägagångssätt som använts.  

 

3.1 Forskningsansats 
Syftet med studien var att undersöka förhållandet av de olika dimensioner som utgör ett 

varumärkeskapital, för att sedan ge förslag på hur banker kan anpassa dessa för att uppnå en ökad 

konkurrenskraft på den svenska bankmarknaden. I och med de alternativa tolkningar och uppfattningar 

som uppstod under arbetets gång antog studien en abduktiv ansats, vilket Alvesson och Sköldberg 

(1994) rubricerar som en konstellation av den deduktiva- och den induktiva ansatsen. Patel och 

Davidson (2003) beskriver vidare abduktion som en fortlöpande process där de resultat och svar som 

framkommit under studien resulterar i förändrade utgångspunkter, vilket kan ge upphov till kritik samt 

eventuella revideringar av de valda teorierna.  

  

Vid starten av denna studie var arbetet av en deduktiv karaktär, där teorin låg till grund och styrde den 

empiriska insamlingen. Vartefter den empiriska datan framkom uppstod dock nya frågeställningar. 

Detta skapade således en återkommande interaktion av teori och empiri där arbetet tidvis skiftade 

mellan en deduktiv och induktiv ansats, något som Patel och Davidson (2003) beskriver som en 

vanligt förekommande företeelse vid en abduktiv ansats. Studiens utgångspunkt återfinns därför i 

empirin såväl som i teorin, som i sig reviderats i takt med att den empiriska insamlingen skett. Detta 

skapade en analysprocess där argumentationen styrts av både teori och empiri för att kunna besvara 

ursprungliga såväl som nyfunna frågeställningar.   

3.2 Datainsamlingen 
Källorna till den information som används vid studier av en problemformulering delas vanligen upp i 

två områden, primär- respektive sekundärdata. Den förstnämnda utgörs av information som 

uppkommer under studiens gång medan sekundärdata består av redan publicerad information. 

(Bryman & Bell 2013) Denna studies empiriska data utgörs enbart av ett företag och kan således 

liknas till en fallstudie som karaktäriseras av att ett endast en organisation studeras med avsikten att 

erhålla ett representativt exempel att analysera emot arbetets teoretiska referensram (Bryman & Bell 

2013). Den bank som granskades i studien var Nordea. Nordea ansågs vara en lämplig bank i 

sammanhanget då bland annat tidskriften World Finance (2014) menar att banken i många 

I 
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utvecklingssammanhang strävat efter att vara pionjär i branschen samt att banken vunnit priser för 

bästa svenska och nordiska bank. Tidskriften World Finance (2014) har även skrivit att Nordea med 

sina framgångsrika kundrelationer kan ses som en förebild i branschen i fråga om stabilitet och 

aktsamhet inom bankmarknaden. Nordea ansågs därför vara en lämplig bank att grunda en studie kring 

varumärkeskapital på den svenska bankmarknaden på. Se bilaga 1 för ytterligare information om 

Nordeas relevans i studien. 

 

Den huvudsakliga data som använts i denna studie baserades på primärdata i form av sex personliga, 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med anställda på Nordea. Denna typ av datainsamlingsteknik 

ger underlag till ett nyanserat empiriavsnitt och öppnar upp möjligheten för en utvecklande och 

analytisk studie (Christensen et al. 2001). Arbetets sekundärdata, i form av tidigare studier inom 

området, användes framförallt för att styrka arbetets bakgrund och problemformulering samt valet av 

den teori som sedan presenterades i teoriavsnittet. 

3.3 Undersökningsmetod 
Denna studie utgörs av data som insamlats med hjälp av kvalitativa metoder vilket, enligt Bryman och 

Bell (2013), är en lämplig metod vid komplexa frågeställningar. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är enligt Bryman och Bell (2013), att den kvalitativa 

undersökningsmetoden fäster ett stort fokus vid ord och vad som faktiskt sägs, medan den kvantitativa 

metoden har sin tyngd i kvantiteten vid insamling och analys av data. Målet med studien var förvisso 

inte att finna den faktiska meningen med varumärkeskapital, men då studiens båda frågeställningar 

bildats kring varumärkeskapitalets värde och dess betydelse för ett företags utveckling, ansågs ett 

kvalitativt angreppssätt vara mest lämpligt. Då arbetet styrts av både teoretiskt och empiriskt material 

där personalens uppfattning undersökts, har den kvalitativa metoden bidragit till en mer 

mångfacetterad bild av varumärkeskapitalet där värdet funnits i dels vad som sagts men även hur de 

olika dimensionerna diskuterats. 

3.4 Urvalsstrategi 
Bryman och Bell (2013) menar att det är vanligt förekommande att kvalitativa forskare genomför ett 

målstyrt urval där individer och organisationer väljs ut baserat på en direkt referens till de 

forskningsfrågor som utformats. Samtidigt menar Christiansen et al. (2001) att det är viktigare att 

erhålla respondenter med kunskap och insikt inom området som skall studeras, än att få ut statistisk 

representativ data. De respondenter som valts ut i denna studie var därför strategiskt valda utefter 

kunskap och insikt inom området.  

 

De personer som utsågs till respondenter för insamlingen av intern primärdata valdes ut baserat på de 

olika befattningarna dessa innehar inom organisationen. Detta innefattade olika yrkesroller samt att 

respondenterna var verksamma på olika nivåer i organisationen. Den primära anledningen och målet 
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med detta var att nå en så pass omfattande, intern bild av företaget som möjligt. En annan viktig 

aspekt är att företagsmarknadsföring inte bör vara exklusivt för företagets ledning, utan vara synligt 

och genomsyra alla led i organisationen (Balmer & Greyser 2006).  Tre av intervjuerna genomfördes 

därför med representanter som alla är verksamma inom företagets kundtjänst. Respondent 1 valdes ut 

baserat på dennes mångåriga erfarenhet inom både branschen och Nordea, medan valet att genomföra 

djupintervjuer tillsammans med respondent 2 och 3 baserades på efterfrågan av en mer dagsaktuell 

insyn. Dessa respondenter ansågs därför sakna en stark koppling till uppbyggnaden av 

varumärkeskapitalet. Då det är vedertaget att kommunikation är en föränderlig faktor som avspeglar 

ett varumärkeskapital, ansågs det även lämpligt att utföra en intervju med en person på Nordea som 

innehar en chefsposition och därmed sannolikt har god insikt i företagets ledning. Valet föll därför på 

en kontorschef, respondent 4 samt två kompletterande intervjuer med respondent 5 och 6, personliga 

bankmän med djup insikt i företaget. 

 

Som det framgår i tabellen nedan, kommer samtliga av intervjurespondenterna hänföras som 

respondent 1-6 i den resterande delen av arbete.  

Benämning Titel Antal år på Nordea 

Respondent 1 Kundtjänst 13 

Respondent 2 Kundtjänst 1 

Respondent 3 Kundtjänst 4 

Respondent 4 Kontorschef 8 

Respondent 5 Personlig bankman 19 

Respondent 6 Personlig bankman 6 
Tabell 1. Samtliga intervjurespondenter. Egenkonstruerad tabell. 

3.5 Intervjuförfarande 
Vid studier av kvalitativ karaktär är det vanligt att forskare använder sig av ostrukturerade intervjuer 

till skillnad från ett mer kvantitativt angreppsätt där intervjuerna ofta är strukturerade och utformade 

till enkäter (Bryman & Bell 2013). De intervjuer som genomfördes under denna studie kan likställas 

med det Bryman och Bell (2013) beskriver som semistrukturerade intervjuer. Detta då intervjun har 

byggts utifrån utvalda teman samtidigt som det lämnades ett utrymme för en vidareutveckling av 

frågorna. Dessa innefattade i enlighet med Bryman och Bells (2013) rekommendationer en rad 

uppsättning frågor i form av en intervjuguide med viss varierande ordningsföljd.  

 

Vid kvalitativa intervjuer är fokus riktat mot att fastställa den intervjuades ståndpunkter till skillnad 

från en kvantitativ undersökning som istället speglar forskarens intressen (Bryman & Bell 2013). Då 

studiens kärna bestod av att samla information i ämnet varumärkeskapital, ansågs öppna frågor kring 

ämnet vara det effektivaste sättet att täcka ämnets alla aspekter då denna typ av intervju öppnar upp 

för flexibilitet vid intervjutillfället. (Bryman & Bell 2013) Sex semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med anställda på Nordea. Samtliga intervjuer genomfördes på plats i Nordeas egna 

lokaler under arbetstid. Varje intervjutillfälle varade i ungefär femtio minuter och spelades med 
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respondentens medgivande in med en diktafon. Detta för att kunna ge en rättvis återgivelse av 

respondenternas svar samtidigt som det fungerade som en försäkran om att ingen information gick 

förlorad. Data som samlades in transkriberades sedan för att möjliggöra en samtalsanalys för att 

enklare kunna urskilja mönster och avvikelser i respondenternas svar. 

3.5.1 Operationalisering  
Syftet med en operationalisering är främst att skapa en förståelse för vad frågornas formulering 

grundar sig i, samt att klargöra för hur kommunikationen är framlagd. Detta innefattar inte enbart hur 

informationen erhållits utan även hur den på rätt sätt tolkats, något som anses nödvändigt vid 

empiriska studier. (Bryman & Bell 2013) 

     
Studiens intervjufrågor formulerades och strukturerades alltså utifrån en intervjuguide med en 

uppsättning av inledande- och uppföljande frågor samt direkta- och indirekta frågor.  En fullständig 

förteckning av intervjuguiden återfinns i Bilaga 2. Intervjuguiden bör vara av en ordningsam struktur 

och vara utformad så att de olika delarna i intervjun har en naturlig övergång (Bryman & Bell 2013). 

