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Förord 
Efter tio veckors hårt arbete är det nu dags att runda av det hela och göra ett 
avslut. Detta arbete hade inte kunnat genomföras utan all den hjälp som vi fått 
under arbetets gång. Vi vill därmed passa på att tacka alla som medverkat till 
uppsatsens färdigställande.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till Westra Wermlands Sparbanks VD 
Öivind Neiman, marknadschef Cecilia Björkengren och marknadsansvarige Lena 
Sundbergs som lät oss ta del av verksamheten, hjälpte till med material och 
intervjuer.  

Vi vill också tacka alla respondenter som tog sig tid att ställa upp på 
gruppintervjuer i sina respektive kommuner.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Lars Haglund för den hjälp vi fått 
från början till slut.  

 

Karlstad, juni 2008 

Sofia Andersson  Emma Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Westra Wermlands Sparbank är en fristående Sparbank som är verksam i västra 
Värmland med huvudkontor i Arvika. Bankens affärsidé bygger på att vara 
lokala, finnas nära till hands för sina kunder och verka för bygden.  

För att kunna bedriva denna typ av enskild bankverksamhet behövs ändå en 
omfattande infrastruktur och produktsortiment. Att utveckla egna IT-system och 
exempelvis fonder är inte tänkbart då detta skulle bli alldeles för dyrt. Genom ett 
samarbete med storbanken Swedbank löses tidigare nämnda problem, men 
samarbetet genererar i ett annat problem, nämligen att Swedbank inverkar på 
Westra Wermlands Sparbanks varumärke och identitet. 

Syftet med denna uppsats är därför att få en djupare förståelse för 
varumärkeshanteringen hos Westra Wermlands Sparbank och att undersöka de 
effekter som uppkommer internt och externt vid ett företagssamarbete, som 
exempelvis det med Swedbank.  
 
För att få förståelse och kunskap inom ämnet har vi fördjupat oss i teorier kring 
varumärkets funktioner, brand equity, brand identity – brand image samt 
kommunikation. Denna teori användes växelvis med metoden då ett abduktivt 
angreppssätt valdes. Studien är uppbyggd på kvalitativ data utifrån en personlig 
intervju och tre stycken fokusgrupper. 

Kontentan i uppsatsen är att Westra Wermlands Sparbank huvudsakligen jobbar 
teoretiskt rätt internt med uppgiften att hantera sitt varumärke. Vi ifrågasätter 
dock den något knapphändiga hanteringen av feedback från kampanjer och 
kundrespons. Den uppfattning som konsumenterna har av varumärket skiljer sig 
markant från person till person, samtidigt finns det en synbar okunskap hos 
merparten av respondenterna om banken och dess verksamhet. Externa faktorer 
såsom samarbetet med Swedbank, referensgrupper m.m. har en betydande roll 
för den generella uppfattningen, men vi kan likväl inte utesluta att banken själv 
alltid agerar helt korrekt utåt i sin marknadsföring. 

 

 

Nyckelord: Brand Identity, Brand Image, Kommunikation, Varumärke, 
Sparbank, Brand Equity 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt av uppsatsen avser vi att redogöra för problembakgrund, 
problemformulering och presentation av företaget och företagsform. Lite historia 
kring sparbanken som företagsform ges för att få en bättre förståelse kring ämnet. 

 

1.1 Problembakgrund 
Varumärket är idag en viktig del i ett företags överlevnad och marknadsförare 
jobbar hårt med varumärken framförallt för att ändra den enskilde individens 
attityd till varumärket. Attityd är en del av den dynamiska process som 
konsumenten genomgår vid ett köp, det är också en av de delar som är 
påverkbara i sammanhanget.  

Vi har valt att arbeta med Westra Wermlands Sparbank som är en lokal och 
fristående sparbank med huvudkontoret i Arvika. 1928 var antalet Sparbanker i 
Sverige 498 stycken men idag finns endast 64 stycken kvar. Antalet fristående 
Sparbanker har som vi ser minskat dramatiskt de senaste åren eftersom många 
ansluter sig till de stora börsnoterade bankerna. Att som lokal bank ha en 
infrastruktur med egna fonder och andra bankprodukter är mycket kostsamt, 
därför krävs ett samarbete som ger tillgång till IT-system och diverse produkter. 
I dagsläget har Westra Wermlands Sparbank ett samarbete med Swedbank, en 
utav de stora börsnoterade bankerna i Sverige.  Samarbetspartnerna har sedan 
början av 1990-talet genomgått diverse omorganiseringar i form av fusioner och 
namnbyten vilket också influerat på varumärket som Westra Wermlands 
Sparbank innehar. Westra Wermlands Sparbank ser ljust på framtiden och vill gå 
emot strömmen och fortsätta vara en lokal bank, det är detta som gör ämnet så 
intressant. Banken måste därför jobba på ett trovärdigt men samtidigt eget sätt 
för att stärka sin egen identitet vilket ibland är svårt då avtalet med Swedbank 
begränsar Westra Wermlands Sparbanks identitet. 

En av oss i gruppen arbetar extra på Westra Wermlands Sparbank och har själv 
uppmärksammat den förvirring och förväxling kring varumärket som har 
uppstått vid samarbetet med Swedbank. Vi bestämde oss därför att ta kontakt 
med VD Öivind Neiman för att höra om ämnet var intressant. Lyckligtvis fick vi 
mycket bra respons på vårt förslag då Öivind berättade att detta problem var 
något de brottades med dagligen och han var ganska angelägen om att vi skulle 
genomföra en studie inom ämnet.  

1.2 Företagspresentation och historia 
Westra Wermlands Sparbank är en fristående sparbank med säte och 
verksamhetsområde i västra Värmland. Idag har banken sju kontor i tre olika 
kommuner, nämligen Arvika, Eda och Årjängs kommun. Huvudkontoret är 
beläget i Arvika centrum och sedan bildandet år 1856 har banken hunnit fylla 
150 år.  Det var den lokale apotekaren Johan Wilhelm Blomén som tog initiativet 
till bankens bildande och lät banken uppehålla sig i samma lokal som apoteket 
till en början. 1907 togs det första spadtaget till byggnationen av det nya 
bankkontoret, men byggnaden togs i bruk först 1910. Byggnaden är densamma 
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som använts idag och är ett av de äldre finare husen beläget i ena hörnet av 
torget i Arvika.  

Westra Wermlands Sparbank vill differentiera sig mot sina konkurrenter genom 
sina fyra olika kärnvärden: 

 Service och personlighet 
 Bredd med spets 
 Besluten tas här 
 Pengar till nytta för dig 

Framförallt vill de framhålla den nära kontakt i form av service och personlighet 
som de har till sina kunder. På flera av småorterna i verksamhetsområdet finns 
ingen annan konkurrens. De stora affärsbankerna har inget intresse i 
landsbygden vilket ofta driver in kunderna till de större samhällena. Eftersom 
Westra Wermlands Sparbank verkar för den lokala bygden, och till och med har 
det inskrivet i sin affärsidé, vill de visa sina kunder att tänkandet är långsiktigt. 
Den egna Telefonbanken sköts av bankens egna anställda och inte av något 
externt bolag som de allra flesta banker använder sig av. Telefonbanken blir 
därmed personligare och tryggare för många eftersom de anställda har lokal 
kännedom, och ibland även kännedom om den enskilde kunden (Westra 
Wermlands Sparbank).  

De vill även förmedla en ”bredd med spets”, som VD Öivind Neiman uttrycker det. 
Det ska vara lätt för den enskilde kunden att få hjälp med rådgivning inom 
flertalet områden under ett och samma tak. Att kunna utnyttja både 
privatekonomisk och privatjuridisk rådgivning, samt företagsrådgivning och 
försäkringsärenden vid ett och samma tillfälle gör processen lite tryggare och 
kortare (Westra Wermlands Sparbank). 

Besluten tas lokalt och de tas av värmlänningar, samma värmlänningar som de 
andra kunderna i banken. Detta innebär att besluten tas snabbt och till förmån 
för bygden, för kunden innebär det snabba behandlingar av exempelvis 
låneansökningar. På lång sikt betyder det långsiktiga, strategiska satsningar för 
banken framtid (Westra Wermlands Sparbank).  

Pengarna till nytta för dig är Westra Wermlands Sparbanks fjärde kärnvärde och 
betyder att överskottskapital återinvesteras i bygdens närings- och föreningsliv. 
Syftet är att hela verksamhetsområdet skall få nytta av överskottet (Westra 
Wermlands Sparbank).  

1.2.1 Sparbankernas Historia 
Det var i Göteborg 1820 som den första Sparbanken bilades. Sparbanksformen 
fick snabbt fäste i landet och 1928 fanns det som mest 498 stycken sparbanker 
runtomkring i landet. Depressionen i slutet av 1920-talet tvingade dock 
sparbankerna att gå samman för att klara av eventuella framtida ekonomiska 
konjunkturfall. 1992 bildades Sparbanken Sverige AB . Alla sparbanker ville dock 
inte följa med i bildandet av ett aktiebolag utan fortsatte som fristående 
sparbanker med ett nära samarbete med Sparbanken Sverige. 1997 var det dags 
för fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Den nya banken 
kom att kallas Föreningssparbanken och blev även samma år introducerad på 
Stockholmsbörsen. Under 2006 lades det fram ett förslag på namnbyte vilket 
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också skedde i september 2006. Det nya namnet på Föreningssparbanken blev 
Swedbank, det namn som kvarstår i skrivandets stund.  

Eftersom Westra Wermlands Sparbank hela tiden har haft ett samarbete med 
ovanstående banker har detta resulterat i en hel del förändringar av bankernas 
logotyp. Från att i början enbart använt sig av den klassiska eken i logotypen till 
en färgglad ek i gult, rött och blått, till ett mynt med både kärve och ek och sist 
men inte minst av myntet med endast eken profilerad. Blev du förvirrad? I så fall 
tror vi inte att du är ensam. Antagligen säger det sunda förnuftet hos merparten 
att detta inte är det bästa sättet att bygga ett varumärke på.  

1.2.2 Vad är en sparbank? 
Som bolagsform kan en sparbank mer liknas som en stiftelse som bedrivs inom 
ett specifikt geografiskt område. Till skillnad mot ett aktiebolag som förvärvar 
kapital genom aktieutdelning så är det kunderna inom en viss region som satt in 
kapital i banken som också äger den. Detta betyder att banken saknar enskilt 
vinstintresse och att den vinst som uppkommer fonderas för att trygga 
insättarnas kapital. Ett annat särdrag är också huvudmannasituationen. Det 
föreligger sig så att huvudmännen är en sparbanks högst beslutande organ. 
Dessa huvudmän är till hälften utsedda av primärkommuner eller landsting och 
till hälften bland insättarna av huvudmännen själva (Körberg 2003) . I och med 
detta så har organet en stark anknytning till både det politiska och folkliga 
intresset. 

Genom en tolkning av sparbankslagen så skall en sparbank även ta ett ansvar för 
utveckling av såväl kommun som näringsliv (Körberg 2003) . Banken är mycket 
medveten om att utan näringslivet förenat med arbetstillfällen skulle bygden 
avfolkas vilket skulle innebära ett minskat behov av bankens tjänster1. 
Samhällsansvaret syntes inte minst år 2001 då Arvikaborna och företagarna fick 
erfara vilka konsekvenser en översvämning kan ställa till med. Genom att avsätta 
500 000 kronor av vinsten till att hjälpa de värst drabbade med självriskerna till 
försäkringsbolagen kunde många företag starta om på nytt. Westra Wermlands 
Sparbank tar inte bara ett samhällsansvar utan även många gånger större risker 
än vad storbankerna gör. Många gånger försöker banken, in i det sista, rädda 
företag med ekonomiska problem istället för att sätta dem i konkurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Cecilia Björkengren marknadschef  Westra Wermlands Sparbank, intervju 21 april, 2008 



4 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för 
varumärkeshanteringen hos Westra Wermlands Sparbank och att undersöka de 
effekter som uppkommer internt och externt vid ett företagssamarbete.  

1.4 Avgränsning 
Vi avgränsar denna uppsats till att enbart studera Westra Wermlands Sparbank 
och jämför därmed inte med något annat företag. Studien begränsas också av att 
endast gälla privatpersoners uppfattningar och därmed berörs inte den allmänne 
företagskunden.  

1.5 Forskningsfrågor 
Utifrån syfte och avgränsning vill vi ha svar på följande frågor: 

 Skapar bankens varumärke ett mervärde som inverkar på lojalitet och 
kvalitet hos kunderna? 
 

 Hur uppfattar konsumenterna det budskap som Westra Wermlands 
Sparbank vill förmedla via sin varumärkesprofilering? 
 

 Hur mycket påverkas Westra Wermlands Sparbanks varumärke 
av samarbetet med Swedbank?  

 
 Finns det någon utmärkande skillnad i uppfattningen om 

Westra Wermlands Sparbank mellan de tre kommunerna som 
banken är verksam i? 
 

 Jobbar Westra Wermlands Sparbank på rätt sätt för att 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen skall överensstämma? 
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Varför? Detta kapitel tillägnas till att redogöra för 
problembakgrund, problemformulering samt en kort 
företagspresentation. 

 

1.6 Disposition 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 4 

 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Kapitel 7 

 Hur gjorde vi? Här presenterar och motiverar vi vårt 
metodval, hur vi gick tillväga och riskerna med studien. 

Vad säger vetenskapen? Här redogör vi för den 
teori och de modeller som använts till att förstå 
och förklara problemställningen.                                                                 

Vad händer i framtiden? Sist men inte minst ger 
vi några rekommendationer till förbättringar samt 
förslag till framtida studier. 

Kontentan? I näst sista kapitlet presenterar vi  
de slutsatser som vi kunnat dra utifrån analysen. 

 

Vad kom vi fram till? Här förklarar vi empirin med  
hjälp av teorin. 

 

Vad fick vi reda på? Kapitlet återger de intervjuer 
vi har genomfört. 
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2. Metod 

I det här avsnittet av uppsatsen presenterar vi teorier kring olika metoder samt 
vilka vi valt att använda och varför. Läsaren får även en kort redogörelse för hur 
datainsamlandet har genomförts. Vi har också diskuterat kritik till uppsatsens 
reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Val av undersökningsutformning 
Problemformuleringen talar i det här fallet om för oss att vi har en kausal 
problemställning att ta itu med, vilket innebär att man vill finna orsakerna till 
varför ett visst tillstånd ser ut som det gör (Jacobsen et al. 2002). Jacobsen 
(2002) hävdar också att fallstudier lämpar sig vid utredning av kausala 
förhållanden. 

2.2 Fallstudie 
En fallstudie är en detaljerad undersökning där syftet är att studera och 
analysera ett enskilt fall, t.ex. värderingar och motiv till enskilda konsumenters 
konsumtionsbeteende. Någon jämförelse med andra individer eller 
generalisering till större grupper förekommer dock inte. En fallstudieansats är 
framför allt lämpad till explorativa undersökningar och ger möjlighet till 
ingående beskrivningar av de enskilda fallen. Det lilla antalet studerade enheter i 
en fallstudie bidrar till att det är svårt att dra allmänna slutsatser baserat på 
resultatet. Detta på grund av att det finns risk för viss bias, s.k. skevheter i 
urvalet. Det vanligaste med en fallstudie är beskrivande och förklarande studier 
där frågeställningarna redan är uttänkta.  En fallansats kan också användas för 
att upptäcka nya förhållanden som man tidigare inte tänkt på (Lekvall et al. 
2001).  