Intervjuguiden hade därför följande sammansättning:  

 Inledande frågor – skapa en relation till respondenten. 

 Uppföljningsfrågor – uppmana respondenten att vidareutveckla sitt svar. 

 Sonderingsfrågor – en fördjupning och uppföljning på de svar som givits på en direkt fråga. 

 Preciserade frågor – exempel på olika scenarion. 

 Direkta frågor – åsikter likt ”tycker/gillar du det”. 

 Indirekta frågor – skall leda till uppföljningsfrågor för att nå respondentens åsikter/tankar. 

 Strukturerade kommentarer – Medveten brytning i intervju och tema. 

 Tystnad – för att uppnå kompletterande svar och/eller ytterligare tankar. 

 Tolkande frågor – bygger på analys av svaren från respondenten.   

Efter en omfattande litteraturgenomgång utformades intervjuguiden utefter grunden i Aakers (1991) 

teori om varumärkeskapitalet samt de frågeställningar som formats i samband med syftet. Intervjuns 

centrala begrepp definierades utifrån de exempelfrågor som presenteras i boken Managing Brand 

Equity (1991). Intervjuns uppbyggnad var vidare utformad utefter de enskilda dimensionerna som 

utgör varumärkeskapitalet för att möjliggöra för respondenten att fritt uttrycka sig kring varumärket i 

fråga. Det ansågs även intressant att finna likheter alternativt skillnader i respondenternas uppfattning 

rörande Nordeas varumärkeskapital. Det ställdes därför samma typ av frågor till flera av 

respondenterna. Detta för att kunna se om det fanns en enhetlig bild av varumärkeskapitalet, något 

som teorin påvisar är relevant, samtidigt som det möjliggjorde för en kartläggning med möjligheten att 

finna mönster och avvikelser i den information som framkom såväl som uteblev under intervjuerna. 

Nedan följer en beskrivningen av hur frågorna har utformats för att samla empirisk data i relation till 

studiens syfte. 
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Varumärkeslojalitet 

För att mäta vikten av dimensionen varumärkeslojalitet på den svenska bankmarknaden ställdes frågor 

kring målgrupp, lojalitet och incitament. Detta för att öka förståelsen kring vilka attribut som anses 

vara relationsskapande på den svenska bankmarknaden. Syftet med detta var att få fram potentiellt 

marknadsunika aspekter, i from av eventuella överenstämmelser och avvikelser som kommer med 

marknadssituationen i fråga. Detta avsåg att generera empirisk data som inte bara påvisar den aktuella 

situationen kring varumärkeslojalitet utan även hur marknaden arbetar med att skapa långsiktig 

lojalitet, vilket är vad dimensionen grundar sig i ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

Varumärkeskännedom       

De frågor som ställdes beträffande dimensionen varumärkeskännedom berörde framförallt tankar 

kring top-of-mind, utkommunicerade budskap och symboler. Frågorna hade som avsikt att få en 

empirisk grund i relation till de teoretiska begrepp som är centrala i dimensionen samt hur dessa kan 

påverkas ur ett internt företagsperspektiv. I intervjuerna ställdes även frågor gällande aspekter kring 

eventuell negativ kännedom med avsikt att se om teorin, som i grund och botten avser 

lågengagemangsprodukter, även är applicerbar på bankmarknaden. Detta då den teoretiska 

referensramen även behandlar motsättande argument till dimensionens grunder. 

 

Uppfattad varumärkeskvalité 

Frågorna som ställdes kring uppfattad varumärkeskvalité ämnade öka förståelsen kring den kvalité 

som banken upplever som värdesättande kvalitéer på marknaden. Detta för att ur ett företagsperspektiv 

få fram vad banker kan göra för att vara konkurrenskraftiga och stärka sin uppfattade 

varumärkeskvalité, i synnerhet till de lojala kunderna. Nyckelorden i denna dimension är trots det 

interna perspektivet, den externa uppfattningen, då denna dimension starkt influerar de andra 

dimensionerna som exempelvis varumärkeslojalitet. Syftet med detta är att bekräfta den redan 

befintliga teorin i förhållande till bankmarknaden. 

  

Varumärkesassociationer 

Frågorna gällande dimensionen varumärkesassociationer byggdes kring bankens syn på dess 

associationer samt associationens kraft att i sin tur skapa differentiering. Detta då teorin starkt 

framhäver att de anställdas beteende och externa kommunikation bör överensstämma för att attrahera 

den önskade målgruppen. Genom att empirisk data kring associationer samlades in, kunde inte bara 

dimensionen utvärderas i förhållande till bankmarknaden utan även dess effekt på 

varumärkeskapitalet. Detta då teorin påvisar associationers förmåga att även stärka de övriga 

dimensionerna i kapitalet. Via detta kunde eventuella anpassningsförslag framkomma för marknaden i 

sin helhet. 
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Förtroende och uppfattad varumärkesrisk 

Syftet med att ställa frågor kring förtroende och risk var att se om den konstruerade teorin kring 

dimensionen var aktuell och tillräckligt anpassad för den svenska bankmarknaden. Detta ansågs även 

ge en empirisk grund i vad banken faktiskt vidtar för åtgärder för att öka förtroendet och minska den 

uppfattade risken, något som inte bara belyser relevanta delar i teorin utan även ger empiriskt stöd för 

eventuella anpassningsmöjligheter.  

3.6 Vetenskapligt förhållningsätt 
Studiens synsätt har utformats i linje med hermeneutiken och har därför präglats av att undersöka ett 

subjektivt tyckande där tolkningen har fungerat som ett viktigt verktyg, för att kunna utveckla ny 

kunskap och förståelse inom det valda området. Detta då den centrala idén för hermeneutiken är att 

den forskare som analyserar texten strävar efter att få fram textens mening utifrån upphovsmannens 

perspektiv (Bryman & Bell 2013). Med detta i åtanke har de olika delarna av studiens material kritiskt 

granskats för att därefter förtydliga den bakomliggande strukturen i varumärkeskapitalet kontra de 

olika dimensionernas perspektiv. Syftet med studien var varken att hitta några absoluta sanningar eller 

statiska mått, varpå det hermeneutiska förhållningssättet ansågs lämpligt för undersökningen.  

3.7 Valet av teori 
Arbetets empiriska grund har som ovan nämnts byggts på teorier och begrepp som andra forskare 

fastställt. Studiens teori har främst grundat sig vid Aaker (1991), en starkt citerad forskare inom 

varumärkeskapital (Bisnoi & Kumar 2015). Keller (1993) är liksom Aaker välciterad, men då denna 

teori utgår ifrån en extern synvinkel ansågs forskningen inte lika relevant i detta arbete som tagit ett 

internt fokus med ett tydligt företagsperspektiv. 

Aakers (1991) teori kring varumärkeskapital citeras och ligger till grund för en stormängd av nutida 

arbeten, forskningar och undersökningar. Aakers (1991) teori har även vidareutvecklats av ett flertal 

forskare: Rangaswamy et al. (1993); Simon och Sullivan (1993); Erdem (1998); Berthon et al. (1999); 

Yoo et al. (2000); Berry (2000); Lim och O'Cass (2001); Pappu et.al. (2005). Dessa studier saknar 

dock specifik kontext och berör som modell, endast lågengagemansprodukter. McDonalds et al. 

(2001) slutsats i studien Corporate Marketing and Service brand: Moving beyond the fast moving 

consumer goods model är att varumärkesbyggande aktiviteter måste utvecklas och anpassas för att i 

kontext även omfatta tjänstevarumärken istället för att vara universella.  

Med det sagt har ett flertal studier genomförts med utgångspunkt i Aakers (1991) tankar och teorier 

även på senare tid, exempelvis Homburg et al. (2010); Baumgarth och Schmidt (2010). Studiens 

teoridel har därför kompletterats och vidareutvecklas av andra vetenskapliga artiklar och forskare 

inom marknadsföring och varumärken. De tidigare studierna har därför använts för att bekräfta, 

kritiserat och anpassat teorin och andra relevanta begrepp samt områden. Detta för att stödja denna 

studies inriktning på varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv. Den primära orsaken till denna 
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komplettering grundar sig i ett uppfattat tillkortakommande kring teorier som behandlar det interna 

varumärkeskapitalet på bankmarknader med de unika aspekter som hör dit. Exempelvis har Kim och 

Prabhakar (2000) tillika Desai et.al (2008), i sina tidigare studier betonat hur risker i relation till 

tjänster ofta uppfattas som höga. Risk och förtroende är något som ett flertal forskare likt de ovan 

nämnda berör. Detta sker dock i mindre skala men påvisar likväl att området i sig är lämpligt vid 

studier kring banker och varumärkeskapital. Detta har vidare lett till en fallenhet av att framhäva risk 

och förtroende som en egen dimension när varumärkeskapital på bankmarknaden studeras. Studiens 

teoriavsnitt har därför utvecklats med strävan efter att passa bankmarknadens förutsättningar. 