2.3 Kvalitativ studie 
Enligt Holme och Solvang (1997) karaktäriseras kvalitativa metoder bland annat 
av att man går på djupet i undersökningen, att man har osystematiska 
observationer utan fasta frågor eller svarsalternativ och att intresset ligger i att 
förstå sammanhang och strukturer. Den kvalitativa metodens fördel gentemot 
den kvantitativa är att den ger en större helhetsbild och förståelse för sociala 
processer och sammanhang. Till skillnad mot en kvantitativ metod är den också 
relativt flexibel då frågorna och upplägget kan anpassas efter hand som brister 
upptäcks.  

Vidare menar Holme och Solvang (1997) att informationen som fås fram blir 
trovärdig eftersom den är anpassad efter informatörens egen situation men 
konstaterar att denna information kanske inte är giltig för någon annan än för 
informatören själv. 

Jacobsen (2002) anser att nackdelarna med en kvalitativ metod är att den är 
resurskrävande och att man bara når ett fåtal personer. Han ställer sig frågan om 
dessa få personer är representativa för andra än sig själva och hur mycket 
informationen kan generaliseras. 

Då vårt syfte med studien är att få större insikt i den interna 
varumärkeshanteringen samt hur konsumenten uppfattar det budskap som 
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Westra Wermlands Sparbank vill förmedla genom profileringen av varumärket 
valde vi en kvalitativ undersökningsmetod. Detta för att den lämpar sig bra när 
man vill få en ökad förståelse i ett oklart ämne. En kvalitativ studie valdes även 
för att inte påverka svarsalternativen utan öppna upp till diskussion. Vi ville med 
en kvalitativ studie erhålla genomtänkta svar.  

2.4 Abduktion 
För att få kunskap om ämnet valde vi att först inhämta grundläggande 
varumärkesteori för att kunna utforma frågor till fokusgrupperna och den 
personliga intervjun. Denna ansats gör viss del av metoden till en deduktiv 
ansats. Den deduktiva datainsamlingen går från teori till empiri i den betydelsen 
att man skapar sig en bild av omvärlden grundat på tidigare empiriska 
undersökningar för att sedan samla in data och ser om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten (Jacobsen et al. 2002).  

Konsumentbeteende är ett komplext och föränderligt studieområde varför vi 
valde att genomföra fokusgrupperna så tidigt i studien som möjligt. Dessa 
gruppintervjuer gjordes också med relativt öppna frågor, vilket kunde innebära 
att de svar vi erhöll kunde vara helt oväntade. Det var därför naturligt att finna 
förklarande teori till ovanstående fenomen efter empiriinsamlandet, en så kallad 
induktiv metodansats.  
 
Den abduktiva metoden är däremot en blandning av deduktiv och induktiv 
metod varför vi valt att benämna metoden som sådan. Den abduktiva metoden 
utgår från empirisk data men i analysen av data kan mycket väl teori och empiri 
kombineras. Kontentan av det hela är att teori och empiri har haft en 
växelverkan på varandra under arbetets gång (Alvesson 1994). 

2.5 Vad är en fokusgrupp? 
En fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp respondenter diskuterar 
relativt fritt kring ett visst ämne. Diskussionen leds av en moderator vars uppgift 
är att vägleda diskussionen och försöka få alla deltagare att komma till tals. 
Fördelen med fokusgrupper är att de lättare lockar fram synpunkter och åsikter 
än en individuell intervju. Fokusgrupper passade vår studie bra då det är en 
kvalitativ metod som lämpar sig bäst för explorativa undersökningar och studier 
där man vill få en uppfattning om konsumenternas tankegångar inom ett 
smalare område (Lekvall et al. 2001). 

2.6 Tillvägagångssätt och urval 
Då syftet i uppsatsen är att ge oss en djupare förståelse för varumärkeshantering 
samt att undersöka de effekter som uppkommer internt och externt vid 
företagssamarbeten valde vi att göra en personlig intervju med marknadschefen 
Cecilia Björkengren tillsammans med marknadsansvarig Lena Sundberg. Denna 
intervju var viktig för att få en helhetsbild över hur Westra Wermlands Sparbank 
ser och tänker om sig själva. Frågorna till intervjun (se bilaga 1) var relativt 
öppna och kunde delvis kopplas till frågeformuläret som skulle användas till 
fokusgrupperna (se bilaga 2). Då vi även vill undersöka attityden till varumärket 
samt hur konsumenterna uppfattar bankens budskap valde vi att genomföra 
fokusgrupper eftersom kvalitativa metoder oftast ger bättre förståelse för 
underliggande faktorer. För att vara säkra på att inte missa några detaljer 
bandades alla intervjuer samtidigt som anteckningar fördes. 
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När tiden för datainsamlandet närmade sig var det dags att se över hur vi skulle 
gå tillväga för att arrangera fokusgrupperna samt välja ut deltagare. På önskemål 
av VD Öivind Neiman gjordes en grupp i varje kommun där Westra Wermlands 
Sparbank är verksamma. För enkelhetens skull så förlades gruppintervjun i det 
samhälle som var störst i kommunen, nämligen Arvika, Charlottenberg och 
Årjäng. Det var svårare än vi trodde att finna en lokal som kunde användas på 
kvällstid. Vidare var det dags att ta ställning till vilka och hur många som skulle 
vara med i undersökningen. Enligt Wibeck (2000) skall det optimala antalet 
respondenter i en fokusgrupp vara 6 stycken. Vi tillfrågade 8-9 personer i varje 
stad för att räkna in några eventuella bortfall. Ett statistiskt urval var inte 
lämpligt eftersom vi ville ha en grupp som representerar populationen. De 
privatpersoner som valdes ut var folkbokförda inom bankens 
verksamhetsområde. Vi frågade inte vart de utvalda var kunder innan 
gruppintervjun på grund av att urvalet skulle innehålla både kunder och icke-
kunder. Grupperna är också sammansatta så att de skall representera båda 
könen i ett så brett åldersintervall som möjligt, vilket i det här fallet betyder 
mellan 20-80 år 

Frågeformuläret (se bilaga 2) utformades flera gånger innan vi var helt nöjda 
med alla frågor. Detta för att förvissa oss om att vi skulle få ut så mycket som 
möjligt av gruppintervjun. Vi började med att ställa oss frågan: Vad vill vi ha svar 
på? Delar av den teori som vi skulle använda oss utav var redan framtagen så 
den utgjorde ett visst underlag för frågorna. Wibeck (2000) nämner i sin bok att 
det är viktigt att utforma öppningsfrågorna så att gruppen bekantar sig med 
varandra och eventuell nervositet avtar. Det bestämdes därför att de inledande 
frågorna skulle vara ganska fritt utformade, och för att hjälpa igång en 
konversation bestämdes det att vi skulle visa lite bilder (se bilaga 3 och 4) som 
stimuli. Dessa bilder hoppades kunna främja spontana tankar och associationer 
kring varumärkesimagen och profileringen av varumärket. Några nyckelfrågor 
med eventuella följdfrågor togs fram utefter den framtagna teorin och några 
hölls öppna eftersom andra talat om för oss att en intervju med en hel grupp ofta 
kan ta oväntade vändningar i diskussionen. Vi lämnade även ut frågorna till vår 
handledare och till Cecilia Björkengren, som är vår kontakt på Westra 
Wermlands Sparbank, för konstruktiv kritik innan vi använde oss utav dem. 

2.7 Analys av empiri 
För att kunna analysera och strukturera upp den insamlade empirin som 
insamlades under denna studie bearbetades dessa först utefter 
bandinspelningen och anteckningar. Transkribering av väl valda delar 
genomfördes och kompletterades med anteckningar. Transkribering är 
nödvändig för att kunna citera respondenterna, samtidigt ger det dig som 
analytiker en bild av vad som händer i gruppen förutom det som sägs. Vid 
gruppintervjuerna fick vi kunskapen i att sådana diskussioner lätt spårar ur och 
hamnar utanför ämnet. Det var därför vissa delar inte transkriberades då dessa 
inte var relevanta för ämnet överhuvudtaget. För att lättare kunna urskilja de 
olika frågorna som ställdes under gruppintervjuerna, sorterades empirin upp 
efter det frågeformulär som tagits fram. Sorteringen gjordes p.g.a. att frågorna 
inte ställdes i exakt samma ordningsföljd i alla grupper. Om respondenterna 
självmant gled in på ett ämne i samband med ett annat så följde moderatorn 
respondenterna för att minska sitt eget medverkande.  Om moderatorn avbrutit 
diskussionen för en annan fråga så riskerades den naturliga diskussionen som 
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eftersträvades. Efter empirisorteringen togs det fram ett antal key points, nyckel 
punkter, för att lättare få en sammanfattande överblick över det hela, samt 
kunna analysera och jämföra de olika intervjuerna. 

2.8 Metodkritik 
Reliabilitet är ett mått på en undersöknings trovärdighet och hur 
motståndskraftig den är mot tillfälligheter. Det innebär att man skall få samma 
resultat om undersökningen görs en gång till med samma material. Om en 
undersökning har låg reliabilitet kan detta bero på t.ex. distraktioner i 
intervjumiljön, skillnader i individens motivation och hälsa eller i sättet 
intervjuaren har ställt frågorna. För att undvika låg reliabilitet bör frågorna vara 
tydliga och mätmetoden relativt standardiserad (Lekvall et al. 2001).  

En av oss medveten och stor risk med att genomföra gruppintervjuer som vi 
tidigare inte praktiserat, är att den av oss som agerar moderator inte får, men 
kan omedvetet påverka frågorna. För att stärka reliabiliteten vid 
gruppintervjuerna användes därför samma moderator vid alla tillfällen, medan 
den andre tog anteckningar. Ett i förväg utformat frågeformulär med öppna 
frågor var framtaget så att intervjuerna skulle bli så tydliga som möjligt. En 
annan risk med fokusgrupper när man ser till validiteten är att deltagarna i 
fokusgruppen påverkas av grupptryck och inte vågar uttrycka sina åsikter. Det 
kan också vara så att individen försöker formulera sina svar efter vad som ses 
som socialt accepterat i samhället eller försöka övertyga de andra i 
fokusgruppen om en viss åsikt. Efter betänkande fann vi dock inte något som 
kunde göras för att minska denna risk (Krueger 1998 citerad i Wibeck 2000). 
Wibeck (2000) påpekar att även lokalval och bandspelare kan påverka 
deltagarnas åsikter, för att minska den risken valde vi en lokal med så neutral 
miljö som möjligt. Bandspelaren som användes verkade ingen bry sig om, varför 
vi inte anser att den påverkat vårt resultat. 

Begreppet validitet har med att göra i vilken utsträckning ett mätinstrument 
mäter det som avses att mäta. Egentligen är det omöjligt att mäta om en metod 
är valid eller inte, då det inte finns en mätmetod som man vet ger korrekta 
resultat att jämföra med. Frågan är då varför inte den metoden används istället. 
En mer eller mindre subjektiv bedömning får göras för att försöka konstatera om 
metoden är valid eller inte (Lekvall et al. 2001). Eftersom vi i våra intervjuer har 
utgått ifrån frågor som delvis utarbetats efter vår referensram och 
forskningsfrågor anser vi att vi mätt det vi avsåg att mäta.  
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3. Referensram 
 

Vi har valt att se vårt företagsekonomiska problem utifrån två olika synsätt. Det 
ekonomiska synsättet i form av teori kring varumärkens funktioner, värden och 
identitet samt det psykologiska synsättet som diskuterar konsumentens relation till 
varumärken i form av associationer och attityder. Det avlutande ämnet 
kommunikation behandlar båda synsätten. 

 

3.1 Teorier som tas upp 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Westra Wermlands Sparbanks arbete 
med sin varumärkeshantering samt de effekter som uppkommer internt och 
externt vid företagssamarbeten. För att studera detta område närmare har vi valt 
att inleda med att förklara vad ett varumärke är. Anledningen till detta är att det 
inte finns något konkret svar på frågan, utan olika författare har skilda 
uppfattningar om termen varumärke. Vidare följer teori kring varumärkets 
funktioner, för att förklara den viktiga skillnaden mellan köparens och säljarens 
förhållande till ett varumärke. För att få en förståelse för det mervärde ett starkt 
varumärke kan bidra med inom olika områden valdes Melins modell om brand 
equity ut. Brand equity har även en stark koppling till brand identity, vilken är 
företagets syn på sig själva. Betraktarens syn på företagets varumärke benämns 
som brand image och syftar till att förklara de olika associationer en konsument 
gör till ett varumärke. Den sista teorin som tas upp behandlar kommunikation 
eftersom det är en vital länk mellan såväl det interna som externa förhållandet 
till ett varumärke. 

3.2 Vad är ett varumärke? 
Ett varumärke kan definieras på många olika sätt. 

Den juridiska definitionen är enligt Varumärkeslagen (SFS1960:644)  
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan 
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 
tillhandahålls i en annan. (1 § 2stVmL) 

Kotler definierar ett varumärke enligt följande: 
“A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to 
identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 
them from those of competitors.” (Kotler 2008) 
 

Torsten H. Nilson menar att: 
”Ett varumärke är egentligen inget annat än en symbol, men en symbol med enorm 
potential.” (Nilson 2000) 
 
L. Light anser att ett varumärke bör ses som ett löfte 
“/…/ A brand identifies a promise. /…/ It is a trustmark of enormous value.” (L. 
Light citerad i Uggla 2001 s. 29) 
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Utifrån ovan nämnda citat kan slutsatsen dras att ett varumärke oftast består av 
bokstäver, symboler eller siffror, var för sig eller i en kombination och skall vara 
ett kännetecken som skall urskilja ett företags vara eller tjänst från 
konkurrenternas (Melin et al. 1990). Då vi dagligen kommer i kontakt med ett 
stort antal varumärken gäller det att arbeta aktivt med sitt eget varumärke för 
att sticka ut blandmängden. En kunds värdering av ett varumärke påverkas av 
alla aktiviteter som denne kommer i kontakt med. Utöver varan eller tjänsten i 
sig själv kan det vara försäljningspersonal, receptionister eller ordermottagare 
som påverkar kundens värderingar. Det man bör sträva efter med sitt varumärke 
är att det kommunicerar hög kvalitet i förhållande till pris. Om man lyckas med 
det har man en klar fördel mot konkurrenterna (Nilson 2000).  

3.3 Varumärkets funktioner 
 

Köpare 

 
 

Säljare 

Figur 1 Varumärkets funktioner Figur tagen ur Uggla H. (2001) Organisation av varumärken: för 
kapitalisering och affärsutveckling s. 30 

Melin (1999) menar att det är viktigt att komma ihåg att varumärkets funktion 
skiljer sig beroende på vilkens perspektiv man studerar. Köparens perspektiv är 
inte detsamma som säljarens perspektiv. För säljaren är målet att skapa 
långsiktiga relationer, ibland görs detta genom att sluta avtal som sträcker sig 
under längre tid. Det är då viktigt att förmedla upplevd kvalitet som gör att det 
skapas en köptrohet och kundlojalitet (Melin 1999). Uggla (2001) belyser att det 
ur köparens perspektiv finns tre varumärkesfunktioner; identifikation, status och 
prestige samt kvalitetsgaranti. Dessa tre funktioner är desamma för både tjänster 
och produkter så länge säljaren distribuerar dem i egen regi (Uggla 2001). Nedan 
utvecklas innebörden av varumärkets funktioner i detalj vilket även illustreras i 
figur 1. 
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3.4 Ur köparens perspektiv 
Detta perspektiv diskuterar vilken roll varumärket har för köparen av 
produkten/tjänsten. 

3.4.1 Identifikation 
Trots den mångfald av individer i vårt samhälle har en människa en alldeles egen 
identitet. Varumärken skiljer sig således inte från den enskilda individen utan 
har även de en präglad identitet. Dagligen identifierar vi mängder av 
varumärken på grund av att de har särpräglade egenskaper. Löfbergs Lila gjorde 
en undersökning där färgerna lila och gult visades tillsammans. Responsen 
talade om att hela 70 procent av de tillfrågade associerade färgerna till Löfbergs 
Lila2. Det var alltså möjligt för konsumenten att göra en identifikation av 
varumärket trots att namnet inte visades, vilket gav varumärkesinnehavaren den 
kunskapen att varumärket var starkt präglat i människors perceptionsförmåga. I 
sökprocessen av en viss vara kan varumärket vara till den hjälp att det både 
sparar tidsmässiga och psykologiska uppoffringar. Identifikationen sparar 
därmed kunden den alternativkostnad som krävs för att leta efter ett nytt 
varumärke som denne trivs med (Uggla 2001). Uggla (2001) vill med ett par väl 
valda meningar tala om vad grunden till stark identifikation är: 

”Identifikation bygger ytterst på en idé om enhetlighet och långsiktighet. Vi kan 
omöjligen identifiera varumärket om logotypen ändras hela tiden. Vi identifierar 
det kända, det som ger en känsla av trygghet och varaktighet.” (Uggla 2001 s.31) 

3.4.2 Status & Prestige 
Status och prestige är två begrepp som du som konsument vill uppnå genom att 
använda dig av specifika varumärken för att stärka din självbild. Genom att välja 
vissa varor/tjänster vill du sända ut ett budskap till andra om din självbild, 
exempelvis genom att köpa ekologisk mat visar andra att du tänker på vad du 
stoppar i dig. Vi bör dock komma ihåg att det som är status och prestige för en 
kulturell grupp eller subkultur inte behöver vara det för en annan. Status och 
prestige reducerar många gånger den psykologiska risken. Den psykologiska 
risken man tar är exempelvis att köpa något som ingen annan har i gruppen för 
att sedan riskera att bli utesluten (Uggla 2001). 

3.4.3 Kvalitetsgaranti 
Kvalitet är en av fyra huvuddimensioner som enligt Aaker (1991) kännetecknar 
varumärkets värde för en kund, i synnerhet upplevd kvalitet. Enligt Uggla (2001) 
så finns det ett klart och tydligt samband mellan pris och kvalitet. Han skriver 
också: 

”Poängen med kvalitet är att även om företaget vet att man har hög kvalitet så 
måste man också försöka styra den upplevda kvaliteten. I synnerhet inom 
tjänsteområdet vet vi att kvalitet är något mycket komplicerat och oförutsägbart, 
men ett varumärke kan över tiden bli en sorts garant för en viss nivå av kvalitet.” 
(Uggla 2001 s.36) 

Funktionerna för ett varumärke ökar i takt med kunskaperna om varumärket. 
Kvalitetsgarantin reducerar, precis som status och prestige, risken att utsätta sig 
för det okända. Inom detta område talar man om den upplevda risken(Uggla 

                                                        
2 Lena Rhodin, Trademarketing ansvarig Löfbergs Lila, föreläsning 6 mars 2008 
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2001). Uggla (2001) hävdar att forskning visar att ju tydligare avsändaren är i 
positioneringen av sitt varumärke, desto mindre är den upplevda risken. Många 
varumärken speglar redan de egenskaper som varan/tjänsten har. Volvo har till 
exempelvis positionerat sitt varumärke som ”Volvo den säkra bilen”. Risken ökar 
också i takt med kostnaden för inköpet. Riskfaktorn ökar även när det enbart 
handlar om pengar. Detta menar Uggla (2001) är en förklaring kring den ökade 
fokusen på varumärken inom banksektorn. 

3.5 Ur säljarens perspektiv 
Detta avsnitt diskuterar vilken roll varumärket spelar för 
varumärkesinnehavaren när de försöker sälja sin produkt/tjänst. 

3.5.1 Differentiering genom varumärkesidentiteten 
Själva grundteorin i att utveckla och skapa ett varumärke säger att du som 
varumärkesinnehavare måste kunna differentiera, särskilja dig för att stå ut 
bland mängden av konkurrenter. En differentiering måste vara tydlig för 
mottagaren. Denna tydlighet går ej att skapa ur ett kortsiktigt perspektiv. Vidare 
måste varumärkesinnehavaren se till att budskapet inte är för komplicerat, 
eftersom mottagaren då kan bli förvirrad. Ett företag som jobbar aktivt för att 
differentiera sitt varumärke måste också tänka på att differentieringen skall lysa 
igenom på alla nivåer i företaget, såväl ledning som frontpersonal. Det krävs 
framförallt att varje enskild anställd har en förståelse och kunskap för de 
kärnvärden som företaget representerar (Uggla 2001). I mötet med kunden är 
det ofta som sanningens ögonblick utspelar sig, ett möte med den företagsbild 
som kunden fått förmedlat externt och den interna förmedlingen som 
personalen förmedlar. Om inte dessa två bilder överensstämmer med varandra 
uppstår heller inte någon trovärdighet i differentieringen. 

3.5.2 Produktidentifikation från varumärksinnehavarens perspektiv 
Ett starkt varumärke som är lätt att identifiera samt väl inpräglat hos 
konsumenten har också den egenskapen att det är lättare att arbeta med. 
Marknadsföringen blir mer kostnadseffektiv eftersom fler uppmärksammar 
marknadsföringskampanjerna. Varumärket förenklar även återköp och bidrar 
därmed till att skapa en starkare lojalitet mot varumärket (Uggla 2001). 

3.5.3 Koherens 
Koherens eller samstämmighet, är viktig för säljaren i positioneringsarbetet. Om 
inte varumärket ger en tydlig bild över hur verkligheten ser ut kan inte 
konsumenten känna igen sig och varumärkesinnehavaren får svårt att etablera 
långsiktiga relationer(Uggla 2001). 
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3.6 Brand Equity 
Brand equity är i idag ett känt begrepp inom varumärkesforskning. Brand equity 
berör varumärkets värde ur såväl varumärkesinnehavarens som konsumentens 
intresse. För varumärkesinnehavarens del betyder det större kassaflöde, högre 
vinster och större marknadsandelar. För konsumentens del innebär brand equity 
en stark positiv attityd till varumärket baserat på fördelaktig mening och tilltro 
som finns lagrat i konsumentens minne (Peter & Olson 2008).  

I det svenska språket finns ingen korrekt översättning på equity utan det 
översätts i uppslagsverk som stamaktier. Melin (1999) översätter brand equity 
till varumärkeskapital, vilket enligt honom är det extra värde som ett varumärke 
berikar en produkt/tjänst med. Aaker (1991) definierar brand equity så här: 

”/…/is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, 
that add to or subtract from the value provided by product or a service to a firm 
and/or to that firm´s customers” (Aaker, 1991 s.15) 

Med andra ord kan man påstå att brand equity är det mervärde ett varumärke 
ger som stärker varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, 
varumärkesassociationer och andra varumärkestillgångar (se figur 2). Det finns 
tre sätt att uppnå brand equity, ”build it, buy it or borrow it” (Melin 1999). Vi 
behandlar bara det förstnämna, d.v.s. hur det byggs upp.  Det bör också nämnas 
att varumärkeslojalitet är den viktigaste beståndsdelen av de fem elementen av 
den enkla orsaken att du som varumärkesinnehavare inte uppnår 
varumärkeslojalitet om de andra elementen inte upplevs positivt. Konsumentens 
val avgörs inte för att produkten/tjänsten tillfredställer basbehovet utan valet 
görs utefter det mervärde som varumärkesprodukten ger. För att ge en klar bild 
över sammansättningen av brand equity skall vi nedan ge en kort förklaring av 
varje enskilt element. Lite mer tyngd ges till varumärkeslojalitet eftersom detta 
element oftast uppfattas som det viktigaste. 

Den modell som vi använt oss av är en förenkling av Aakers (1991) ursprungliga 
modell gjord av Melin. Den visar hur brand equity kan fragmenteras ner i fem 
olika element som skapar viktiga värden för konsumenten, vilket genererar i 
ökat förtroende och tillfredställelse vid köptillfälle och användning, som i sin tur 
skapar viktiga värden för företaget som varumärkesinnehavare (Melin 1999).   
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Figur 2 Brand equity Figur ur Melin Frans (1999) Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka 
varumärken s. 47 Egen översättning 

3.6.1 Varumärkeslojalitet 
Aaker (1991) skriver: 

“The brand loyalty of the customer base is often the core of a brand´s equity.” 
(Aaker, 1991 s.39) 

Varumärkeslojalitet är ett mått på relationen en konsument har till ett 
varumärke. Måttet säger hur troligt det är att konsumenten skall byta varumärke 
om det sker förändring i pris, varumärkesutseende eller andra attribut. Aaker 
(1991) menar att varumärkeslojalitet är olikt de andra komponenterna i Brand 
equity för att det ofta krävs användarupplevelse innan lojalitet uppstår 
överhuvudtaget. Att byta varumärke kräver en viss ansträngning hos 
användaren. Denna ansträngning kan vara olika stor beroende på hur stor 
investeringen eller risken är med varan/tjänsten (Aaker 1991). 

Nandan (2004) hävdar att varumärkeslojalitet kan bibehållas och stärkas genom 
att reducera gapet mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. 
Företag kan aldrig uppnå starkt lojalitet om inte rätt budskap når mottagaren. I 
branscher där produkterna/tjänsterna och prisnivån inte skiljer sig avsevärt från 
varandra är det extra viktigt att även fokusera på det mervärde som gör kunden 
lojal.  

I ett försök att identifiera nyckelfaktorerna till varför kunder är lojala mot sin 
bank genomförde Beerli et al (2004) en omfattande studie kring detta.  
Resultatet av studien visade att kundnöjdhet tillsammans med 
omställningskostnader uteslutande påverkade lojaliteten mest.  
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3.6.2 Varumärkeskännedom 
Att skapa varumärkeskännedom, d.v.s. skapa ett medvetande hos en potentiell 
konsument, är en av varumärkesinnehavarens tuffaste uppgifter. Det är även 
viktigt att förstå att enbart varumärkeskännedom som tillgång inte säljer några 
produkter. Enligt Melin (1999) är varumärkeskännedom en förutsättning för att 
skapa varumärkesassociationer. Om ett varumärke är välkänt så skapar detta en 
känsla hos många att det representerar en bra varumärkesprodukt, samt att det 
finns en garanti för kontinuitet (Melin 1999). 

För att uppnå varumärkeskännedom krävs det mer än upprepande reklam för 
att påverka konsumenten. Det varumärkesinnehavaren skall försöka uppnå är 
inte bara att få ett varumärke känt utan även att förmedla vad det är känt för. 
Differentiering, vara annorlunda, är ett sätt att skapa varumärkeskännedom. Ett 
annat sätt är att skapa en symbol eftersom det är bevisat att människan lättare 
minns och kan lättare relatera till symboler än namn. Namnet är dock 
varumärkets huvudmarkör, basen för att både kommunikation och kännedom 
skall fungera. Symboler tjänar varumärket ännu mer nytta om 
produkten/tjänsten är svår att differentiera. En väl inarbetad symbol kan ensam 
skapa kännedom, associationer och en koppling till känslor som i sin tur kan 
påverka både lojalitet och upplevd kvalitet (Aaker 1991). 

Enligt Aaker (1991) har speciellt banker som utvecklat en stark symbol en fördel 
i den konkurrenssituationen som de befinner sig i. 

I dagens samhälle väljer allt fler företag att samexponera sitt varumärke 
tillsammans med ett annat. Det är också vanligt att byta namn på varumärket 
trots att detta medför vissa risker.  Enligt Uggla (2001) finns det, vid 
samexponering, en risk att värdelöftet splittras upp och fragmenteras. Det finns 
också en risk att bägge, eller det ena varumärkets identitet går förlorad om det 
ena varumärket ses som ledarvarumärke och därmed har ett betydande 
inflytande över hur det andra varumärket kan uppfattas. 

3.6.3 Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet är en definition av kundens perceptionsförmåga hur 
helhetskvaliteten eller överlägsenheten av en produkt/tjänst är med hänsyn till 
dess användningsområde (Aaker 1991). 

Upplevd kvalitet kan inte bestämmas till något objektivt eftersom den blir olika 
beroende på vilken person som uppfattar den. Det är kunden som bestämmer 
den personliga upplevda kvaliteten beroende på vad som är viktigt för just den 
kunden. Den upplevda kvaliteten skiljer sig från kundtillfredställelse (Aaker 
1991). Detta beror på att det finns olika grader av förväntning. Vid låga 
förväntningar kan det vara så att kunden inte behöver så mycket för att bli 
tillfredställd. Beerli et al (2004) menar efter sin studie att tillfredställelse är en 
aktiv del till den annars konsekventa variabeln upplevd kvalitet inom 
bankbranschen. Upplevd kvalitet är därför en ogripbar helhetskänsla för ett 
varumärke. 

3.6.4 Varumärkesassociationer 
En association till ett varumärke kan definieras som allt som finns i minnet hos 
individen relaterat till varumärket. Associationerna kan växa sig starkare efter 
det att antalet erfarenheter och kontakter med varumärket ökar. Dessa 
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associationer kan snabbt ändras om någon erfarenhet blir sämre än de tidigare 
(Aaker 1991).  

En varumärkesassociation kan även skapa mervärde. Aaker (1991) skriver: 

”The underlying value of a brand name often is its set of associations – its meaning 
to people.”(Aaker, 1991 s.110) 

Detta betyder att även grundläggande associationer kan representera en viss bas 
när det gäller köpbeslut och varumärkeslojalitet. En association kan även vara en 
viktig bas för differentieringen eftersom många tjänster är desamma men 
varumärket skiljer dem åt. Associationer kan också sammanfatta en rad fakta 
som kunden i realiteten skulle ha svårt att uppfatta eftersom budskapet hade 
varit långt och komplicerat, och samtidigt dyrt för företaget att sända (Aaker 
1991). 

3.6.5 Andra privatskyddade varumärkestillgångar 
Den sista kategorin som kan skapa starkare mervärde representerar andra 
varumärkestillgångar som; patent, distributionskanaler licenser mm. Dessa kan 
vara till en stor konkurrensfördel men man skall ha åtanke att inget varar för 
evigt. Patent och licenser är tidsbestämda fördelar som också kan blir föråldrade. 
I sammanhanget tjänst anser vi dock att denna komponent inte behöver 
utvecklas längre. 

3.7 Kopplingen mellan brand identity och brand image 
Med företagsidentitet menas den identitet som företaget vill uppfattas av 
konsumenten. Genom att skapa en unik och differentierad profil av företaget 
skall detta budskap göra valet lättare för konsumenten att välja produkt/tjänst. 
Om man sedan lyckas applicera samma budskap på företagets varumärke är 
detta ett tecken på att man kan sända sublima budskap vilket reducerar 
marknadsföringskostnaderna i framtiden. Varumärkesidentitet är alltså det man 
vill att varumärket skall stå för, vad som ger det mening och gör det unikt (Melin 
1999). För att en varumärkesidentitet skall kunna konkurrera över lång tid är 
det viktigt att man jobbar med konsistens och uthållighet i 
identitetsutvecklingen (Melin 1999). Brand image däremot syftar till hur 
konsumenten uppfattar varumärkesprodukten. Ofta sker det en förvirring kring 
de båda begreppen identitet och image eftersom de är ganska närbesläktade.  