3.8 Analysplan 
Målet med denna studies analysplan var att på ett lämplig sätt förse läsaren med den information som 

framkommit under studien. Syftet med detta var vidare att ge läsaren möjligheten att själv tolka, 

ifrågasätta och reflektera kring den information som presenterats. Då studiens datainsamlingsmetod 

var av en kvalitativ karaktär har arbetets data kategoriserats och grupperats vartefter den förvärvats. 

Detta då det underlättar sambandssökandet och den följande analysprocessen. Det förenklar även 

processen att urskilja och reducera arbetets material till att endast avse och vidare besvara studiens 

syfte (Bryman & Bell 2013). Arbetets empiri har därför ställts emot den teoretiska referensramen 

varpå den har kategoriserats under de olika dimensionerna som utgör ett varumärkeskapital, vilket inte 

bara tagit fram samband och likheter utan även påvisat teorins lämplighet i sammanhanget. Studiens 

totala analysplan illustreras vidare i figur 5 för att förtydliga arbetets analysprocess.  

 

 

Figur 5. Egen illustration av analysplanen 
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3.9 Validitet och överförbarhet 
Validiteten för studien grundar sig på begreppsvaliditet, även kallad teoretisk validitet. Enligt Bryman 

och Bell (2013) handlar denna validitet om att avgöra huruvida en undersökning mäter det den avser 

att mäta. Insamlingen av primärdata har därför präglats av noggrannhet för att säkerställa att arbetets 

empiriska data överensstämmer med respondenternas faktiska ordalag och uttrycksätt. Det är även 

viktigt att se hur pass tillförlitlig och pålitlig studien är (Bryman & Bell 2013). Studiens 

empiriinsamling har därför bibehållit ett konstant fokus vid att det insamlade underlaget skall vara av 

relevans till studiens syfte. 

 

Den kvalitativa undersökningens svar på generalisering är enligt Bryman och Bell (2013), 

överförbarhet.  Studiens fokus har därför varit att skapa överförbarhet med hjälp av insamlad 

representativ data. Då syftet var att undersöka och utveckla teorin kring varumärkeskapital ur ett 

företagsperspektiv, ansågs det vara relevant att studien förevisade överförbarhet. Likväl är det av stor 

vikt att förse arbetet med en fullständig och informationsrik struktur så att läsaren själv har chansen att 

bedöma huruvida resultatet av studien anses överförbart eller inte (Bryman & Bell 2013). Att studiens 

primärdata endast utgörs av ett företag kan därmed anses ha haft en påverkan på resultatets 

överförbarhet. Arbetets empiri har därför strukturerats på ett sätt som gjort att intervjupersonernas 

berättelser ställts emot varandra med förhoppningen att skapa ett mer kritiskt tänkande samt tyngd i 

informationen. 
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4 Empiri 

 

 
etta kapitel presenterar arbetets empiri. Den data som erhållits har sammanförts utifrån 

Aakers teori om varumärkeskapital och dess dimensioner, samt kompletterande forskning 

inom området. 

 

 

4.1 Varumärkeslojalitet 
Att ansluta sig till en bank är en omfattande process (Respondent 4). Samtliga respondenter är 

medvetna om att kunder ofta ser sig om efter andra alternativ och att det slutligen är förtroendet för 

banken och de anställda som är de avgörande faktorerna vid beslutet av vilken bank som faktiskt väljs. 

Valet av bank är ofta något som följer med livet ut. (Respondent 4) Respondent 4, 5 och 6 anser att 

banken har lyckats utveckla en stabil, lokal och relationsbaserad närvaro, trots egenskapen som 

storbank. Respondent 5 menar vidare att storleken även kan vara till en fördel för banken då den 

utstrålar trygghet och närmast fungerar som en garanti för att Nordea kommer att vara en bank att 

räkna med, även i framtiden. 

 

Den uppfattade lojaliteten gentemot Nordea har visats sig vara som störst ifrån de som har det högsta 

engagemanget och som utnyttjar Nordeas service och tjänster. Desto mer tid som tillbringas med en 

anställd desto mer lojalitet skapas gentemot Nordea, vilket är något som märks allt mer. (Respondent 

1; 3; 5) Respondent 4 menar att de riktigt lojala kunderna är de bästa ambassadörerna men att de 

rekommendationer som ambassadörerna gör, inte är direkt riktade till Nordea utan till den specifika 

kontaktperson som personen i fråga har.  

 

Enligt respondent 4 är Nordeas målgrupp 0-100 år och på den privata sidan av banken varierar 

målgruppen från studerande upp till pensionsåldern. Anledningen till att banken kan hålla en så pass 

bred målgrupp beror på företagets breda produktsortiment där det erbjuds allt ifrån det första 

bankkortet som barn, till hantering av banktjänster för stora internationella företag (Respondent 4). 

Nordea var tidigare en statlig bank, en stor del av företagets kundbas är därför äldre. Detta trots att 

banken valt att lägga ett stort fokus på ungdomar som anses vara den mest lukrativa kundgruppen att 

bygga relationer med över en längre tid. (Respondent 1) Förklaringen till detta är att ungdomarna 

tidigt utvecklar en långvarig relation till banken och därför tros bli mindre benägna att byta bank på 

grund av medföljande byteskostnader (Respondent 1; 4; 5). 

 

D 
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Att Nordea har en stor och lojal kundbas är något alla respondenter upplevt och är överens om. 

Samtliga respondenter med undantag av respondent 2 anser dock att det minst lojala segmentet är 

åldrarna 30-40 år. Dessa tenderar att vara de mest bytesbenägna då de ofta styrs av bolån, följer 

räntenivåerna och överlag är väldigt prisfokuserade. En annan vanlig anledning till att en kund ser sig 

om efter en annan bank kan vara en förändring i personens livssituation, exempelvis vid skilsmässa. 

(Respondent 1) Har kunderna valt att investera ett större engagemang i banken och exempelvis tar 

hjälp av en personlig bankman är dock byten ovanliga, då en bankman med tiden får en allt klarare 

insikt i kundens ekonomi och önskemål (Respondent 5). Samtidigt menar respondent 4 att 

storbankernas erbjudande till stor del är lika varandra och det är de kunder som blir väl omhändertagna 

som är mindre angelägna att byta bank. Respondent 2 menar dock att kundgruppen 35-40 år är väldigt 

lojala, då detta segment valt att stanna i banken trots beslutet att i stort sett ta bort kontanthanteringen 

på banken. Detta har istället varit en övervägande faktor för de äldre kunder som valt att byta bank i 

samband med att kontanthanteringen försvann år 2014 (Respondent 2). 

 

Bankens storlek är en av anledningarna till att många anställda är lojala till Nordea då detta medför 

stora karriärmöjligheter samt varierade arbetsuppgifter. Genom att både de anställda och företaget 

gynnas av att behålla kompetensen inom banken förmodas detta öka de anställdas lojalitet. 

(Respondent 4; 6) Nordea har även erbjudit många SwedSec, en rådgivningslicens som alla rådgivare i 

Sverige måste ha. Denna satsning är till följd av att kontanterna tagits bort. Tidigare fanns det ett stort 

transaktionsfokus i kundtjänst medan arbetet nu mer liknas vid rådgivning.  (Respondent 3; 4; 5; 6) 

Respondent 6 menar vidare att just denna satsning är en av anledningarna till att kvalitén upplevs som 

god, något som tros öka lojaliteten. Nordeas storlek och erfarenhet skapar även en trygghetskänsla i 

form av en stabil arbetsgivare, vilket är viktigt för många anställda. Detta är något Nordea även tror att 

deras kunder uppskattar då kunderna med tiden bygger en relation till personalen. (Respondent 4)  

 

Respondenterna är alla överens om att de med stolthet berättar om sin anställning på Nordea då det är 

en respekterad aktör på bankmarknaden. Respondent 3 menar dock att storbankerna ofta syns med en 

negativ vinkel i media och att detta påverkar när de anställda utanför arbetet talar högt om det 

varumärke de representerar. Respondent 2, 3 och 6 är alla enade kring att de hellre förknippas med 

varumärket än med sina tjänster inom företaget.   

 

Nordea mottar mycket kritik i media men respondenterna upplever att en större del av kunderna är 

väldigt nöjda. Respondent 2 som arbetar i kundtjänst anser dock att kritiken förekommer i 

kundtjänsten, där kunderna ofta har sin vardagliga och första kontakt med banken. En förklaring till 

detta kan vara att det sker en svag eller otillräcklig utbildning i det servicearbete som sker vid 

kundtjänst som trots allt är företagets ansikte utåt (Respondent 3). Detta påstående stöds dock inte av 
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respondent 1, som menar att även om kunderna initialt upplever ett missnöje, utvecklar de ändå en 

lojalitet till följd av den breda helhetslösningen som banken erbjuder. 