Det optimala för alla företag vore om identitet och image överensstämde. Detta 
är dock snarare ovanligt än vanligt.  Enligt de Chernatony (1999) skall 
tyngdpunkten i arbetet ligga på att minska det perceptuella gapet mellan 
identitet och image. Genom att fokusera på kommunikationen av budskapet och 
inte på förhållandet identitet – image, menar de Chernatony och Harris (2001)är 
en vital del i sammanhanget. 
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3.8 Brand identity 
Brand identity, eller hur företaget vill identifiera sig själv, har också en 
betydande verkan på värdet av brand equity. För att förstå begreppet brand 
identity är det också viktigt att ha en inblick i de olika komponenter som 
begreppet består av. 

 

 

 

 

 

 

Figur3 Brand identity Figur tagen ur Harris och de Chernatony  (2001) Corporate branding and corporate 
brand performance. European Journal of Marketing vol. 35 s. 443 Egen översättning 
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3.8.1 Varumärkesvision 
Varumärkesvision och varumärkeskultur är kärnan och centrum i brand identity. 
Varumärkesvision har till avsikt att förmedla företagets kärnvärden och 
tillsammans med varumärkeskultur, ge vägledning till varumärkets existens 
(Nandan 2005). Det är särskilt viktigt att ledningen förmedlar varumärkesvision 
och syfte internt i företaget samt lär de anställda hur de skall förhålla sig till 
varumärket, eftersom kärnvärdena styr beteendet i det dagliga arbetet (Fiona 
Harris & Leslie de Chernatony 2001). Collins och Poras (1996) påtalar att 
ledningen måste försöka föreställa sig hur varumärkets omgivning ser ut minst 
fem år i förväg för att kunna tillfredställa samma kunder som nu.  

3.8.2 Varumärkeskultur 
Varumärkeskultur kan beskrivas som tydliga artefakter, både hos anställda och 
ledningen samt i företagets historia. Nästa steg är nämligen att granska 
företagskulturen och hur väl den överensstämmer med varumärkeskulturen. 
Här är det viktigt att förstå vilka värden som skall vara oförändrade över tiden 
och vilka som kan förändras (de Chernatony 1999).  Vi talar här om de värden 
som ligger som grund i företaget samt de som ibland måste förändras för att 
kunna tillfredställa kundernas behov.  Denna granskning av kulturen kommer 
även att stödja framtagandet av varumärkesvisionen, genom en förståelse av det 
eventuella gap som finns mellan dem. De Chernatonys (1999) modell 
uppmuntrar ledningen att värdera huruvida de anställdas kultur och 
företagskulturen stödjer varandra. För att reducera ett eventuellt gap mellan 
företag och anställda rekommenderar de Chernatony (1999) att det 
kontinuerligt hålls seminarier där det förklaras, för de anställda, skillnaden 
mellan de olika värdena, samt hur de tillsammans skall uppnå soliditet och 
prestanda i varumärket. 

3.8.3 Positionering 
Nästa steg är att se hur samstämmigheten mellan varumärkesvisionen och 
kärnvärdena ser ut. Positioneringen talar om vad ett varumärke är, vad det står 
för och vad det erbjuder. I positioneringen skall man framhålla varumärkets 
differentiering, det som gör varumärket unikt. Detta görs lämpligen genom 
härledning från kärnvärdena. Ett varumärkes positionering blir också 
automatiskt påverkat av de artefakter som finns i varumärkeskulturen (Harris & 
de Chernatony 2001). 

3.8.4 Personlighet 
Varumärkets emotionella egenskaper benämns många gånger som personlighet, 
som så mycket annat erhålls ur kärnvärdena men är även influerad av 
positioneringen. Personligheten hjälper konsumenten att reducera 
informationssökandet när konsumenten snabbt kan identifiera värden som 
personligheten sänder ut (Aaker 1991). Utmaningen för ledningen är här att 
lyckas presentera personligheten i media så att den uppfattas på rätt sätt.  Detta 
görs heller inte utan ett konsekvent beteende av de anställda (Harris & de 
Chernatony 2001). 
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3.8.5 Förhållande 
När väl personligheten av varumärket är identifierat av konsumenten säger man 
att det uppstår ett förhållande mellan varumärket och denne. Detta förhållande 
finns även mellan de anställda och andra intressenter och fungerar reciprocalt, 
d.v.s. genom en tvåvägskommunikation.  I detta skede är det i många fall 
avgörande hur personalen agerar i de olika förhållandena. Ledningens stora 
uppgift är här att få dem att förstå att förhållandet anställda emellan inte är det 
förhållande som skall hållas mellan konsument och anställd. Det är också viktigt 
att ta hänsyn till att förhållanden är dynamiska och bör utvärderas med jämna 
mellanrum (Harris & de Chernatony 2001)  

3.8.6 Presentation 
Sist men inte minst så är det dags att ta hänsyn till hur varumärket skall 
presenteras. Det är nu dags att presentera varumärkets hela identitet på ett 
sådant sätt att alla intressenter förstår budskapet. Utmaningen i presentationen 
blir därför att komponera ett budskap som inte hamnar i konflikt med de olika 
intressenternas förmåga att uppfatta budskapet. Företagskunder och 
privatkunder har olika intressen i företaget vilket också skall framgå i budskapet 
samtidigt som företaget absolut inte får sända budskap som är svårtolkade eller 
hamnar i konflikt med varandra (de Chernatony 1999). 

3.8.7 Rykte 
Om ledningen lyckas bra internt med varumärkesidentiteten så bör den 
resultera i ett gynnsamt rykte. Ett rykte skiljer sig från image, konsumentens 
uppfattning, på så vis att det är mer stabilt över tiden, medan image är mer 
dynamisk eftersom den ofta speglar uppfattningen kring varumärket inom ett 
snävare tidsperspektiv. Man skulle kunna påstå att ryktet representerar den 
samlade image som upplevts under en lång period (Harris & de Chernatony 
2001). de Chernatony (1999)poängterar att de anställda spelar också här en 
mycket viktig roll. För att undvika olikheter mellan rykte och identitet måste 
budskapet vara konsekvent under en lång tid samtidigt som de anställa måste 
utbildas i att förstå varumärkesvisionen innan de fullt ut kan leverera den själva. 
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3.9 Brand Image 
Image handlar om hur konsumenterna uppfattar ett företag samt dess produkt 
och varumärke. En konsument fastställer ett varumärkes image på subjektiva 
uppfattningar och associationer om varumärket (Nandan 2005). 

En av författarna inom området, Keller (1993), definierar image enligt följande: 

/…/ perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in 
consumer memory. (Keller, 1993 s.3) 

Keller (1993) har även utvecklat en modell där han presenterar olika typer av 
varumärkesassociationer samt tre olika dimensioner för att kategorisera 
varumärkeskunskap (Styrkan, fördelaktigheten och unikheten i 
varumärkesassociationerna).  

 

Figur4Brand image Figur tagen ur Keller K. L. (1993)Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-
Based Brand Equity. Journal of Marketing vol. 57 s. 7 

3.9.1 Olika sorters varumärkesassociationer 
En av förgreningarna från Brand Image är olika typer av varumärkesassociationer 
vilka Keller (1993)delar in i tre huvudområden; attribut, fördelar och attityd. 
Med attribut menas de kännetecken som karaktäriserar en tjänst, utifrån 
konsumentens synvinkel. Det finns produktrelaterade attribut och icke 
produktrelaterade attribut. Produktrelaterade attribut är sådana som krävs för 
att en tjänst skall kunna fungera och utföras samt är ofta unika för den typen av 
tjänst. Icke produktrelaterade attribut, externa aspekter är nödvändiga i 
köpprocessen men inte direkt relaterade till en tjänsts funktion. En tjänst 
externa aspekter kan vara exempelvis prisinformation, var och i vilka situationer 
tjänsten nyttjas eller vilken typ av konsument som använder tjänsten (Keller 
1993). 

Med fördelar menar Keller (1993) de värden en konsument sätter på tjänstens 
funktion utifrån vad tjänsten kan erbjuda dem. Fördelarna som skall tillfredställa 
konsumentens behov kan delas upp i tre delar; funktionella, erfarenhetsmässiga 
och symboliska. Erfarenhetsmässiga fördelar är relaterade till hur det känns att 
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använda tjänsten och tillfredställer behov som variation och kognitiv stimulans. 
Symboliska fördelar är ofta underliggande behov som att bli socialt accepterad 
eller att uttrycka sin personlighet (Keller 1993). Detta gäller framförallt 
prestigefyllda varumärken och är svårare att applicera på banksektorn. 

Den sammanlagda bedömningen en konsument gör av ett varumärke är deras 
attityd (Wilkie 1986). Attityd kan beskrivas i tre delar; kognitiv, affektiv och 
konativ. Den första delen är den kognitiva som handlar om en konsuments 
kunskap och uppfattningar om ett varumärke. Känslomässiga associationer ingår 
i den affektiva delen. Den konativa delen beskriver benägenheten att utföra en 
handling, t.ex. att skaffa information om eller att köpa en tjänst. Att studera 
attityder är viktigt då de ofta är grunden till konsumentbeteende (Nandan 2005). 

3.9.2 Fördelaktighet av märkesassociationer 
Det är konsumenters antagande om att ett varumärkes attribut och fördelar 
tillfredställer deras behov som skapar en positiv varumärkesattityd. 
Konsumenters utvärderingar av ett varumärke ser olika ut beroende på vem det 
är som gör utvärderingen, olika erfarenhet och kunskap spelar också en stor roll. 
En konsument bedömer ofta inte hur fördelaktigt ett attribut är om detta attribut 
inte är viktigt för dem (Keller 1993). Om man t.ex. ser till banken så är olika 
tjänster olika betydelsefulla beroende på vilken situation man befinner sig i. Om 
kunden skall köpa ett hus är rådgivningen och möjligheten till ett snabbt 
lånebesked väldigt viktigt och kunden utvärderar den tjänsten. Den som bor i 
hyresrätt lägger troligen inte någon energi på detta attribut.  

3.9.3 Styrkan i varumärksassociationer 
En association kan också beskrivas utefter hur stark kopplingen är till 
varumärket. Det gäller att få konsumenten att associera varumärket med något 
specifikt som inte konkurrerade varumärken har. Varumärkesassociationens 
styrka beror på hur informationen, budskapet om varumärket hamnar i 
konsumentens minne och hur den lagras. Styrkan i budskapets påverkan beror 
både på kvantitet och kvalitet, dvs. hur ofta eller hur mycket man får 
konsumenten att fundera över varumärket och budskapet samt på vilket sätt 
konsumenten reflekterar över budskapet som varumärket vill förmedla (Keller 
1993). 

3.9.4 Unikhet i varumärkesassociationer 
Det väsentliga med ett varumärkes positionering är att varumärket har 
välgrundade konkurrensfördelar som övertygar konsumenten om att det är 
denna tjänst man skall köpa (Aaker & Shansby 1982). Dessa konkurrensfördelar 
kan framhävas i en marknadsföring där det görs en direktjämförelse med sitt 
eget varumärke kontra konkurrenternas eller göra det underförstått, utan 
anspelning på konkurrenskrafterna. Ett varumärke som kan visa på hållbara och 
fördelaktiga associationer som är unika, samtidigt som det antyder 
överlägsenhet gentemot andra varumärken, har nått de kriterier som krävs för 
en succé (Keller 1993). 

3.10 Kommunikation 
Ett kommunikationsgap kan uppstå om det inte sker en överensstämmelse 
mellan kodningen och avkodningen av ett meddelande som sänts (Nandan 
2005). För att reducera det eventuella gap som existerar mellan identitet och 
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image bör vi då se till hur kommunikationen fungerar, inte bara externt utan 
även internt. Om inte kommunikationen fungerar inom företaget är det heller 
inte troligt att det är rätt information som kommuniceras till kunderna. Detta är 
speciellt viktigt i ett tjänsteföretag där en stor del av kommunikationen utåt 
kommuniceras via frontpersonalen. Kommunikationen är därför en vital del i 
detta sammanhang. Vi har därför valt att stödja oss på, samt utveckla den 
traditionella kommunikationsmodellen i syfte att skapa en helhetsbild av 
förhållandet brand identity och brand image. 

3.10.1 Kommunikationsmodellen 

 

 

 
 
 

Figur 5 Kommunikationsmodellen Figur tagen ur Jobber D. Principles and practice of marketing(2004) s. 
420 Egen översättning  

Denna modell symboliserar hur en källa, i detta fall Westra Wermlands 
Sparbank, sänder ut ett budskap i form av ett kodat meddelande. Det kan vara en 
idé som är översatt till ord eller bilder.  Det utsända budskapet överförs genom 
ett medieval som exempelvis en broschyr. När mottagaren, intressenterna nås av 
meddelandet måste de avkoda det, vilket är processen att översätta och tolka 
meddelandet. Oavsett i vilket format man väljer att sända meddelandet måste 
källan vara säker på att det de sänder ut uppfattas likadant av mottagaren. 
Processen påverkas av mottagarens erfarenheter, attityder och värderingar av 
källan. Ju mer mottagaren vet om källan och ju mer erfarenhet denne har av att 
tolka budskap desto större chans är det att mottagaren avkodar budskapet på 
rätt sätt. Om mottagaren inte nås av budskapet kan det bero på mottagarens 
brist på kunskap eller otillbörlig information i meddelandet vilket leder till att 
mottagaren missförstår budskapet (Fill 2006). Forskning visar att en stor del av 
kommunikationen som företagen riktar utåt blir misstolkad. I det normala fallet 
är det så mycket som 25 % av mottagarna som misstolkar ett budskap (Peter & 
Olson 2008). 

Hypotes 1: En hypotes som vi då sätter är att ett samarbete med ett annat 
företag där samma symboler exponeras höjer andelen missförstånd. 

Det som framförallt avgör om kommunikationen blir lyckad är hur bra länkarna 
mellan de olika faserna är (Fill 2006). Enligt de Chernatony och Harris (2001) är 
det dock den interna kommunikationen som skall ges högsta prioritet. Om inte 
den interna kommunikationen fungerar sänds också ett felaktigt budskap både 
internt och externt. Detta medför att mottagare som anställda på andra nivåer i 
företaget, kunder och andra intressenter inte får rätt budskap sänt från första 

Feedback 
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början och kan därmed inte koda av det rätt heller. Hur den interna 
kommunikationen fungerar beror till stor del på vilka grundläggande 
värderingar som de anställda har, men det krävs också att lednigen sänder ut ett 
konsekvent meddelande som ständigt upprepas som små påminnelser. Genom 
rekrytering av personal med samma värderingar kan man bilda en grupp som 
har lättare att samarbeta och förmedla rätt budskap. Risken med homogena 
grupper är dock att det kan resultera i ett snävare kunnande och 
kompetensskapande (Harris & de Chernatony 2001). 

Reaktionerna som mottagaren får efter att ha sett eller läst meddelandet är 
gensvaret. Gensvar kan vara alltifrån att mottagare ringer ett telefonnummer, 
lämnar in en kupong eller köper en produkt eller tjänst. Feedback är den del av 
gensvaret som har sänts tillbaka till källan, alltså mottagarens kommunikation 
tillbaka. Det är mycket betydelsefullt att hantera feedbacken på rätt sätt då 
förmågan att bevara och stärka överensstämmelsen mellan brand identity och 
brand image beror helt på hur ledningen hanterar den feedback som de får från 
kunderna (Nandan 2005). Det är inte bara viktigt för källan att ta reda på om 
budskapet är mottaget utan också vilket budskap som är mottaget. Kanske har 
mottagaren tolkat det helt fel. Om det inte förekommer någon feedback är 
marknadskommunikationen ineffektiv (Fill 2006). 

Under kommunikationsprocessen uppstår det så kallat brus, störningar som 
försvårar för mottagaren att uppfatta budskapet och hindrar denne från att ta 
emot meddelandet. Anledningarna till att man inte kan ta emot meddelandet kan 
vara både kognitiva och fysiska. Kognitiva hinder kan vara att kodningen av 
budskapet var olämpligt så att det blev svårt för mottagaren att avkoda eller så 
kan det vara så att källans och mottagaren begreppsvärld inte matchade. Att 
mottagaren blev distraherad av att till exempel telefonen ringde och därmed 
avbröt en handling, ex. läsa en annons, kan vara en fysisk orsak till brus (Fill 
2006). En annan störande aktion skulle kunna vara vänner och bekantas åsikter, 
den s.k. word-of-mouth kommunikationen. Samtidigt kan denna kommunikation 
vara mycket bra speciellt om den förmedlar den för företaget rätta 
kommunikationen.  

3.11 Skillnaden i effekt av olika kommunikationskanaler 
Den upplevda risken för konsumenten kan många gånger reduceras med rätt 
kommunikation. Grace och O´Cass (2005) delar in kommunikationen för tjänster 
i tre olika grupper; kontrollerad kommunikation, okontrollerad kommunikation 
och varumärkesnamn (brand name). 

Till gruppen kontrollerad kommunikation är annonsering den mest använda. 
Annonsering har främst avsikten att förmedla information till mottagaren. 
Informationen skall mottagaren sedan kunna använda för att reducera den 
osäkerhet och risk denne tar i samband med köpet av tjänsten (Grace & O'Cass 
2005). I tjänstesammanhang kan det för många vara viktigt att på förhand samla 
på sig så mycket kunskap som möjligt innan de uppsöker företaget. Det viktiga är 
att informationen skall vara så betydelsefull för konsumenten som möjligt. Enligt 
Grace och O´Cass (2005) spelar nämligen konsumentens attityder och känslor till 
utformningen av kommunikationen stor roll i sammanhanget då själva 
meddelandet blir mer effektivt att överföra den relevanta innebörden av ett 
varumärke.  
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Okontrollerad kommunikation som t ex word-of-mouth har ett visst inflytande på 
attityden till varumärket. Swanson och Kelley (2001)hävdar dessutom att endast 
en enda positiv word-of-mouth kommunikation kan förändra en konsuments 
attityd till varumärket, detta beror på att människan ofta finner denna typ av 
kommunikation mer trovärdig än när företaget talar om sig själva. Det sägs att 
word-of-mouth är ännu viktigare när det gäller det upplevda risken och 
osäkerheten vid köp av tjänster (Grace & O'Cass 2005). 

Själva varumärkesnamnet är viktigt i och med att det är en typ av 
informationskälla för konsumenten. Som vi tidigare nämnt är tjänsteattribut 
mycket svårare att kommunicera än produktattribut. Ett bra och välkänt namn 
kan skapa en högre nivå av varumärkeskännedom, stimulera 
konsumentpreferenser samt bidra till produktsuccé (Chan & Huang 1997). 
Varumärkesnamn kan även hjälpa konsumenten att minnas de fördelar som 
varumärket har. Varumärkesnamnet är också det som används i dagligt tal och 
media varför namnet också blir en viktig ryktesbärare. Man skulle kunna påstå 
att en del av varumärkesnamnet är kontrollerad kommunikation eftersom 
marknadsföraren har som uppgift att framställa namnet på det sätt som 
varumärkesinnehavaren vill. Trots att marknadsföraren gör sitt jobb kan dock 
andra källor påverka meddelandet som denne vill framföra. Konsumentens 
tidigare erfarenheter tillsammans med andras uppfattning kan alltså resultera i 
en helt annan image av varumärkesnamnet (Grace & O'Cass 2005). 

Grace och O´Cass (2005) fann i sin studie kring kommunikation att just 
kontrollerad kommunikation och varumärkesnamn hade den allra största 
effekten på konsumenters attityd ett varumärke. Det krävdes dock att 
kommunikationen var konsekvent under en lägre tidsperiod. Studieresultaten 
visade också att enbart okontrollerad kommunikation inte har ett positivt 
förhållande till attityden till ett varumärke utan att konsumenten utvärderade 
alla formerna av kommunikation för att skapa sin attityd till varumärket. 
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3.12 Vad har vi lärt oss av teorin? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 6 Utvecklad kommunikationsmodell Egen konstruktion utvecklad från Jobber D. Principles and 
practice of marketing (2004) s. 420 

Ett varumärke består oftast av bokstäver, siffror, symboler eller en kombination 
av dessa. För att kunna studera profileringen av ett varumärke är det viktigt att 
beakta såväl varumärkesinnehavarens perspektiv som köparens perspektiv. Det 
företagsekonomiska synsättet representerar varumärkesinnehavaren och det 
psykologiska synsättet representerar köparens perspektiv. De många 
modellerna och teorierna innehåller delar som både förklarar det 
företagsekonomiska och det psykologiska synsättet, varför de båda synsätten var 
nödvändiga att beaktas. Varumärket fyller därför inte samma funktioner för 
varumärkesinnehavaren som för köparen. För varumärkesinnehavarens del 
gäller det framförallt att jobba aktivt med varumärket för att differentiera sig 
från konkurrenterna. Ett starkt varumärke kan för köparen reducera både 
sökkostnad, psykologisk risk samt upplevd risk. 

I vår modell (se figur 6) åsyftas källan vara varumärkesinnehavaren och 
mottagaren köparen. För att budskapet skall bli det rätta krävs att mottagaren 
kodar av budskapet rätt, men det förutsätter att källan har sänt ut det rätta 
budskapet från början och att budskapet inte hindras eller påverkas av någon 
extern faktor. Den varumärkesidentitet som källan vill förmedla blir därför oftast 
inte densamma som mottagaren uppfattar. Den mottagaren uppfattar kallas för 
varumärkesimage och skiljer sig från person till person p.g.a. att de personliga 
förutsättningarna samt den externa påverkan som individen utsätts för är olika. 
Den externa påverkan som sker har vi valt att förklara som ett brus i 
kommunikationsmodellen. Detta brus eller påverkan kan vara allt från det 
samarbetspartnern gör, till individens okunskap, personalens agerande, hur 
media framställer företaget, fysisk distraktion till det vänner och bekanta tycker 
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(word-of-mouth). Alla nämnda faktorer bidrar till de varumärkesassociationer 
som mottagaren skapar.  De varumärkesassociationer som görs delas in i 
attribut, fördelar och attityd. Attityden är den sammanlagda bedömningen som 
en konsument gör av ett varumärke, varför associationerna till varumärket 
måste studeras för att få en inblick i vad som påverkar den sammanlagda 
imagen.  

Genom att aktivt jobba för att minska avståndet mellan identitet och image höjs 
även mervärdet på varumärket, brand equity. Vilket betyder att associationerna 
till varumärket stärks, den upplevda kvaliteten höjs, varumärkeskännedomen 
ökar och lojaliteten stärks 

Nyckeln till framgång inom detta ämne är därför kommunikation. Faktum är att 
den interna kommunikationen är vital i sammanhanget då det gäller att först 
kunna förstå och lära sig förmedla ett konsekvent budskap rätt internt innan det 
kan sändas externt. Genom att sända budskapet rätt från början påverkar detta 
en del av de externa faktorerna eller bruset. Att sända rätt budskap internt och 
externa räcker inte för att erhålla en effektiv marknadskommunikation utan 
även hantera och utvärdera den feedback som ges (Fill 2006). 

Kontentan av det hela är att ett varumärke är något dyrbart och värdefullt för ett 
företag. Det är något som är påverkbart av företaget men även andra externa 
faktorer kan påverka den totala uppfattningen.  Om varumärket vårdas på rätt 
sätt kan det generera i total marknadsöverlägsenhet, samtidigt som ett felaktigt 
beslut kan förstöra ett varumärke för evigt. Det är därför betydelsefullt att se till 
att alla komponenter i brand equity är så höga som möjligt eftersom det skapade 
mervärde som kunderna erhåller genererar i ett högre värde för företaget. En 
central del i alla sammanhang är dock att alltid vara konsekvent och konsistent. 
Inom varumärkeshantering finns det endast långsiktigt tänkande. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att återge innehållet i intervjun med marknadschef 
Cecilia Björkengren och marknadsansvarig Lena Sundberg och våra tre 
fokusgrupper. För att lättare kunna ta till sig empirin bör man ta del av bilaga 2 
där våra frågeformulär finns. En förutsättning för att få svar på de frågor vi ville, 
var att ingen av respondenterna i förväg visste vilket företag som skulle diskuteras.  
Empirin kommer att ligga till grund för vår analys i nästkommande kapitel.

 

4.1 Resultat från intervjun med Westra Wermlands Sparbank 
Cecilia Björkengren har jobbat på Westra Wermlands Sparbank sedan hösten 
2003 och har sedan januari i år positionen marknadschef. Eftersom Björkengren 
inte besuttit positionen så länge närvarade även marknadsansvarig Lena 
Sundberg som stöd. 

Björkengren berättar för oss att Westra Wermlands Sparbank är en av få banker 
som idag kan kalla sig en fullservicebank. Med fullservicebank menar de att både 
specialister och generalister finns till hjälp för kunderna, både för privatkunder 
samt företagskunder. Det är nästan unikt idag att kunna erbjuda jurist- och 
deklarationstjänster, men banken vill med detta få kunderna att känna sig 
trygga, att de kan få hjälp med olika tjänster under samma tak. Sundberg 
berättar att banken vill kunna hjälpa kunden ”från vaggan till graven”, och menar 
med det att banken kan hjälpa dig vid alla skeden i livet, från att öppna ett 
sparkonto till samboavtal, bodelningar och arvsskifte. Att hela styrelsen finns i 
Arvika öppnar för möjligheten att ta snabba beslut. Det kan vara både den 
privata kundens fördel i samband med husköp som företagskundens när denne 
behöver investera snabbt. 

Eftersom banken är en sparbank så försöker de även se till så att så många som 
möjligt inom verksamhetsområdet kan få nytta av överskottet. Idrottslivet 
gynnas ständigt till förmån för ung som gammal. De har också investerat i 
sjukvården i och med att en ny magnetkamera köptes in till sjukhuset i Arvika. 
De flesta minns översvämningen i Arvika hösten 2001, så även de många 
drabbade företagarna. Men många av dem minns även den hjälp som Westra 
Wermlands Sparbank gav dem när de avsatte 500 000 kr av vinsten för att hjälpa 
drabbade att betala självriskerna. 

För att skapa lojala kunder strävar banken efter att jobba så nära kunden som 
möjligt, samt att synas vid så många olika tillfällen som möjligt. Varje år bjuds 
alla fjärdeklassare in till banken för att få se hur verksamheten fungerar. Det 
avsätts även tid till att informera om privatekonomi på arbetsplatser och via 
husköparskolor.  

Björkengren menar att de med sina fyra kärnvärden; service och personlighet, 
spets med bredd, besluten tas här och pengar till nytta för dig, vill kunna 
förmedla att de är en lokal bank som kan ta snabba beslut när det krävs. På 
grund av den hårda banksekretessen så får oftast inte allmänheten veta hur 
banken jobbar och vilka företag som de ibland tagit stora risker åt. Många gånger 
har banken kunnat rädda flertalet jobb bara genom att agera snabbt.  
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Att vara en lokal bank är enlig Björkengren och Sundberg deras stora styrka, 
men även deras svaghet. De har styrkan att kunna jobba som de själva vill utan 
att behöva ta direktiv från högre ort. Men de har även ett begränsat 
verksamhetsområde i och med att de heter Westra Wermlands Sparbank. 
Svagheten syns också i samband med stora utlandsaffärer då de ibland måste ta 
hjälp av sin samarbetspartner. 

För att stärka sin identitet är banken medvetna om att de måste vara 
konsekventa i alla budskap som förmedlas. Det satsas oerhört mycket resurser 
på att förmedlade de fyra kärnvärdena ett och ett. Detta för att alla sorters 
intressenter skall kunna ta till sig ett kärnvärde i taget. Björkengren reflekterar 
dock över att detta inte är en lätt uppgift eftersom fusioner och namnbyten på 
samarbetspartners varit ödesdigert för deras eget varumärke. Just namnet 
Westra Wermlands Sparbank ses ändå som en större identitetsbärare än myntet. 
De är även medvetna om att word-of-mouth är den effektivaste 
marknadsföringen sett till både effekt och kostnad, varför det har hållits mini-
seminarium för de anställda i syfte att utbilda personalen vad banken står för. De 
vet att kunderna skapar sin egen image baserat på hur de profilerar sig och vad 
personalen säger vid kundmötet. 

Enligt Björkengren så görs ingen strategisk utvärdering på gensvaret av 
reklamkampanjer. Det som noteras är vilka som deltar på de aktiviteter som 
banken anordnar. Det finns heller inget projektverktyg att använda sig av för att 
analysera någon feedback. Någon gång har de beställt direktreklam via 
Swedbank men ofta är svarsfrekvensen väldigt låg i de sammanhangen.  

Samarbetet med Swedbank är något som de absolut inte vill skylta med utan 
hålla så långt i bakgrunden som möjligt. Enligt Björkengren finns inte många 
likheter mellan Swedbank och Westra Wermlands Sparbank förutom myntet i 
logotypen och namnen på produkterna och tjänster som de tillhandahåller. 
Varken Sundberg eller Björkengren tror inte att samarbetet med Swedbank 
påverkar gemene mans åsikter och attityder till Westra Wermlands Sparbank.  
De menar att de gånger som Swedbank gör något mindre bra ger banken ett 
tillfälle att berätta vilka de är.  

Westra Wermlands Sparbank är också medlemmar i SR, Sparbankernas 
Riksförbund. Om det skulle hända något förödande så är det istället de som skall 
backa upp Westra Wermlands Sparbank och inte Swedbank. Samarbetet med 
Swedbank krävs enbart för att det skulle vara för kostsamt att utveckla en egen 
infrastruktur.   

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Key points - Westra Wermlands Sparbank 

KEY POINTS –  
WESTRA WERMLANDS SPARBANK 

 Fyra kärnvärden, vill med dem skapa lojalitet, trygghet och 
mervärde. 

 Lokal bank – både styrka och svaghet 
 Namnet har större identitet än myntet. 
 Inga strategiska utvärderingar av kampanjer. 
 Swedbank påverkar inte åsikter eller attityder till Westra 

Wermlands Sparbank. 



30 

4.2  Fokusgrupp Arvika 
Vi började med att visa bilder (se bilaga 3) för vår fokusgrupp i Arvika. De flesta 
utropade direkt Westra Wermlands Sparbank som reaktion på bilderna, några få 
svarade Swedbank. Att Westra Wermlands Sparbank och Swedbank använder 
sig av samma logotyp konstaterades ganska snabbt. Någon mindes att de hade 
fått byta bankomatkort för att det skulle stå Westra Wermlands Sparbank på i 
stället för Swedbank.  En förvirring kring varumärket och företaget finns. 

”De var med i Swedbank förut men är egna nu. Är det inte så?” 

Någon annan blir tveksam, 

”Är det inte tvärt om? När de bytte logga, gick de inte in i Swedbank då?” 

När det gäller Internetbanken bryr sig kunderna inte om det står Swedbank eller 
Westra Wermlands Sparbank när man loggar in. De reflekterar inte över 
namnbytet då det är samma logotyp. 

Vi berättar för gruppen att Westra Wermlands Sparbank köper sin infrastruktur 
av Swedbank och om att de lätt blir förväxlade med just Swedbank vilket Westra 
Wermlands Sparbank inte vill. 