 

    

Förmånsprogrammet är under ständig utveckling. Dock har inte själva nivåkraven ändrats i takt med 

inflationen och räntenivåerna, vilket har lett till att en stor del av bankens kunder räknas till kategorin 

förmånskunder. Detta har lett till att nivåerna tappar sin prestige och mervärde. Nordea har även valt 

att familjekoppla sitt lojalitetsprogram i ett försök att uppmuntra kunderna att sammankoppla sina 

konton hos Nordea. (Respondent 4; 5) Nordea vårdar sina kunder proaktivt genom skanning av 

databasen. Detta för att finna behov som kan tillmötesgås och på så sätt överträffa kundernas 

förväntningar, exempelvis genom att optimera kundens investeringsstrategi utifrån deras egna 

preferenser. (Respondent 5)  

4.2 Varumärkeskännedom 
Samtliga respondenter anser att Nordea fäster stor vikt vid att ha ett starkt igenkännande kring 

varumärket. Banken anser även att de innehar en top-of-mind-placering i kundernas medvetande där 

svenskarna vet både vilka de är och hur deras logotyp och symbol ser ut. En stor del av bankens 

kunder vet inte vad företaget står för men väljer ändå att vara kund hos Nordea. (Respondent 1; 2; 3; 4; 

5; 6) Detta är en följd av företagets starka igenkänningsfaktor då loggan och dess symbol är väl 

inarbetade (Respondent 2). 

  

Internt antas de äldre ha bättre koll på Nordeas hela varumärke, speciellt de olika avdelningarna och 

varumärkets kompletta bild. Detta då många genomgått en hopslagning av de tidigare bankerna och 

därför samtidigt fått genomgå förändringsprocessen tillsammans med varumärket. (Respondent 3) Ny 

personal får inte alltid en tydlig företagspresentation och detta medför en viss okunskap kring 

varumärkets sanna bredd. Då många uppdrag skickas vidare internt upptäcks nya avdelningar, 

arbetsområden och regler med tidens gång. Detta medför en viss osäkerhet kring varumärket och allt 

vad det står för och erbjuder. (Respondent 3)  

 

Nordeas lojalitetsprogram 

Nordea erbjuder ett lojalitetsprogram till kunder som har en summa på 300 000 kronor eller mer, 

kopplat till banken. Uppnår kunden detta blir denne en så kallad förmånskund med rabatterade 

priser på alla tjänster. Nästa steg börjar vid en nettoinsättning på 50 000 kronor per månad eller om 

kunden har 1 000 000 kronor kopplat till kontot på Nordea. Detta steg ger tillgång till en privat 

rådgivare med en bättre hjälp kring aktier och placeringar. Det sista steget benämns som 

Förmögenhetsförvaltning och erbjuds till kunder med mer än 5 000 000 kronor i kapital på banken. 

Dessa kunder har tillgång till en personlig bankman. (Respondent 4)  
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Nordea är en utav landets storbanker och får i och med detta en stor mängd negativ press emot sig. 

Nyligen var VD:n i blåsväder då det kom fram att han åkt på jaktresor med en större kund. 

(Respondent 1; 5) Respondent 5 anser att detta är en typ av varumärkesigenkänning som har påverkat 

kundernas köpintentioner negativt. Respondent 5 menar även att detta påverkar personalen i viss mån 

då det kan skapa obekväma situationer med kunder.  

 

Beträffande budskapen företaget förmedlar råder det viss oenighet. Respondent 2 menar att det främsta 

budskapet som kommuniceras ut är att Nordea är en relationsbank där tillgänglighet är i fokus, ett 

meddelande som är lika riktat till befintliga, såväl som till potentiella kunder. Respondent 5 anser att 

det är Nordeas slogan ”Gör det möjligt” som är det budskap som kommuniceras och att varje kunds 

behov skall gå att uppfylla på ett eller annat sätt. Respondent 1 tycker att de flesta budskap de 

kommunicerar ut är ungdomliga och otydliga, men att det budskap som kommer fram är att Nordea 

har en helhetslösning. Respondent 1 påpekar även att kommunikationen om att de erbjuder hjälp över 

internet som till exempel online möten, är något som behöver förbättras. 

 

Målet med marknadsföringen mot de befintliga kunderna är både att förlänga deras livslängd som 

kund samt att få dem att fungera som ambassadörer för varumärket, vilket respondent 5 anser att de 

har lyckats med. Nordea är norra Europas största bank vilket kan vara en av anledningarna till att de 

ständigt syns i media (Respondent 6). 

4.3 Uppfattad Varumärkeskvalité 
Nordea är en utav de storbanker som syns mest i media, men vad som gör dem unika är enligt 

respondent 2 deras kunskap och vilja att utvecklas. Nordea satsar på sina anställda genom att erbjuda 

vidareutbildningar, vilket gör personalen mer kunnig och bidrar till ett starkare intryck hos kunden 

(Respondent 2). Differentieringen blir även tydlig i de stora satsningarna på marknadsföring i sociala 

medier och mindre traditionella kanaler. Nordea har genomfört Nordea Live, en tredagars livesändning 

från Stockholms centralstation med tre olika teman. Sändningen kunde följas på internet och var även 

tillgänglig på flera sociala media plattformar så som Facebook och Youtube. (Respondent 4) 

 

Samtliga respondenter anser att Nordeas varumärkeskvalité är hög och att kunderna har en liknande 

syn på varumärket. Däremot finns det en osäkerhet kring hur åldersgruppen 65+ ser på varumärket, 

vilket kan bero på att de alternativa marknadsföringskanalerna inte alltid når ut till dem. (Respondent 

4). Den långa historia som Nordea har på bankmarknaden kan vara en av många faktorer till att 

kunderna anser att Nordea håller en hög kvalité. Nordeas historia signalerar och representerar stor 

kunskap vilket förmodligen når kunderna. (Respondent 3)  
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Respondent 5 och 6 anser att Nordeas kvalité håller en högre standard än konkurrerande banker, men 

behöver ständigt utvecklas för att hållas på topp. Extra viktigt anses utvecklingsarbetet vara nu när 

många internationella banker tagit sig in på den svenska marknaden med moderna nischar 

(Respondent 5; 6). Vidare anser samtliga respondenter att personalen är det absolut viktigaste 

verktyget att ha, för att kunna skapa en stark varumärkeskvalité och lojalitet. Respondent 2 tillägger 

även att många kunder gillar personalen mer än själva varumärket. I kontrast till detta menar 

respondent 6 att Nordeas tidigare samarbete med staten fortfarande kan ge negativa associationer till 

de som inte finner vinstdrivande banker som något positivt.  

Nordea arbetar konstant med att utveckla sina system, produkter, personal och företagets allmänna 

förståelse för bankmarknaden. Informationen från ledningen och högre upp i organisationen sprider 

sig smidigt och snabbt neråt så hela företaget kan förstå varumärkets ändringar. (Respondent 3) 

Arbetet kring utveckling av rådgivning sker löpande genom internutbildningar och det uppdaterade 

intranätet tillåter anställda att utvecklas på arbetstid. Arbetet ämnar resultera i en rådgivning av högre 

kvalité där rådgivarna kan tillfredsställa kundernas ständigt utökande behov. Denna satsning tros nå 

kunderna då de inte bara blir visade det nya systemen, utan även får ta del av den ökade kunskapen. 

(Respondent 6) Även nyanställda får ta del av dessa utbildningar vilket de anställda tror stärker 

kvalitén (Respondent 2; 3). 

4.4 Varumärkesassociationer 
Respondent 1 och 5 anser att storleken och därtill tryggheten är av störst vikt när det kommer till att 

stärka Nordea som varumärke. Detta, tillsammans med transparensen, minimerar risken för att kunden 

skall känna sig lurad eller sviken då bankens storlek på ett sätt faktiskt säkerhetsställer att ingenting 

går snett (Respondent 1). 

 

De associationer som respondent 5 tror har nått fram är bankens moderna IT-lösningar, något som 

Nordea har satsat mycket på. Kunderna vänder sig till Nordea på grund av den höga kvalitén på de 

personliga bankmännen och de smarta IT-lösningarna (Respondent 6). Respondent 4 anser emellertid 

att den höga kunskapen inom företaget är det som står ut och når kunden, men understryker också att 

företagets storlek kan avskräcka vissa. Detta i och med att den kan associeras med att det blir mindre 

personligt (Respondent 4). De associationer som kunderna har till banken styrs till stor del av det 

segment som är i fokus för de olika marknadsföringskampanjerna. En stor del ungdomar och studenter 

väljer Nordea på grund av de helhetslösningar och de goda avtalen på försäkringar som företaget 

erbjuder. (Respondent 1; 2) Samtidigt är valet av bank helt beroende på var i livet kunden befinner sig. 

Konsumenter under 25 har med största sannolikhet kommit i kontakt med Nordea genom sociala 

medier, kompisar, sponsringar, föräldrar eller studenterbjudanden. Personer i medelåldern tenderar att 

vända sig till Nordea när de vill ha hjälp med bolån, medan det äldre segmentet ofta styrs av den 

upplevda kompetensen hos placeringsrådgivarna. Det påpekas även att Nordeas kunder har en god bild 
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av varumärket men att en satsning på en yngre kundbas bör genomföras, vilket bland annat banken 

Swedbank tidigare gjort. (Respondent 4) 

  

De interna associationerna är enligt samtliga respondenter bankens kunskapsspridning och storlek. 

Bankens storlek bidrar även till att Nordea internt associeras med karriärmöjligheter såväl som 

möjligheten till personlig utveckling (Respondent 4; 6). De ovan angivna faktorerna anses vara 

positiva associationer för de anställda, men även för andra potentiella medarbetare på bankmarknaden 

(Respondent 3).  Detta kan även skapa positiva associationer för nya ekonomer då en fastanställning 

på en stor bank med lång historia anses både meriterande och tryggt (Respondent 3; 6). Bankens 

storlek och långa bakgrund på den svenska bankmarknaden bidra till att varumärket överlag är top-of-

mind hos ekonomer (Respondent 3).  