”Jag ser inte hur de skall kunna lösa det utan att ha hjälp utav en större bank. De 
måste ju lösa det på det viset och jag ser inget problem med det. De ser kanske ett 
större problem än vi konsumenter ser. För om vi loggar in på Westra Wermlands 
Sparbanks hemsida och kommer in på Swedbanks hemsida så har det ingen som 
helst betydelse.” 

Respondenterna visste mycket om bankens verksamhet. De visste var de olika 
kontoren finns, att de värnar om bygden och lokala företag samt att det finns en 
juridisk avdelning på banken. Även sponsringen till hamnfestivalen, 
översvämningen och sjukhusets röntgenmaskin togs upp.  

Gruppen menade att bankens styrkor är deras möjlighet till snabba beslut, 
personlig service, den personliga relationen till personalen och att det är en 
väletablerad bank. Som största svaghet är även det lokala verksamhetsområdet. 
Respondenterna menade med detta att det finns ett begränsat kundunderlag och 
försvinner jobbtillfällen, försvinner även kunderna och andra finns ej att tillgå. 
En annan svaghet är att det också kan vara en nackdel med en nära relation till 
de som jobbar på banken. Någon frågar sig om det går att ha en professionell roll 
och neka t.ex. ett olämpligt lån till någon man känner. 

Alla anser att de bankväsenden som finns idag är seriösa och håller god kvalitet, 
men några funderar på det här med pensionspengar eftersom många har blivit 
lurade då bankmän köpt fonder åt dem och det har gått dåligt. Idag känns 
bankernas fondråd seriösare, inte lika mycket gissning som tidigare. Alla i 
gruppen talar öppet om vilken bank de har. Någon status i valet av bank finns 
inte idag men det har funnits, Sparbanken var en ”folkbank”.  

Kvalitet upplever respondenterna som trevlig personal, hög avkastning, att de 
blir upplysta om olika avgifter samt att banken följer upp och tar kontakt med 
kunden för att titta över räntor och lån. Personlig service och en fysisk plats att 
gå till för att få prata med någon menar många också är väldigt viktigt, speciellt 
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då många inte riktigt litar på internet och känner sig lite oroliga. Någon nämner 
att det är viktigt att få ärliga svar om idéer som man vill förverkliga och behöver 
lån för. En del tycker att det är kvalitet om det är lätt att få lån, några håller inte 
alls med. Slutligen enas alla i gruppen om att infoträffar och börskvällar är en 
värdefull hjälp som erbjuds. 

Swedbank känns för deltagarna i fokusgruppen som en trygghet, en backup 
eftersom en större bank ger mer trygghet än en mindre bank. Samtidigt kan 
Swedbank också minska Westra Wermlands Sparbank trovärdighet om de gör en 
betydande försämring inom något område. 

På frågan om Westra Wermlands Sparbank känns som en fristående bank svarar 
alla genast: 

”Ja, för oss som bor här.” 

Dock menar de att det är snurrigt med alla varumärkesbyten. En bank är något 
viktigt, vilket resulterar i att alla byten har en oroande effekt då man inte riktigt 
vet vem som äger banken. Det tar lång tid innan namnbyten och dylikt har satt 
sig i minnet. 

De flesta tror att de samma logotyperna för Westra Wermlands Sparbank och 
Swedbank skapar förvirring för folk i allmänhet. Man håller inte isär bankerna. 

”Folk säger Swedbank eller ja Sparbanken, ja det där.” 

Om det kommer personer utifrån lockar myntet till sig kunder då dessa tror att 
det är Swedbank. I samband med den diskussionen upplyser vi respondenterna 
om att man inte kan göra alla Swedbanks ärenden på Westra Wermlands 
Sparbank. Alla utom en yngre kvinna blir jätteförvånade eftersom de trodde att 
det gick.  

”Det är därför jag har Nordea, så jag kan gå in på kontor i alla städer.” 

Något mer som alla trott var att ”Föreningssparbankens” fastighetsbyrå tillhörde 
Sparbanken. Att så inte är fallet skapade också stor förvirring.  

För övrigt har ingen någon direkt attityd till Swedbank, förutom en man som 
menar att det är för stort i den betydelsen att det saknar den lokala tappningen.  

Bara en av deltagarna i fokusgruppen hade sett reklamannonsen vi visade, 
densamme var också den ende som hört radioreklamen. Många hade dock 
uppmärksammat reklam från Westra Wermlands Sparbank inom idrotten. 
Vidare diskuterades valet av färger i tidningsannonsen. 

”Klantigt att använda samma färger som en bank du inte vill bli förväxlad med.” 

De flesta tyckte att den gamla eken i rött, blått och gult var bra. Även ansågs 
eklövet och ”Ekenpaketet” (se bilaga 5)som ett bra sätt att försöka skilja ut sig då 
myntet skapar stor förvirring. 

”Det är lätt att det urholkar varumärket litegrann om man blandar ihop för många 
i samma.” 
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Även lojalitet diskuterades och då kom det fram att en del ”vänsterprasslar” och 
använder flera banker. Om man ska köpa hus bör man höra sig för och jämföra 
räntor och villkor på olika banker. Bra utlåningsränta kan locka folk att byta 
bank. När man blir äldre byter man nog inte bank. Ofta har man pengarna i den 
bank dit man får lönen insatt. Någon berättar att när Westra Wermlands 
Sparbank sa upp avtalet med Svensk kassaservice tappade de kunder som fick 
byta bank eftersom de inte kunde ha lantbrevbärare längre och inte kan hantera 
internet. Det är farligt att marknadsföra sig som lokala om de försämrar för de 
som inte bor i tätorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Key points - Arvika 

4.3 Fokusgrupp Charlottenberg 
Vi börjar gruppintervjun som de tidigare med att visa bilden på myntet och 
gensvaren på frågan vad vi skall prata om är många. ”Det där är ju Modo” säger 
någon. De andra säger en och en; 

”Föreningsbanken!” 

”Nej, Föreningssparbanken!” 

”Swedbank!” 

Myntet känner alla igen men namnet på banken är det fortfarande lite oklart 
vilket det egentligen är. Efter en stund har de enats om att det nog är Sparbanken 
vi skall prata om. En diskussion kring namnet bryter ut och den handlar om alla 
namnbyten som skett under åren. De vet vilken bank vi pratar om men just 
namnet är otroligt svårt att hålla ordning på. En äldre man minns plötsligt eken i 
blått, rött och gult och säger: 

”Det där var allt ett reklamjippo från storstan´ det där. Hur kunde man förstöra 
den gamla eken på det viset?” 

Trots förvirringen kring namnet så är alla ense om att det är den banken som 
man ser överallt och hör mycket om, framförallt i idrottssammanhang. Det är en 
stark bank som till och med var ute på äldreboenden och hjälpte gamla med 
diverse ting. Hemsidan ser trevlig ut men det är inte så många som använder 
internetbanken.  

 
KEY POINTS - ARVIKA 

 Förvirring kring varumärket och bolaget finns. 
 Namnbytet i internetbanken ökar inte förvirringen. 
 Anger samma styrka och svaghet som Cecilia Björkengren. 
 Alla banker har idag god kvalitet vilket är god service,  

personlig ekonomisk vinning, och ärlighet. 
 Swedbank är en trygghet, kan sänka trovärdigheten på Westra  

Wermlands Sparbank. 
 Dålig uppmärksamhet kring annonser och reklam,  

men sponsringen är uppmärksammad hos alla. 
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”Vi bor ju i skogen och där har ju inte alla bredband och alla andra moderniteter”  

Att namnet byts ut mot Swedbank och Sparbankerna vid inloggning var i och för 
sig lite förvirrande. Varför var det så, var det Swedbank som egentligen skötte 
om deras pengar? Trots de frågor som kom upp var det ingen som hade tänkt på 
detta tidigare. 

Angående verksamheten i allmänhet så var det genast snabbare och rakare svar. 
Hyfsade kunskaper om vilka tjänster som banken tillhandahåller fanns hos alla 
åldersgrupper. Det kändes även som en bank som var till för folket, för 
”Svensson”, att de var ”nära”, samt kunde ta besluten mycket snabbare än 
Nordea. Servicen och bemötandet var mycket bra och det var underbart och 
framförallt tryggt att kunna ringa till telefonbanken och få prata med en levande 
människa, något som idag är väldigt ovanligt i denna ”snabbvalsvärld”. Någon i 
gruppen hade även Skaraborgs Sparbank och visste därmed att ärenden 
bankerna sinsemellan var ju inte lika smidigt som om man hade haft någon 
storbank. Fastighetsbyrån var enligt gruppen också en del av företaget. 

Den största styrkan som banken hade var personalen. Servicen var mycket 
bättre där än hos enda konkurrenten Nordea. De gjorde heller ingen skillnad på 
”fôlk å fôlk” utan behandlade alla lika hur stora eller små kunder de än var. 
Snabba beslut var också något som nämndes, men det var främst den duktiga 
personalen som påtalades. Det lokala blev den enda svagheten. Göra större 
ärenden t.ex. ett bilköp i Stockholm blev med ens krångligare. 

Det är just myntet, eller eken, som är den största identitetsbäraren. Relationen 
till de som jobbar på banken är viktig vid val av bank och som företagare ställer 
de upp bättre än Nordea. Alla talar öppet med sina vänner vilken bank de har och 
jämför gärna räntor m.m. Status är inget som finns hos bankerna idag, men förr 
var det så. 

Än en gång så påtalas service och personal som de största utmärkande 
egenskaperna men denna gång är det kvalitet som diskuteras. Tryggheten är 
också viktig och vissa upplever att den mer moderniserade världen inte känns så 
trygg. Ingen av respondenterna gör stora transaktioner eller köper fonder på 
nätet. Nej, det är allt bästa att gå till banken när det gäller mer komplicerade 
ärenden. För de som bor längst bort från banken är dock telefonbanken 
(personlig service) både kvalitet och en trygghet. Den minskar nämligen 
alternativkostnaden avsevärt mot att åka 3 mil till banken bara för att föra över 
pengar. 

Att Swedbank skulle sänka trovärdigheten hos Westra Wermlands Sparbank (nu 
kan de hela namnet också) är inte sant, snarare ökar de trovärdigheten. Hela 
gruppen enas om att myntet känns väldigt stort eftersom Swedbank och andra 
Sparbanker använder det. Respondenterna tänker på Westra Wermlands 
Sparbank även om det är Swedbank som marknadsför sig. För övrigt finns det en 
allmänt positiv attityd till Swedbank och gruppen enas om att de t.o.m. ökar 
styrkan på Westra Wermlands Sparbanks varumärke. 

På frågan om Westra Wermlands Sparbank känns som en lokal, fristående bank 
får vi inte mycket till svar. Visst känns banken lokal eftersom de gör så mycket 
för idrotten, säger någon. Att kunderna äger banken samt att det inte finns något 
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vinstintresse är det ingen som vet. En äldre man hävdar till och med att han äger 
aktier i banken och de får han utdelning på. 

Lojalitet är däremot ett ämne som höjer intensiteten på samtalet inom gruppen. 
De äldre ser ingen anledning till att byta bank såvida det inte skulle hända något 
speciellt. Det framkommer då att konkurrenten ”gjort bort sig” och tappat 
kunder på enkla misstag som att ta bort ett konto utan att rådgöra med kunden 
samt gör skillnad på kunder. Det är inte så populärt att se när vissa får betala 
avgifter medan andra kan ”pruta bort dem”. Detta nämns av både kunder hos 
Nordea och de som bytt p.g.a. detta. För dem som har köpt hus och har stora lån 
är det låneräntan som avgör om de byter bank eller inte. 

Gällande profileringen så hade merparten sett Westra Wermlands Sparbank som 
oftast i samband med idrottsevenemang och andra evenemang som exempelvis 
Charlotta. Radioreklam hade ingen hört. 

”Vi har ingen reklamradio här, då får du åka till korsningen i Åmotfors” 

En nyligen insatt annons från den lokala tidningen visades och den direkta 
responsen var att detta paket (Ekenpaketet, se bilaga 5) var något som 
Swedbank hade satt ihop. Ingen hade dock sett denna eller andra annonser i 
tidningen förutom meddelanden om räntehöjningar. Men just färgen på det 
orangea lövet drog uppmärksamheten till sig och en yngre tjej nämnde att färgen 
associerades med myntet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 9 Key points - Charlottenberg 

 

 
KEY POINTS –  

CHARLOTTENBERG 

 Svårt för alla att greppa företagsnamnet, inga kunskaper ang. 
bolagsform och ägarförhållande. 

 Styrkorna var personalen servicen samt snabba beslut. 
 Eken är identitetsbärare. 
 Personliga servicen i Telefonbanken skapar både trygghet och 

kvalitet. 
 Swedbank ökar trovärdigheten och styrkan på varumärket. 
 Det lokala framställs mest genom sponsring. 
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4.4 Fokusgrupp Årjäng 
Utifrån bilderna vi visade för gruppen så spontanreagerade cirka hälften att det 
var Swedbank som var målföretaget medan den andra hälften var helt 
övertygade om att det var Westra Wermlands Sparbank. Det var ingen skillnad 
mellan ålder och kön på de som svarade olika, men diskussionen om myntet 
mynnar ut i att en av de yngre manliga deltagarna förklarade hur det låg till, 
nämligen att det är Westra Wermlands Sparbank och inte Swedbank. De som var 
kunder i banken ansåg att hemsidan var användarvänlig men inställningen till 
själva internetbankens inloggningssida varierade. Några av deltagarna brydde 
sig inte alls om vart de kom när det loggade in utan påpekade att så länge 
säkerheten fungerade så var de nöjda. De hade mycket större tillit till Swedbank 
och Sparbankernas internetbank än till Nordeas eftersom det förekommit många 
bedrägerier hos Nordea. En del tyckte att namnbytet i samband med 
inloggningen var förvirrande. 

”/…/i förlängningen vet man inte vilken bank man egentligen använder.” 

Gruppen berättade att Westra Wermlands Sparbank var en bank för bygden och 
att den var en del av en grupp fristående banker. I övrigt hade de ganska lite 
kunskap om banken och tjänsterna de erbjuder utöver bastjänsterna och 
försäkringar. Trots att vi i ett tidigare skede i intervjun konstaterat att Westra 
Wermlands Sparbank är fristående sker det fortfarande en förvirring kring 
namnet och någon säger att Westra Wermlands Sparbank och Swedbank 
uppfattas som en enhet. Någon mindes att Westra Wermlands Sparbank inte ville 
hjälpa till att skriva försäljningsavtal. 

Styrkor som påtalades var framförallt snabba och lokala beslut. Detta visar sig 
först och främst i diskussionen kring sponsring till olika föreningar och 
evenemang. Gruppmedlemmarna hade försökt att få sponsring från Nordea 
vilket var betydligt svårare. En annan styrka som nämndes var att Westra 
Wermlands Sparbank har ”Swedbank i ryggen”. Några direkta svagheter 
framkom aldrig. 

Många uttrycker att Westra Wermlands Sparbank jobbar för bygden men att 
valet av bank är huvudsakligen baserat på personalens bemötande och om det 
fungerar. De flesta diskuterar öppet med vänner och bekanta om vilken bank de 
är kund i, samtidigt jämförs ofta vilka ränteförmåner man har. Alla är eniga om 
att det inte finns någon status i valet av bank men att det fanns det förr. 

Kvalitet inom bank är för många säkerhet, snabbhet, utbud, räntor samt ett bra 
bemötande. Bra bemötande och en stark relation till personalen är särskilt 
viktigt då det skapar en trygghet. Det är också värdefullt att råden ges av 
kompetent personal men att man i slutändan skall få ta sina egna beslut och inte 
bli för mycket påverkad. Under detta samtalsämne glider gruppen in på 
marknadsföring och konstaterar att handelsbanken sällan gör reklam men att de 
samtidigt har ett bra rykte. 