 

Respondent 4 anser däremot att företagets slogan ”Gör det möjligt” är en association som skulle 

behöva användas på ett bättre sätt för att stärka varumärket och dess identitet. Faktum är att denna 

slogan behöver förstärkas både inom företaget och ut till kunderna. I dagsläget är det bara de absolut 

nöjdaste kunderna som är bekanta med uttrycket. Inte ens hela personalstaben är helt bekanta med dess 

innebörd. (Respondent 4) Respondent 2 tycker även att den bra personalen och den ungdomliga andan 

skulle behöva kommuniceras mer för att stärka varumärket. De största konkurrenterna är de andra 

storbankerna, men de snabbt växande nischbankerna har under den senaste tiden även fått en stor del 

av marknaden såsom exempelvis bankerna Avanza och Nordnet (Respondent 4). 

4.5  Förtroende och uppfattad varumärkesrisk 
Genom att Nordea följer banksekretessen, en slags tystnadsplikt som skyddar konsumenter genom att 

deras uppgifter inte lämnas ut till andra, genereras en trygghet för både kunderna och de anställda. 

Många gånger förmedlas denna sekretess direkt till kunder och genom att informationen förmedlas 

skapas en medvetenhet kring detta även hos kunderna. Kunderna har många gånger uppskattat 

sekretessen och antytt att de känner sig tryggare med den i bruk. (Respondent 3; 5) Vidare tar alla 

bankens fonder och aktier avstånd ifrån kriminella aktiviteter såsom penningtvätt och terrorism, vilket 

kontrolleras noggrant. Detta kanske inte når kunderna, men medvetenheten internt kring detta är stor 

och bidrar med trygghet då de anställda kan rekommendera fonder och aktier utan att skuldkänslor 

eller oro uppstår. (Respondent 1; 4; 5; 6) 

 

Vidare menar respondent 3 och 6 att bankens övriga samhällsansvar så som skolundervisning inom 

privatekonomi blivit mer belyst, vilket kan öka förtroendet hos de yngre konsumenterna för banker i 

allmänhet. Banken har även interna rutiner gällande penningtvätt och organiserad kriminalitet. Detta är 

något som tydligt kommunicerats ut till kunderna via mail, telefon, direkt kontakt i kundtjänst samt 

rådgivningsmöten och via fysiska brev. Att bankens lagar kring just penningtvätt och terrorism följs, 
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inspekteras bland annat av finansinspektionen och är något som kunderna haft förståelse och 

uppskattning för. (Respondent 3; 4; 5; 6) Samtliga respondenter är även enade kring hur noggranna 

kontroller och ständiga utbildningar inom ämnet bidrar till att de finner förtroende för varumärket. De 

menar även att de med hjälp av detta anser sig mer pålästa och enade kring vad banken står för i 

ämnet. Respondent 6 finner att ledningens nya ändringar och tankar kring ämnet snabbt förmedlas ner 

i organisationen, och att de anställda på så sätt blir uppdaterade kring ämnet. 

 

Respondent 3, 4 och 6 är alla överens om att kunderna har stort förtroende för Nordea och att ingen 

har blivit meddelad om eller uppmärksammad på att situationen skulle vara annorlunda. Respondent 5 

framhäver att bankens storlek och roll på den svenska bankmarknaden gör att de hamnar i rampljuset 

om något skulle gå snett. I och med detta menar respondent 6 att kunderna därför litar på att banken 

sköter sig. Respondent 6 tror närmare bestämt att det är just bankens erfarenhet i branschen som 

skapar en känsla av trygghet hos kunderna, men menar att reduceringen av kontanthanteringen kan 

bidra till att bankens äldre kunder känner sig mindre trygga. Detta eftersom kunderna nu inte kan 

utföra samma ärenden som de tidigare utfört, något som kan skapa oro och stress inför ett bankbesök 

(Respondent 3). 

 

Nordeas namn kommer ifrån många sammanslagningar av tidigare banker. Banken har tidigare hetat 

PK-banken, Upplandsbanken, Götabanken och Nordbanken. (Respondent 1; 2; 3; 4; 5; 6) Idag står 

namnet för ”Nordic Ideas” och med seglet som symbol strävas det efter att förmedla just det nordiska 

tänket (Respondent 4). Målet med namnet är att i samband med det nordiska tänkandet även förmedla 

den nordiska kvalitén, vilket enligt respondent 4 och 5 skapar en trygghetskänsla hos kunderna. Vidare 

menar respondent 4 att seglet som logga, förmedlar ut Nordeas slogan ”Gör det möjligt” samtidigt 

som det påvisar att Nordea är ett långsiktigt företag att jobba med. Det är dock möjligt att detta inte 

når ut till kunderna i någon större utsträckning (Respondent 4). Respondent 1 menar även att kunderna 

kan känna igen sig på alla Nordeas kontor då erbjudanden, logotyper och övrigt material är av samma 

stil, vilket skapar en trygghetskänsla. 
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5 Analys 

 

 

edan följer en analys av den teoretiska referensramen utifrån den data som presenterades i 

empirikapitlet. Analysen är fördelad i de fem dimensioner som i studien utgör 

varumärkeskapitalet. 

 

  

5.1 Varumärkeslojalitet 
Att det är dyrare att vinna över nya kunder gentemot att behålla befintliga kunder stämmer in på de 

allra flesta företag. Varumärkeslojalitet har därför potentialen att utgöra en av de viktigaste 

dimensioner i ett varumärkeskapital och kan definieras som den koppling kunder upplever till ett 

varumärke. Aaker (1991) menar också att detta har en positiv inverkan på ett företags lönsamhet, då 

kunder som är lojala mot ett varumärke är mindre kostsamma att tillfredsställa och där med också 

sannolikt stärker företagets framtida intäkter. Detta antagande finner även stöd i arbetets empiriska 

avsnitt. Där framgår det att samtliga av respondenterna som innehar en högre position i Nordea, att det 

är de lojala kunderna som skall få mest kontakt med de privata bankmännen, då dessa genererar mest 

lönsamhet för företaget. Parallellt visar den empiriska informationen också på att det finns en viss 

motsättning i företaget då informationen ovan, enbart framkom i intervjuer med representanter på de 

högre positionerna. Det kan därmed antas att dimensionen varumärkeslojalitet inte når hela vägen ner i 

organisationsstrukturen. Att endast bankens högre skikt har denna insikt skulle därför kunna skada 

banken då interaktionen i kundtjänst ofta utgör kundernas initiala och vardagliga kontakt med banken. 

Vikten av varumärkeslojalitet bör därför utvecklas till att genomsyra hela organisationen för att vara 

verkningsfull vid varumärkesstärkande insatser. Detta kan även styrkas av Dua et al. (2013) som 

menar att varumärkeslojalitet utgör en av de viktigaste dimensionerna i ett varumärkeskapital. 

  

Att dimensionen varumärkeslojalitet endast når det högre skiktet i bankorganisationen indikerar att 

teorin inte är helt applicerbar på högengagemangsprodukter, utan behöver anpassas och utvecklas för 

att även belysa andra attribut än de Aaker (1991) framhäver i teorin. Detta då banker ofta saknar, likt 

Barnes och Howletts (1998) påståenden, utmärkande och säregna egenskaper så som priser och 

erbjudanden. Varumärkets lojalitetsincitament utgörs istället av engagemang i form av bland annat tid 

och pengar. Detta tyder på att det behöver föras en tydligare kommunikation nedåt i organisationen så 

att värdet av lojalitet uppmärksammas av hela varumärket. Det kan då bli ett verkligt värde för 

varumärket. Om medarbetarna i kundtjänst upplevde varje möte som relations- och lojalitetsbyggande 

skulle dimensionen istället kunna genomsyra hela organisationen. I och med förståelsen för 

N 
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lojalitetsarbetet skulle medarbetare i hela organisationen känna samhörighet, något som kan stärka 

lojaliteten mot varumärket och inte bara tjänsten i fråga. Detta då en lojalare kundbas kan leda till att 

medarbetarna upplever en större stolthet till varumärket till följd av det ökade varumärkeskapitalet. 

Varumärket når då en högre prestige än själva anställningen vilket skulle kunna vara fallet för 

respondenterna i kundtjänst då dessa hellre förknippas med varumärket framför den aktuella tjänsten. 

 

Barnes och Howlett (1998) menar att kunder på bankmarknaden inte lockas av eller är lojala till ett 

varumärke på grund av den faktiska produkten eller tjänsten som erbjuds, utan tillltalas istället av 

andra attribut. Då Aaker (1991) betonar vikten av att skapa relationsskapande känslor till ett företag 

kan denna metod vara lämplig för stora banker som har liknade erbjudanden som majoriteten av 

bankmarknaden. På så vis skapar de nischlösa bankerna en konkurrenskraft som generar lojala och 

engagerade kunder. Detta bekräftas även av uppbyggnaden av Nordeas lojalitetsprogram som till stor 

del bygger på rådgivningserbjudanden i relation till kundernas engagemang i banken, något som 

stärker relationerna och lojaliteten. Flera forskare betonar hur hög lojalitet bland konsumenter bidrar 

till varumärkets totala framgångsnivå. Detta bekräftas av lojalitetsprogrammets uppbyggnad som 

följer Schoenbachlers et al. (2004) tankar kring hur lojala kunder visar sin lojalitet genom att investera 

pengar i varumärket.  

5.2 Varumärkeskännedom 
Ett vanligt redskap vid skapandet av varumärkeskännedom är symboler. Aaker (1991) och Kotler 

(1997) anser att företag som erbjuder likvärdiga produkter kan kommunicera ut sina differentierande 

egenskaper med hjälp av just symboler. I empirin framgår det dock att användandet av symboler inom 

de svenska bankerna är ytterst begränsad. Endast de två respondenterna med långa erfarenheter och 

höga positioner på banken, visade sig vara bekanta med företagets symbol och dess innebörd. I 

enlighet med detta var alla respondenter dessutom överens om att det finns en allmän avsaknad av 

symboler inom branschen i stort. Den enda symbol som faktiskt påpekades var den som brukas av 

banken Swedbank. Värdet av en väl kommunicerad symbol på bankmarknaden skulle därmed tänkbart 

kunna få en stor genomslagskraft med positiva associationer som i sin tur kan höja lojaliteten och 

varumärkets uppfattade kvalité. En förklaring till detta kan vara att den teoretiska referensramen kring 

dimensionen varumärkeskännedom, behåller en stark koppling till det externa perspektivet trots att 

teorin avser en företagssynvinkel.  

 

Homburg et al. (2010) menar att varumärkeskännedom bidrar till en ökad känsla av företagets 

erfarenhet och bredd inom den aktuella branschen. Samtidigt menar Hoyer och Brown (1990) liksom 

MacDonald och Sharp (2000) att varumärkeskännedom skapar kvalitésassociationer. Dessa 

antaganden finner båda stöd i empirin som påvisar att både företagets kunder och anställda anser att en 
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lång erfarenhet på marknaden fungerar som en värdeskapande association, likväl som en högre 

kännedom.  

 

Beslut kring köp av högengagemangsprodukter sker med hjälp av köpprocessen. En top-of-mind 

placering hos konsumenten bidrar därför snarare med en chans till utvärdering vid 

informationssökningen innan köpbeslutet, än till att fungera som ett direktincitament till köpbeslut. 

Vidare kan negativa associationer likt den negativa press som påpekas i empirin, vara en faktor som 

under köpprocessen blir avgörande. Detta motsätter sedermera Aakers (1991) teori som menar på att 

ett företag blir konsumentens självklara val vid köp när varumärket innehar kategori 3, top-of-mind i 

kundernas medvetande. Vidare menar Aaker (1991) att det dessutom är just associationer som skapar 

medvetenhet kring varumärket.  

 

Teoriunderlaget kring dimension varumärkeskännedomens skulle i och med detta kunna ses som svagt 

anpassningsbar till bankmarknaden då den i stor utsträckning endast ser till förhållandena av 

lågengagemangsprodukter, något banker inte erbjuder. Detta skulle kunna innebära att en missvisande 

infallsvinkel skapas som sedermera inte kan behandla den empiriska datan på ett rättvist sätt. 

5.3 Uppfattad varumärkeskvalité 
Att associeras med kvalité kan vara ett sätt för företag att sticka ut på en konkurrenskraftig marknad, 

samtidigt som det förser företag med chansen att använda sig av premiumpriser som ett tecken på 

kvalité. Ailawadi et al. (2003) menar dock att premiumpriser inte alltid är avgörande när det kommer 

till den uppfattade kvalitén kring ett varumärke. Ett påstående som speglar den rådande 

konkurrenssituationen inom bankmarknaden mer än väl. Studiens empiriska data tyder på att 

premiumpriser varken kan ses som en rimlig faktor eller en kvalitetssäkring inom bankmarknaden. 

Tvärtom menar en av respondenterna att banker med ett övertydligt vinstdrivande koncept, istället 

tenderar att förknippas med negativa associationer som kan påverka den uppfattade 

varumärkeskvalitén negativt. 

 

Vidare påvisar teorin att faktorerna service och förtroende är två starka indikationer på kvalité. Detta 

stämmer däremot väl överens med bankmarknaden. Samtliga respondenter i studien menar att det är 

dessa två faktorer som utgör själva grundpelaren i hela bankorganisationen. Empirin visar vidare på att 

personalen är det verktyg som banken värdesätter högst när det kommer till de redskap som banken 

använder vid utvecklande och kvalitetsbyggande åtgärder. Det är alltså via personalen som Nordea 

avser att förmedla både kvalitativ service och förtroende för att öka sitt totala varumärkeskapital och 

stärka sin position på marknaden. Respondent 2 menar också att många kunder faktiskt gillar 

personalen mer än själva varumärket, vilket påvisar att den upplevda kvalitén hos kunden inte behöver 
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vara kopplat till den faktiskt kvalitén som levereras. Detta då andra attribut kan vara starkare än 

produktassociationerna.  

 

Ytterligare nämns även utvecklingen av ett varumärke i form av nya produkter och expansioner som 

avgörande kvalitetsindikationer. Behovet av denna aspekt stärks då utländska banker och den 

allmänna ökningen av banker på den svenska marknaden, driver på behovet av att följa 

marknadsutvecklingen och de trender som tillkommer. Detta innefattar bland annat teknisk utveckling 

och fler produktlösningar, vilket samtliga respondenter tror är redskap som bidrar till Nordeas starka 

position på marknaden.  

 

Andra aspekter som uppges påverka ett varumärkes kvalité är differentiering, positioner och brukandet 

av kvalitetsgivande återförsäljare och distributörer. Dessa aspekter finner dock inget utmärkande stöd i 

empirin och respondent 4 menar att de flesta bankerna har likvärdiga erbjudanden. Ingen av 

respondenterna namnger heller några återförsäljare eller distributörer, vilket tyder på att dessa aspekter 

inte utgör någon nytta inom bankmarknaden i frågan om uppfattad kvalité. En förklaring till detta kan 

vara att de tjänster som brukas på kontor inom bankmarknaden endast utgörs av personalen inom 

banken samt en omvandling av de medel som kunden förser banken med.  

 

Bloemer et al. (1998) menar att den upplevda kvalitén är en av de viktigaste komponenterna för att 

stärka varumärkeslojaliteten inom serviceindustrin. Att mäta och utveckla dimensionen 

varumärkeskvalité inom bankbranschen torde såldes begränsas, till att endast behandla expandering, 

service och förtroende för att bättre anstå den rådande marknadssituationen. Detta då fokus kring 

kvalitén följaktligen begränsas till att endast utgöras av servicefaktorer, vilket enligt samtliga 

respondenter är det bankbranschen bygger på.  

5.4 Varumärkesassociationer 
Enligt Baumgarth och Schmidt (2010) kan ett varumärkeskapital ses som starkt när de anställdas 

beteende och externa kommunikation är enhetligt samt överensstämmer med varumärkets önskade 

identitet. I empirin framgår det att de anställda varken finner samma interna eller externa associationer 

viktiga, därmed blir det interna varumärkeskapitalet svagare eftersom det inte matchar den önskade 

identiteten. Aaker (1991) menar att olika målgrupper attraheras av olika associationer och att det 

därmed är viktigt för företag att veta vad varumärket skall associeras med. På så vis kan varumärket 

skapa mervärde för de kunder som de finner mest gynnsamma att behålla. Vidare kan de associationer 

som respondenterna nämner i empirin skapa en mer påtaglig differentiering om de förmedlas ut 

tydligare. Detta då personalen anses vara ett företags ansikte utåt. Ett varumärke som associeras med 

framgång framkallar ofta positiva associationer hos konsumenterna, vilket kan komma att stärka de 

andra dimensionerna genom att de associeras med de önskade attributen. När en positiv syn skapas 



Analys 

  30 

  

gentemot varumärket kan det stärka lojaliteten hos konsumenterna då de inte upplever negativa 

associationer gentemot varumärket de stödjer. 

  

Enligt Chen (2001) kan associationer kring ett varumärke sedermera delas upp i två kategorier; 

produktassociationer och organisationsassociationer. Precis som det framgår i analysen ovan är 

differentierande åtgärder med koppling till den specifika produkten, inte ett framträdande attribut inom 

bankbranschen. Företagets top-of-mind-placering anses inte heller vara av avgörande vikt då det 

snarare kan kopplas till lågengagemangsvaror, en tolkning som även är applicerbar på värdet av 

produktassociationer. I empirin framgår det av samtliga respondenter att Nordea på olika sätt försöker 

utveckla och stärka varumärket genom att istället skapa positiva organisationsassociationer. Dock 

varierade informationen kring vilka åtgärder dessa är. En förklaring till detta kan vara att beroende på 

vilken association som varumärket utstrålar kommer företaget att locka till sig olika typer av 

målgrupper. 

 

Associationer bör dock i huvudsak utformas för att skapa en form av mervärde för den tilltänkta 

målgruppen. Samtidigt är det svårt att begränsa användandet av banktjänster till en viss ålderskategori 

eller yrkesgrupp. En banks målgrupper är därför ofta väldigt omfattande och svåra att generalisera. 

Detta tyder på att organisationsassociationer skulle kunna vara den typ av association som är att 

föredra när banker aspirerar att nå ut till den stora massan. Detta innefattar bland annat CSR-styrda 

åtgärder som kan utvecklas till en positiv association kring kvalité och risk, vilket är två framträdande 

associationer inom bankmarknaden. Detta stöds av empirin där det framgår att företagets 

ansvarstagande åtgärder så som undervisning av privatekonomi till ungdomar samt bankens 

avståndstagande från exempelvis penningtvätt fungerar som positiva organistsonsassociationer. 