Ingen var negativ till samarbetet med Swedbank utan såg det snarare som en 
trygghet. 
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”Det känns tryggt att ha Swedbank i ryggen, en liten bank kan gå åt helsicke.” 

Det finns dock tvivel om hur lokal banken egentligen är eftersom ingen har 
direkta kunskaper om hur samarbetsförhållandet ser ut. En av pensionärerna i 
gruppen utbrister plötsligt ”en lokal bank, ja just det, det är det de pratar om på 
resorna”. En av de yngre killarna kommer plötsligt ihåg att ”det är deras grej att 
vara tillgängliga”. 

På frågan om Swedbanks koppling till Westra Wermlands Sparbank lyser igenom 
i framställnigen av varumärket fick vi uppfattningen om att det inte lyser igenom 
så jättemycket. Det känns dock som att den största förvirringen kring att Westra 
Wermlands Sparbank också skulle vara Swedbank beror på namnbytet från 
Föreningssparbanken till Swedbank 2006. Detta i och med att Swedbank 
genomförde en stor reklamkampanj där de bytte ut skyltarna på alla bankkontor. 
Denna känsla fick vi även efter att gruppmedlemmar uppgett att de fått byta 
bankomatkort eftersom banken bytt namn. I och med att myntet förekommer på 
bägge företagens logotyper så upplever respondenterna att det finns ett 
ägarförhållande mellan bankerna. 

”Det känns som att Swedbank uppnått syftet med att folk skall tro att de äger 
sparbankerna.” 

Det finns ingen speciell positiv eller negativ attityd till Swedbank, de flesta ser 
dem bara som en stabil storbank. 

Ämnet lojalitet var det delämne som engagerade respondenterna mest. Många 
instämde att man är för lat och bekväm för att byta bank trots att de var 
medvetna om att detta skulle kunna vara lönsamt. Förvånansvärt var det ingen i 
banken som var kund hos Westra Wermlands Sparbank p.g.a. att de verkar för 
bygdens överlevnad i och med att vinsterna återinvesteras i samhället. 
Merparten var inte så lojala utan kunde tänka sig att byta bank om de fick bättre 
villkor någon annan stans. Det fanns även flertalet som bytt bank p.g.a. den 
personliga relationen till personalen. 

I Årjängsgruppen var det endast två stycken personer som hade kommit i 
kontakt med reklam från Westra Wermlands Sparbank. Den hade då 
uppmärksammats på Rix FM och i tidningarna Sillerudsnytt, Nordmarksbygden 
och NWT. Det var delade uppfattningar om annonsen kändes lokal eller inte. En 
man som även uppmärksammat de tidigare annonserna sade: 

”Det känns som den minst personliga annonsen, och jag har hanterat många av 
deras annonser”. 

Många menade att det kändes som en typisk annons från Swedbank, ett paket 
sänt ”uppifrån”. 
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Figur 10 Key points - Årjäng

 
KEY POINTS – ÅRJÄNG 

 Hälften osäkra på vad banken heter. 
 Styrkor är snabba och lokala beslut. 
 Personlig service viktigaste faktorn, kvalitet är också säkerhet, 

personlig ekonomisk vinning och trygghet. 
 Tvivel och okunskap kring bankens lokala karaktär. 
 Ingen var kund i banken p.g.a. dess affärsidé, att verka för 

bygden. 
 Sponsring till idrotten uppmärksammades mest. 



38 

 

4.5 Sammanfattning av empiri med hjälp av key points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Sammanfattning av key points

 
KEY POINTS –  

WESTRA WERMLANDS 
SPARBANK 

 Fyra kärnvärden, vill med dem 
skapa lojalitet,  
trygghet och mervärde. 

 Lokal bank – både styrka och 
svaghet 

 Namnet har större identitet än 
myntet. 

 Inga strategiska utvärderingar av 
kampanjer. 

 Swedbank påverkar inte åsikter 
eller attityder  
till Westra Wermlands Sparbank. 

 
KEY POINTS –  

CHARLOTTENBERG 

 Svårt för alla att greppa 
företagsnamnet, inga kunskaper 
ang. bolagsform och 
ägarförhållande. 

 Styrkorna var personalen 
servicen samt snabba beslut. 

 Eken är identitetsbärare. 
 Personliga servicen i 

Telefonbanken skapar både 
trygghet och kvalitet. 

 Swedbank ökar trovärdigheten 
och styrkan på varumärket. 

 Det lokala framställs mest genom 
sponsring. 

 
KEY POINTS – ÅRJÄNG 

 Hälften osäkra på vad banken 
heter. 

 Styrkor är snabba och lokala 
beslut. 

 Personlig service viktigaste 
faktorn, kvalitet är också 
säkerhet, personlig ekonomisk 
vinning och trygghet. 

 Tvivel och okunskap kring 
bankens lokala karaktär. 

 Ingen var kund i banken p.g.a. 
dess affärsidé, att verka för 
bygden. 

 Sponsring till idrotten 
uppmärksammades mest. 

 
KEY POINTS - ARVIKA 

 Förvirring kring varumärket och 
bolaget finns. 

 Namnbytet i internetbanken ökar 
inte förvirringen. 

 Anger samma styrka och svaghet 
som Cecilia Björkengren. 

 Alla banker har idag god kvalitet 
vilket är god service,  
personlig ekonomisk vinning, och 
ärlighet. 

 Swedbank är en trygghet, kan 
sänka trovärdigheten på Westra  
Wermlands Sparbank. 

 Dålig uppmärksamhet kring 
annonser och reklam,  
men sponsringen är 
uppmärksammad hos alla. 
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5. Analys 
 

I analysen skall vi försöka svara på våra forskningsfrågor samt delfrågor som 
formulerades i början av arbetet. För att analysera resultatet kommer vi att utgå 
från den teorikunskap som vi fördjupat oss i och den empiri som insamlats.  

 

5.1 Skapar bankens varumärke ett mervärde som inverkar på lojalitet och 
upplevd kvalitet hos kunderna? 
Vad som är kvalitet skiljer sig från person till person beroende på vilken kunskap 
och erfarenhet som individen besitter (Keller 1993). Den upplevda kvaliteten är 
också beroende av vem som utvärderar tjänsten. Detta beror på att det finns 
olika grader av förväntning hos olika konsumenten (Aaker 1991). Eftersom 
kvalitet diskuterades ofta om och kring service och personal så tolkar vi det som 
att det personliga mötet på banken är avgörande för den upplevda kvaliteten. I 
Charlottenberg påtalades det att en konkurrent hade ett rykte om att behandla 
kunder olika, vilket var en brist i kvaliteten. Ryktet är i modellen brand identity 
den samlade imagen över en lång tidsperiod och ett rykte lagras ofta i minnet 
hos människor (Harris & de Chernatony 2001), vilket syntes i 
respondentgruppen då den orättvisa behandlingen påtalades av flera, både 
yngre som äldre. De som bor längst bort från banken sätter även ett stort värde 
på Telefonbankens personliga service eftersom den sänker alternativkostnaden 
betydligt. Uggla (2001) påtalar att riskfaktorn ökar när det enbart handlar om 
pengar, vilket märktes då ärlighet, trygghet och säkerhet var upprepade 
kvalitetsattribut i alla kommuner.  

Det är endast de äldre som är riktigt lojala mot sin bank, det finns enligt dem 
ingen anledning att byta bank när man är pensionär såvida det inte inträffar 
något särskilt. Övriga respondenter kunde tänka sig både att ha flera banker och 
att byta bank, detta p.g.a. det personliga ekonomiska intresset. En viktig aspekt i 
sammanhanget var även den personliga servicen, då några hade bytt bank p.g.a. 
dåligt bemötande och försämrad service. Vissa såg sig även för bekväma för att 
byta bank. Den studien som gjordes av Beerli et al (2004) visade att kundnöjdhet 
tillsammans med omställningskostnader påverkade lojaliteten mest. Vi 
instämmer med föregående författare men vill också lägga till det ekonomiska 
intresset som en avgörande faktor.  

Då Westra Wermlands Sparbank verkar för bygdens fortlevnad är det viktigt att 
påpeka att privatpersonerna i fokusgrupperna inte ser bankens affärsidé, att 
vara lokal, som en anledning att vara kund. I teorin om brand identity betonar 
Nandan (2004) att tjänstebranscher, som exempelvis bank där tjänsterna och 
prisnivån inte skiljer sig markant, är det extra viktigt att skapa ett mervärde som 
gör kunden lojal. Trots att det under intervjuernas gång talades om aktiviteter 
som t.ex. pensionärsresor, börskvällar och besök på äldreboende verkar detta 
inte ha genererat i något mervärde som gör kunden mer lojal.  
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Ja, varumärket har ett mervärde för bankkunden, men det är svårt att säga hur 
mycket. Kundmötet verkar vara dominant i frågan kring både upplevd kvalitet 
och lojalitet. 

5.2 Hur uppfattar konsumenterna det budskap som Westra Wermlands 
Sparbank vill förmedla via sin profilering? 
För att skapa en stark identitet måste man förmedla varumärkesvision och 
varumärkeskultur genom att kommunicera kärnvärdena på rätt sätt. Om detta 
inte görs blir det svårt för intressenterna att uppfatta identiteten (de Chernatony 
1999). De kärnvärden som Westra Wermlands Sparbank vill förmedla är: 

 Service och personlighet 
 Bredd med spets 
 Besluten tas här 
 Pengar till nytta för dig  

Generellt sett över de tre kommunerna så var det endast två av kärnvärdena som 
korrekt uppfattade nämligen ”service och personlighet” samt ”besluten tas här”. 
Det var dessa två som nämndes som bankens styrkor och kvalitet.  

Den bristande kunskapen om Westra Wermlands Sparbank som finns tycker vi 
är något oroande, samtidigt som vi tror att banken som företag inte engagerar 
privatkunderna som andra val av varor och tjänster. En bank är i stället för 
många endast en nödvändighet. Trots att Westra Wermlands Sparbank jobbar 
med att göra sin profilering så lokal som möjligt så verkar inte budskapet nått 
fram eller så är det inte nog tydligt och intressant.  Ett komplicerat budskap kan 
enligt Uggla (2001) skapa förvirring hos mottagaren, det gäller att presentera 
varumärket på ett sådant sätt att alla förstår budskapet (de Chernatony 1999). 
Varumärkesinnehavaren bör även förmedla vad varumärket är känt för; i detta 
fall differentieringen som den lokala banken. Det är den hårfina balansen mellan 
kvalitet och kvantitet som är styrkan i budskapets påverkan på konsumentens 
varumärkeskännedom menar Keller (1993) i teorin om brand image. 

Westra Wermlands Sparbanks marknadsföring verkar inte helt ha nått fram till 
respondenterna, endast tre personer hade uppmärksammat radioreklamen och 
annonserna i tidningen. Det bör även nämnas att den ene är yrkeschaufför och 
lyssnar på radio hela dagen och den andre är annonsförsäljare och därmed 
hanterar annonser dagligen. Däremot har alla sett bankens profilering i samband 
med idrottsevenemang. Sponsring har som nackdel att den inte förmedlar 
konkret kunskap om varumärket utan det blir mottagarens tidigare 
erfarenheter, känslor och attityder till varumärket som aktiveras i minnet och 
skapar den nya imagen. Via kontrollerad kommunikation i form av radioreklam 
och annonser har man däremot möjligheten att påverka budskapet med hjälp av 
konkret information. Enligt Grace och O’Cass (2005) är det just kontrollerad 
kommunikation och varumärkesnamn som har den största effekten på 
konsumenters attityd till ett varumärke. Vi har tidigare nämnt att det måste vara 
en balans mellan kvalitet och kvantitet på kommunikationen. Denna situation 
kan tolkas som att det finns en brist i kvaliteten av marknadsföringen eftersom 
banken syns mycket men inte når fram med all information. Vi kan dock se det 
utifrån ett annat perspektiv, nämligen att banktjänster inte är särskilt 
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engagerande förutom vid köp och transaktioner med betydande belopp då 
risken ökar (Uggla 2001). 

Enligt Uggla (2001) väljer man vissa tjänster utifrån vilket budskap man vill 
sända ut till omgivningen. Vi kan dock konstatera utifrån empirin att det idag 
inte finns någon status i valet av bank men flera av respondenterna menar att det 
fanns det förr. Sett ur köparens perspektiv försvinner därför en av varumärkets 
funktioner. I dagens samhälle så använder alla de intervjuade sina vänner och 
bekanta som informationskällor i syfte att jämföra och utvärdera andras 
lånevillkor och servicebemötande m.m. Enligt Swanson och Kelley (2001) kan en 
enda positiv word-of-mouth kommunikation förändra en konsuments attityd till 
ett varumärke. Varumärket i sig kan därför reducera den upplevda risken och 
osäkerheten till att byta bank. Den öppna dialog som idag förs mellan 
referensgrupper bidrar i största allmänhet till att skapa nya 
varumärkesassociationer, d.v.s. den enskilde individen lagrar nya fakta i minnet 
som förändrar associationen till varumärket. 

5.2.1 Hur mycket påverkas Westra Wermlands Sparbanks varumärke av 
samarbetet med Swedbank? 
Westra Wermlands Sparbank affärsidé är att vara en lokal bank. Det är dock 
ganska diffust för de flesta hur lokal banken egentligen är och hur 
samarbetsförhållandet med Swedbank ser ut. Arvikagruppen är enig om att 
frågan är påverkad av alla logotypsbyten som skett. Alla grupperna saknar också 
kunskap kring bankens bolagsform och ägarstruktur samt att det är kunderna 
som äger banken och därför finns inte något vinstintresse. Fastighetsbyrån ses 
som något Westra Wermlands Sparbank äger och Swedbank antas vara ett 
moderbolag till Westra Wermlands Sparbank. Det vi kan utläsa i grupperna är att 
det finns stor okunskap då alla är mycket osäkra på diskussionsämnet. Vid 
samexponerig av varumärken nämner Uggla (2001) att ett ledarvarumärke kan 
ha ett betydande inflytande på varumärkeskännedomen till det underlägsna 
varumärket. Detta leder i sin tur till att det mervärde som företaget vill skapa 
minskar. I och med detta finns också en risk att delar av det ena varumärkets 
identitet går förlorat, vilket även skulle kunna påverka förståelsen och 
kunskapen om kärnvärdena.  
 

”Vi kan omöjligen identifiera varumärket om logotypen ändras hela tiden.” (Uggla 
2001, s.31)  

Det Uggla (2001) påstår i citatet ovan verkar vara orsaken till den 
varumärkesförvirring som idag finns hos merparten av våra respondenter. Enligt 
Fill (2006) är det i medeltal 25 procent av företagens kommunikation som 
misstolkas. Gällande vår tidigare satta hypotes kan vi konstatera att ett 
samarbete med ett annat företag där samma symboler exponeras höjer andelen 
missförstånd. Detta baserar vi på att knappt hälften av respondenterna i Arvika 
och Årjäng kopplade myntet till Westra Wermlands Sparbank medan det i 
Charlottenberg var ännu sämre resultat. Kort sagt beskrivet så var det den äldre 
generationen som direkt svarade Westra Wermlands Sparbank. Att kunskapen 
är större hos de äldre tror vi kan bero på livserfarenhet och att äldre gör fler 
ärenden på banken eftersom den inte hanterar internet i samma utsträckning 
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som de yngre samtidigt som de har känt till Sparbanken innan alla dramatiska 
förändringar på 1990-talet och 2000-talet.  