                                             

Aakers (1991) teori kring varumärkeskapital föreslår att ett varumärke kan skapa associationer med 

hjälp av slogans. En slogan anses vidare vara en tydlig budskapsgivare, men den data som 

framkommer i studiens empiriavsnitt visar på motsatsen och varken kunderna eller de anställda har en 

tydlig bild av vad företagets slogan faktiskt står för. Detta skulle kunna tyda på att slogans inte är 

applicerbara på bankmarknaden då det kan vara svårt att formulera ett slagkraftigt budskap som är 

lämpligt för en banks alla serviceområden och den breda målgruppen.   

5.5 Förtroende och uppfattad varumärkesrisk 
Krishnan och Hartline (2001) anser att förtroende har starka kopplingar till lägre upplevd risk och att 

varumärkesnamnet kan vara ett sätt att reducera den uppfattade risken. Detta styrks av empirin då 

Nordeas långa erfarenhet och närvaro på den svenska bankmarknaden antas generera varumärket ett 

flertal riskreducerande associationer och kopplingar, internt såväl som externt. Det bekräftas även av 
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Erdem och Swait (1998) som menar att ett varumärkes signaler och associationer har kapacitet att 

påverka konsumenters uppfattningar kring ett varumärke.  

 

Aaker (1991) menar att ett företagsnamn som tidigare inte är erkänt kan vara starkare än andra då det 

inte finns tidigare associationer kopplade till varumärket. Detta tillåter  att istället koppla önskade 

associationer till varumärket som sedan kan komma att minska den uppfattade risken och öka 

förtroendet. I kontrast till detta belyser empirin att endast kontorschefen och medarbetaren med längst 

tid inom Nordea är medvetna om att idén med namnet är att skapa kopplingar till nordisk kvalité och 

varumärkets långsiktiga tänkande. Detta tyder på att banker med stor erfarenhet och lång historia på 

den svenska bankmarknaden kan ha svårt att skapa nya associationer med hjälp av namnförändringar.   

  

Cuningham et al. (2005) anser att själva köptillfället innebär en risk då deras förväntningar inte alltid 

matchar den upplevelse de faktiskt får. Denna risk syftar till den faktiska upplevelserisken, att 

kundernas förväntningar inte uppfylls. I empirin framgår en tydlig olikhet kring synen på upplevd risk 

i banksammanhang då banksekretess, rena fonder, avstånd från penningtvätt samt terrorism påpekas 

som förtroendeskapande aktiviteter och åtgärder. Desai et al. (2008) menar att risken uppfattas högre 

vid köp av tjänster, vilket stödjs av att majoriteten av respondenterna fann de ovan nämnda 

riskreducerande åtgärderna som kvalitetshöjande vid rådgivning kring placeringar. Reast (2005) menar 

till skillnad från Cuningham (2005) att varumärkesförtroende är till vilken nivå ett varumärke 

uppfyller förhoppningar och förtroende för varumärket. Detta påstående går hand i hand med flera av 

respondenternas tro om att det är Nordeas storlek och erfarenheten som bygger förtroendet, vilket 

tyder på att företaget redan har nöjda kunder sedan tidigare. Vidare förstärker detta Erdem och Swaits 

(1998) tankar gällande hur en avtagande uppfattad risk kan öka deras förväntande kvalité. En anpassad 

teori skulle därför kunna medföra tydligare kopplingar till vilka aspekter av denna dimension som bör 

framhävas för att öka förtroendet och minska den uppfattade varumärkesrisken.  

5.6 Summa varumärkeskapitalet 
Teorin och forskningen som finns i förhållande till varumärkeslojalitet visar att det är den dimension 

som är mest utvecklad i förhållande till bankmarknaden. Aakers (1991) grundläggande tankar 

bekräftas av arbetets empiri vilket vidare förstärker dess appliceringskapacitet på den aktuella 

marknaden. De befintliga vidareutvecklade tankarna kring varumärkeslojalitet i förhållande till banker, 

bidrar med förståelse kring vad kunder på bankmarknaden styrs utav. Analysen av studiens empiriska 

data i förhållande till studiens teori, antyder dock att dimensionen skulle behöva kontextualiseras 

ytterligare för att vara helt applicerbar på bankmarknaden.  

 
Beträffande teorin som berör varumärkesassociationer, kan den i stor utsträckning bekräftas av 

studiens empiriska data. Varumärkesassociationer skulle därför kunna ses som en av de mest 

anpassade dimensionerna i varumärkeskapitalet samtidigt som studien visar på att dimensionen även 
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utgör en viktig del av varumärkeslojalitet. Detta då dess effekt på de övriga dimensionerna framträder 

eftersom associationer enligt teorin har en förmåga att påverka olika målgrupper genom framhävandet 

av olika attribut. Dock kan vissa aspekter vara i behov av ytterligare anpassning till bankmarknaden då 

exempelvis organisationsassociationer är den typ av association som är bäst lämpad för banker att 

bruka. Detta då marknaden betonar ett behov av att använda andra attribut än just produktrelaterade 

associationer för att stärka varumärket. 

 

Även förtroende och uppfattad varumärkesrisk kan ses som en lämplig dimension för banker att se till 

på den svenska marknaden. Teorin är visserligen anpassad till tjänster, men arbetets empiriska data 

tyder på att det behövs en tydligare koppling till banktjänster för att bättre spegla den faktiska 

marknadssituationen. Detta i konstrast till varumärkeskännedom som i denna studie visats sig vara den 

dimension i varumärkeskapitalet som kan ses som den minst representativa indikationen vid mätandet 

av ett varumärkeskapital för bankmarknaden. Denna analys baseras på behovet av att tillämpa en teori 

gällande varumärkeskännedom som är bättre anpassad för högengagemangsprodukter, vilket är den 

produktklassificering som banker idag innehar. Alternativt kan studiens interna perspektiv vara en 

förklaring till dimensionens begränsning då kännedom kring ett varumärke utgår från konsumenternas 

synvinkel. Baserat på den information som presenterats i empiriavsnittet och sedan ställts emot teorin, 

skulle dimensionerna kring varumärkeskännedomen istället kunna placeras under dimension 

varumärkesassociationer för att bättre spegla bankmarknaden och dess attribut. Slutligen är den 

aktuella forskningen kring dimensionen uppfattad varumärkeskvalité till stor del överensstämmande 

men studiens data. Dock kan studiens empiriska data inte bekräfta alla områden fullt ut och kan därför 

ses som något begränsad inom området. 
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6 Slutsats 

 

 
etta kapitel ger svar på studiens frågeställning och dess syfte. Slutsatserna är utformade 

efter resonemangen i analysen. Studiens två frågeställningar besvaras sedan så att 

uppsatsens syfte kan infrias. Slutligen presenteras anpassningsförslag samt förslag på 

vidare forskning för att uppnå ytterligare kunskapen inom området. 

 

 
 

I en bransch likt den svenska bankmarknaden där konkurrensen tätnar och mångfacetterade 

varumärken tar vid på marknaden, anses varumärket vara av stor vikt för att kunna urskilja sig från 

den stora massan genom att vara fortsatt attraktiv och konkurrenskraftig.  Samtidigt framgår det i 

studiens problemdiskussion att det förekommer ett forskningsgap när det kommer till kvalitativa 

studier som behandlar den faktiska implementeringen av Aakers (1991) teori kring mätande av 

varumärkeskapital i kontext.  

 

Syftet med studien var således att undersöka förhållandet av de olika dimensioner som utgör ett 

varumärkeskapital, för att sedan ge förslag på hur banker kan anpassa dessa för att uppnå en ökad 

konkurrenskraft på den svenska bankmarknaden. För att kunna besvara detta formulerades två 

frågeställningar beträffande vilka dimensioner i varumärkeskapitalet som är viktiga för bankers 

varumärkesstärkande insatser på den svenska bankmarknaden samt huruvida dessa bör utvecklas för 

att vara anpassningsbara till bankers varumärkesstärkande insatser. Dessa frågeställningar har 

sedermera besvarats med hjälp av en kvalitativ fallstudie där primärdata i huvudsak har utgjorts av 

semistrukturerade intervjuer. Studiens empiriska data har sedan brukats för att analysera befintlig teori 

och forskning inom studiens område, varumärkeskapital. 

 

Studien har följaktligen kommit fram till slutsatsen att användandet av varumärkeskapital inom 

bankmarknaden är ytterst fördelaktig, om den utvecklas och används på rätt sätt. Samtidig antyder 

studien att den aktuella teorin gällande varumärkeskapital i relation till bankmarknaden är begränsad, 

men analysen ovan påvisar samtidigt att grunderna i Aakers (1991) varumärkeskapital är 

anpassningsbara till bankmarknaden. Studien visar på att dimensionerna varumärkeslojalitet 

respektive varumärkesassociation, är de dimensioner som väger tyngst på bankmarknaden då dessa 

delar av teorin var de som i störst utsträckning kunde bekräftas av studiens empiriska data. 

 

 

D 
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Det har därför tagits fram anpassningsförslag kring mätandet av varumärkeskapitalet, lämpad för den 

rådande bankmarknadens utgångspunkter. Detta med hjälp av att anpassa varumärkeskapitalets 

dimensioner utifrån denna studies kvalitativa resultat. Resultatet illustreras i figur 6. 

 

Figur 6. Egen illustration av hur dimensionerna i varumärkeskapitalet kan anpassas till bankmarknaden. 

 
Dimensionen varumärkeslojalitet kan enligt studien anpassas ytterligare genom en satsning på 

långsiktighet, något som enligt teorin kan ske med hjälp av relationsstärkande aktiviteter. Då studien 

tyder på att personalen är det mest uppskattade attributet inom bankmarknaden är det essentiellt att 

skapa en intern lojalitet som sedan förmedlas utåt. Detta är något som inte bara framhäver varumärkets 

interna uppskattning utan även påvisar varumärkets styrka. Påvisandet av styrkan stärker i sin tur 

kundernas uppfattade kvalité och sprider en känsla av trygghet, något som även minskar den 

uppfattade varumärkesrisken. 

 

Analysen av associationsdimensionen påvisar att banker kan använda sig utav 

organisationsassociationer för att skapa ett mervärde. En sådan organisationsassociation kan vara CSR 

som både ökar den uppfattade kvalitén samt minskar den uppfattade risken vilket kan öka förtroendet 

för varumärket. Associationsdimensionen skall ses som ett verktyg för att styra varumärket i önskad 

riktning genom framhävandet av de associationer som skapar mervärde även i de övriga 

dimensionerna. Resultatet av studien visar på att vikten av dimensionen varumärkeskännedom är 
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något lägre än de övriga dimensionerna då få delar av teorin kunde bekräftas. Detta tyder vidare på att 

dimensionen enligt denna studie, är mer lämpad som en underkategori. Detta för att få insikt i vad 

varumärket anses stå för vid en omvärldsanalys såväl som ett mätverktyg för att se de önskade 

associationernas framgång. 

 

Dimensionen förtroende och uppfattad varumärkesrisk kräver förståelse för den annorlunda 

risksituation som bankmarknaden präglas av. Genom att påvisa regelverk, sekretessarbete och 

licensering minskar den upplevda risken. Upplevd risk är inom bankmarknaden en långsiktig risk då 

placeringar och ekonomi är något som förändras och varieras över kundernas livstid. Denna dimension 

bedöms därför som väsentlig vid varumärkesstärkande åtgärder. 

 

Uppfattad varumärkeskvalité styrs utav den upplevda kvalité vilket förtydligar behovet av att skapa ett 

mervärde som tydligt uppfattas. Det starkaste verktyget för att skapa detta är personalen som inom 

banker står för nästintill all service på bankkontoren. Personalen skapar starka relationer vilket ökar 

lojaliteten hos kunderna samtidigt som lojalitet och goda relationer minskar den uppfattade risken. 

Genom att risken minskar, ökar även förtroendet och den uppfattade kvalitén för varumärkets nya 

tjänster och expansioner, något banker idag kontinuerligt bör arbeta med. 

6.1 Diskussion  
Då varumärkesbyggande aktiviteter har möjligheten att påverka företags framgångsfaktorer i form av 

ökad lönsamhet och lojala kunder ansågs det vara av intresse att se en annan och mer anpassad teori 

kring varumärkeskapitalet för banker. Detta då de aktuella teorierna påvisar ett gap beträffande den 

kvalitativa appliceringen av dessa teorier på högengagemangsprodukter, där konsumenter är i extra 

behov av ett företagets expertis. Detta gap återspeglades på den svenska bankmarknaden där 

marknadsutvecklingen lett till en tilltagande konkurrenssituation varpå forskningsområdet ansågs 

intressant och relevant att studera. 

 

Studiens kvalitativa forskningsmetod resulterade således i utvecklingsförslag i form av anpassade 

förslag för banker att tillämpa vid stärkande åtgärder av sitt varumärkeskapital. Studien påvisade dock 

en bristfällighet gällande dimensionen varumärkeskännedom där studiens empiriska data inte ansågs 

tillräcklig för en eventuell anpassning till den svenska bankmarknaden. En förklaring till detta är att 

den studie som genomförts har präglats av en intern synvinkel vilket visade sig vara ett 

tillkortakommande. Detta kan bero på att studies empiriska data inte var tillräckligt då dimensionen 

varumärkeskännedom framförallt visade sig mäta det externa perspektivet i kvantitet. Avslutningsvis 

visade studien på ett samband mellan denna studies undersökning av förhållandet av de olika 

dimensionera som utgör ett varumärkeskapital, med den redan befintliga forskningen av 
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bankmarknaden ur ett kvantitativt perspektiv. Detta då de båda perspektiven påvisar att finns en tydlig 

koppling mellan varumärkeskapitalet i relation till bankmarknaden och lojalitet.  

6.2 Vidare forskning 
Studien har haft som av avsikt att anpassa teorin kring varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv, för 

banker som är ute efter att stärka sitt totala varumärkeskapital på den svenska bankmarknaden. 

Intressanta utvecklingsförslag för framtida studier innefattar därför en kvantitativ forskning som mäter 

anpassningens tillförlitlighet samtidigt som de olika dimensionernas innehåll och relevans framhävs. 

Detta med avseende att betona nya intresseområden för banker. Som komplement till detta kan en 

kvalitativ forskning som testar denna anpassning på den svenska bankmarknaden vara lämplig. Fokus 

bör därför vara att finna ytterligare bekräftelser av detta så att de olika dimensionernas positiva 

påverkan på varumärkeskapital kan fastställas. Vidare är det av intresse att på sikt testa lämpligheten 

för utländska bankmarknader, då detta möjligen kan vara ett bidrag till det aktuella forskningsgapet 

kring en universell varumärkeskapitalmodell för banker att tillämpa i sina varumärkesstärkande 

processer.
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Bilaga 

I 

 

Bilaga 1 

Bankmarknaden är under en ständig förändring och under de senaste åren har den undergått en 

markant tillväxt där antal bankaktiebolag har ökat från 48 stycken år 2004 till 67 stycken år 2014. Den 

stora ökade konkurrensen har framförallt kommit från att fler utländska banker har valt att etablerat sig 

på den svenska marknaden. (Swedish Bankers 2015) I och med att konkurrensen växer blir vikten av 

ett starkt varumärkeskapital allt viktigare, vilket ökar lämpligheten av studien och dess resultat. 

 

Fallförtaget som använts i studien är Nordea Sverige. Nordea är en av Sveriges största finansinstitut 

och vann nyligen ett pris för bästa Nordiska bank. Men banken kantas samtidigt av en negativ 

medieexponering med rubriker så som ”Nordea höjer utdelningen”, ”Nordeas VD: Tusentals anställda 

ska bort” och ”Nordeas supervinst: 40 miljarder kronor” (DN 2014; Aftonbladet 2015; SvD 2015). 

Dessa rubriker når kunder såväl som företagets anställda och skulle potentiellt kunna vara en 

indikation på att det interna varumärkeskapitalet trots märkbar framgång, är svagare än uppfattat. 

Nordea är vidare en representativ bank i sammanhanget då företaget i många utvecklingssammanhang 

strävat efter att vara en pionjär i branschen (World Finance 2014). World Finance (2014) tycker vidare 

att Nordea är en ledstjärna i Europas banksektor, med dess starka resultat, anpassningsförmåga och 

motståndskraft mot krisen 2008 har efterliknas över hela kontinenten. Därför anses Nordea vara ett 

fallföretaget att undersöka för att svara på studiens frågeställningar och syfte. 
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II 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad har du för arbetstitel? 

Varumärkeslojalitet 

 Hur ser ni på er målgrupp? 

 Hur jobbar ni internt för att skapa lojala anställda? 

 Varför skall era anställda vara lojala mot er? 

 Upplever ni att er personalen med öppenhet och stolthet berättar att de är anställda på Nordea?  

 Upplever ni att era lojala kunder är engagerade i Nordea och visar en öppenhet genom att 

exempelvis rekommendera er vidare?  

Varumärkeskännedom 

 Hur pass viktigt är varumärkesigenkänning för er?  

- Hur starkt känner ni själva till hela ert varumärke? 

 Vilket budskap kommunicerar ni ut? 

 Använder sig Nordea av några symboler eller slogans?  

 Hur skulle ni utveckla era symboler och slogans? 

 Anser ni att ni innehar en top-of-mind position på marknaden? 

 Är stark kännedom viktigt för er? 

Uppfattad varumärkeskvalité 

 Hur ser ni på er egen varumärkeskvalité?  

 Hur tror ni kunderna ser på er varumärkeskvalité? 

 Vilka delar av företaget anser ni ha högst kvalité?  

Varumärkesassociationer 

 Vad står ert varumärke för? 

 Vilka associationer anser ni att Nordea Sverige skulle kunna nyttja för att stärka varumärket?  

 Tror ni att dessa associationer skapa någon differentiering för Nordea?  

 Tror ni att dessa associationer skapa någon differentiering för Nordea som arbetsgivare 

 Vilka egenskaper är det som gör att anställda väljer Nordea? 

Förtroende och uppfattad varumärkesrisk 

 Hur jobbar ni internt med att stärka förtroendet för Nordea? 

 Tror ni kunderna har förtroende för Nordea?  

 Förmedlar ni ut ert förtroendestärkande arbete? 

 

 