Enligt Björkengren ses namnet Westra Wermlands Sparbank som en större 
identitetsbärare än myntet. Sett med bankens ögon är det säkerligen så men vi 
tror inte att detta gäller för mottagaren. Detta grundar vi på att alla 
gruppmedlemmar har svårt att använda just namnet Westra Wermlands. De 
säger i stället Sparbanken eller förväxlar det med Swedbank under hela 
diskussionen trots ett konstaterande från moderatorns sida ganska tidigt i 
intervjuerna att det är just Westra Wermlands Sparbank. Enligt Aaker (1991) är 
namnet varumärkets huvudmarkör, men det är bevisat att människan lättare 
minns och lättare kan relatera till symboler än namn. Detta kan vara en 
anledning till att respondenterna har så svårt att använda hela namnet Westra 
Wermlands Sparbank. Grace och O’Cass (2005) betonar vikten av att få hela sitt 
varumärkesnamn använt i dagligt tal, då ett välkänt namn kan skapa högre 
varumärkeskännedom, bli en viktig ryktesbärare samt hjälpa konsumenten att 
minnas de fördelar som varumärket har.  

Generellt sett så bryr sig inte kunderna om det står Westra Wermlands Sparbank 
eller Swedbank när de loggar in på Internetbanken. De flesta har inte reflekterat 
över detta tidigare utan upptäcker det i samband med intervjun. Vissa menar att 
det kan vara lite förvirrande i frågan hur lokal banken är egentligen, de undrade 
vem som i realiteten förvaltade deras pengar. Vi får inte känslan av att 
namnbytet vid inloggningen till Internetbanken har spelat någon betydande roll 
rörande förvirringen av namnet, det som istället påtalades som viktigt var 
säkerhetsaspekten.  

Sundberg och Björkengren tror inte att samarbetet med Swedbank påverkar 
gemene mans åsikter och attityder till Westra Wermlands Sparbank. Vi har dock 
uppmärksammat att banken påverkas av samarbetet. Sett ur kundens perspektiv 
påverkas Westra Wermlands Sparbank av Swedbank på ett positivt sätt. Alla 
respondenterna hade en positiv eller neutral attityd till Swedbank som 
samarbetspartner. Många upplevde samarbetet som en trygghet om banken 
skulle gå i konkurs, vilket i sig är en helt fel uppfattning eftersom det då är 
Sparbankernas Riksförbund som då träder in. Fokusgruppen i Charlottenberg 
upplevde att Swedbank ökade trovärdigheten och styrkan på Westra Wermlands 
Sparbank varumärke. Eftersom Westra Wermlands Sparbank delar myntet med 
Swedbank så får man känslan av att verksamheten är mycket större än den 
egentligen är.  

5.2.2 Finns det någon utmärkande skillnad mellan de tre kommunerna som banken 
är verksam i? 
Generellt sett är kunskaper, attityder och uppfattningar likvärdiga i alla tre 
kommuner, men det finns dock undantag. I Arvika visste respondenterna 
betydligt mer om bankens olika kunskapsområden än i Charlottenberg och 
Årjäng. Detta tror vi kan bero på att huvudkontoret finns i Arvika och är mycket 
större än de övriga kommunernas kontor. Det är också i Arvika som de flesta 
specialisterna finns, dessa hjälper dock till på annan ort när det behövs.  

Sämst kunskap om vad banken gör för sina kunder genom bidrag till näringslivet 
och idrotten fanns i Charlottenberg. Vi får känslan av att det inte finns någon 
direkt kunskap om varför dessa bidrag ges och hur de finansieras. 
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Den samexponering av varumärken som sker i och med samarbetet med 
Swedbank gör att namnet på banken inte är självklart för alla. I Charlottenberg 
var resultatet klart sämre än i de andra kommunerna. 

För att stimulera känslor och attityden till Westra Wermlands Sparbanks 
annonsering visades annonsen med ”Ekenpaketet” upp (se bilaga 5). Attityderna 
kring annonsen skiljde sig markant mellan de tre kommunerna. Arvikagruppen 
var mycket positiv till namnet Ekenpaketet och till eklövet som symbol, då de 
tyckte att det var ett bra sätt att differentiera sig från Swedbank. Däremot var de 
mindre positiva till färgvalet eftersom färgen associeras till Swedbank. I 
Charlottenberg och Årjäng var attityderna de motsatta. Båda grupperna tyckte 
att det kändes som att annonsen var utformad av Swedbank eftersom en liten 
bank inte tillhandahåller produktpaket. Även här drog eklövet till sig 
uppmärksamheten men av en annan anledning, nämligen färgen. Färgen var en 
klar association till myntet och myntet var i sin tur Sparbanken enligt dem. 

5.3 Jobbar Westra Wermlands Sparbank på rätt sätt för att få 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen att överensstämma? 
Som vi tidigare sagt så är det viktigt att kommunicera kärnvärdena på ett sådant 
sätt att det underlättar för intressenterna att uppfatta identiteten. Det är särkilt 
viktigt att ledningen förmedlar varumärkets vision och syfte internt, samt lär de 
anställda hur de skall förhålla sig till varumärket, eftersom kärnvärdena styr 
beteendet i det dagliga arbetet och är det centrala i brand identity (Harris & de 
Chernatony 2001). Marknadsavdelningen har klart för sig att allt de gör måste 
vara konsekvent för att stärka varumärkets identitet. Under de senare åren har 
samarbetspartnerns omorganisationer i form av namnbyten och fusioner 
kraftigt försvårat uppgiften. För att rätta sig efter teorin bör man därför inte 
förändra samarbetsformen, men heller inte den fysiska utformningen av 
symboler, namn och lokal nämnvärt. För att skapa en intern förståelse för 
företagets vision och kultur hålls det med jämna mellanrum seminarier där 
personalen deltar. Under dessa seminarier repeteras alltid vikten av 
kärnvärdenas betydelse.  

Banken tror att word-of-mouth är den mest effektiva marknadsföringen sett till 
både effekt och kostnad. Detta är också enligt teorin ett kraftfullt 
marknadsföringsverktyg, men det bör tilläggas att endast ett missförstånd eller 
kommunikationssvårigheter kan förvränga identiteten. Personalen måste förstå 
att kognitiva hinder inom kommunikationsteorin, såsom olämpligt budskap eller 
att begreppsvärlden inte matchar mellan källa och mottagare, kan vara orsaken 
till en imageförändring (Fill 2006). En av ledningens stora uppgifter är att få 
personalen att anpassa företagets budskap utefter vem mottagaren är. 
Mottagaren av en word-of-mouth kommunikation finner den oftast mer 
trovärdig än kontrollerad kommunikation (Scott R. Swanson & Scott W. Kelley 
2001), men det är viktigt att påpeka att studien som Grace och O’Cass (2005) 
gjorde visade att kontrollerad kommunikation och varumärkets namn hade 
större inflytande på attityden till varumärket. 

Förmågan att bevara och stärka överensstämmelsen mellan brand identity och 
brand image beror helt på hur ledningen hanterar den feedback som de får från 
kampanjerna och kunderna (Nandan 2005). Det är inte bara viktigt för källan att 
ta reda på om budskapet är mottaget utan också vilket budskap som är mottaget. 
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Förekommer ingen hantering av feedback så är marknadskommunikationen 
ineffektiv (Fill 2006). Westra Wermlands Sparbank har ingen strategisk 
utvärdering av kampanjer. Det enda som följs upp är hur många deltagare som 
medverkar vid olika aktiviteter. Ibland används direktreklam beställd från 
Swedbank, men den har ofta resulterat i dåligt gensvar. Vi ställer oss därför 
frågan om feedback och utvärdering inte ges nog med prioritet. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för varumärkeshantering 
samt att undersöka de effekter som uppkommer internt och externt vid 
företagssamarbete. I följande avsnitt presenteras därför de slutsatser som tagits 
utifrån föregående analys.

 

Upplevd kvalitet och märkeslojalitet 
Upplevd kvalitet skiljer sig från person till person i vår studie, men domineras 
tydligt av hur den personliga kontakten med bankens personal upplevs. 
Personalen har därför en vital roll i jakten på ett ökat varumärkesvärde. Bankens 
ena kärnvärde, service och personlighet, är det som ger störst mervärde till 
kunderna. 

Det finns ingen riktigt stark lojalitet till den bank som används idag. 
Omställningskostnaden gör att de äldre låter bli att byta bank medan 
kundnöjdhet och det personliga ekonomiska intresset är avgörande för de som 
inte är pensionärer än. Westra Wermlands Sparbanks fjärde kärnvärde, ”pengar 
till nytta för dig”, har ingen inverkan på lojaliteten hos nuvarande kunder eller 
en anledning till att bli kund där. De aktiviteter som banken arrangerar skapar 
ett mervärde, men är heller inte en betydande orsak till lojalitet. 

Konsumenternas uppfattning av Westra Wermlands profilering 
Vi kan konstatera att uppfattningen skiljer sig mer eller mindre från det som 
Westra Wermlands Sparbank vill förmedla. Det är endast ett par av drygt tjugo 
respondenter som har en korrekt uppfattning av profileringen, vilket säger oss 
att någon faktor försvårar budskapet. De som hade en korrekt uppfattning utgör 
alltså endast 10 procent. Resterande respondenter hade dålig eller medelmåttig 
kunskap om verksamheten. Det konstaterades att endast två av de fyra 
kärnvärdena var uppfattade. 

Utav bankens marknadsföringsinsatser så är det sponsringen som har fått störst 
uppmärksamhet och genomslagskraft. Banken har därmed gjort sig synliga för 
merparten av konsumenterna men kan dock inte förmedla någon korrekt eller 
ny information genom sponsring. Annonserna och radioreklamen har i stort sett 
inte uppmärksammats alls. Myntet var en stor associationsbärande 
kommunikator och word-of-mouth används i stor utsträckning för att jämföra 
ekonomi. 

Kontentan av det hela är att konsumenten erhåller till stor del okontrollerad 
kommunikation som inte innehåller någon konkret information, vilket kan bidra 
till den okunskap som råder hos många.  

Swedbanks påverkan på Westra Wermlands varumärke 
Swedbank suddar ut delar av det lokala i framställningen av Westra Wermlands 
Sparbanks varumärke. De skapar även tvivel till Westra Wermlands Sparbanks 
lokala karaktär. Merparten tror att ett ägarförhållande existerar mellan de två 
bankerna och därmed finns det en risk att mervärdet (brand equity)som 
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varumärket ger minskar. Denna uppfattning kan också vara ett svar på varför 
budskapet om kärnvärdena inte uppfattats av alla.  

De namnbyten och logotypsbyten som skett är den stora orsaken till förvirringen 
av varumärkesnamnet. Internetbanken däremot har ingen betydande påverkan 
på uppfattningen av namnet.  

Respondenterna har en positiv attityd till samarbetet med Swedbank och några 
menar t.o.m. att de höjer trovärdigheten och säkerheten hos Westra Wermlands 
Sparbank. 

Som resonemanget följer finns det alltså en påverkan på Westra Wermlands 
Sparbanks varumärke av Swedbank men den skapar ingen negativ attityd hos 
konsumenterna. 

Skillnader mellan de tre kommunerna 
Generellt så är det inga stora skillnader kommunerna emellan men undantag 
finns. Störst kunskap och kännedom om verksamheten och varumärket finns i 
Arvika. Det bör också tilläggas att denna ökar ofta i takt med åldern. 
Respondenterna i Charlottenberg har störst okunskap om namn, bolagsform och 
intresset som banken har i bygden.  

Gällande annonsen ansåg Arvika att det fanns en lokal känsla över den medan 
resterande kommuner tyckte tvärtom. 

Det interna arbetet med överensstämmelsen av identitet och image 
Ledningen jobbar teoretiskt sett rätt med den interna kommunikationen. Frågan 
är hur mycket som vidarekommuniceras rätt av personalen externt i det så 
viktiga kundmötet. 

Feedbacken är vital i sammanhanget och den borde ges högre prioritet. 
Slutresultatet av det hela blir att kretsloppet aldrig sluts i 
kommunikationsmodellen, vilket gör att lärdom av kommunikationen aldrig 
erhålls.  
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7. Framtiden 

I sista delen av uppsatsen kommer det ges några rekommendationer till Westra 
Wermlands Sparbanks framtida arbete med profileringen av varumärket.  

Vi vill också passa på att föreslå förslag till en fortsatt studie inom ämnet.

 

7.1 Vad bör Westra Wermlands Sparbank fortsätta att jobba med? 
Fortsätt med att vara konsekventa i allt som görs, det gäller både det interna och 
externa arbetet. Vi tror dock att omgivningen är öppen för att vissa utvecklingar 
skulle kunna genomföras.  

Utifrån vårt teoretiska ramverk framgår det att utvärdering av såväl kampanjer 
som annan feedback är en förutsättning för en effektiv 
marknadskommunikation. Eftersom detta inte prioriteras särskilt högt hos 
Westra Wermlands Sparbank rekommenderar vi därför att feedbacken ges 
större uppmärksamhet i fortsättningen. 

7.2 Andra rekommendationer 
Eftersom den interna kommunikationen är så viktig i detta sammanhang så bör 
ledningen ta reda på vad de anställda i företaget egentligen har kunskap i för att 
sedan ta ställning till vad man skall jobba mer intensivt med. Satsa på att göra 
alla i personalen till ambassadörer för företaget, de skall känna en förståelse för 
företaget och känna viss stolthet till att vara anställd.  

Som vi tidigare har nämnt i samband med gruppintervjuerna så upplevdes 
banken (vilken som helst) som något oengagerade hos den allmänne 
konsumenten. En av våra rekommendationer till Westra Wermlands Sparbank 
blir därför att jobba mer med att förändra känslan och attityden hos kunderna. 
Du skall som kund vara stolt över att vara kund i banken eftersom de bidrar med 
så mycket till bygden. För att bli bäst måste man också tala om hur bra man 
egentligen är. För att bygga ett starkt varumärke idag så måste man skryta. 
Budskap som banken vill sända, men inte når fram med kan vara för svåra för 
vissa individer att förstå. Ett gammalt ordspråk menar att en bild säger mer än 
tusen ord. Använd därför bilder i marknadsföringen som visar vilka Westra 
Wermlands Sparbank gynnar i samhället och vad Ni gör för att bygden skall 
fortleva. Vi tänker här på alla idrottslag och föreningar, samt de insatser som 
redan är allmänt kända.  

Namnet Westra Wermlands Sparbank skall enligt Er bära en stark identitet. Den 
lärdom som erhölls i samband med intervjuerna var att namnet är för svårt att 
använda i dagligt tal, det är för långt. De flesta använder namnet ”Sparbanken” 
istället. Merparten av dagens varumärkesjättar har ett kort varumärkesnamn 
med få stavelser. Därför rekommenderas det att Westra Wermlands Sparbank 
skall om det är möjligt, börja arbeta med förkortningen WWS i olika 
sammanhang.  
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Symboler var enligt både teorin och våra respondenter något som lättare 
lagrades i minnet än namn. Våra respondenter hade en mycket positiv attityd 
och känsla till det eklöv som användes i annonsen för ”Ekenpaketet”. Detta eklöv 
skull kunna bli en egen symbol att använda genomgående i kampanjer för att 
sätta en personlig prägel och röd tråd igenom de olika kampanjerna. Vi menar då 
att eklövet skall synas i bilderna och inte i logotypen, eftersom avtalet med 
Swedbank inte godkänner det. Ett eklöv med rätt grafisk färgsättning, kanske ett 
höstlöv som skiftar från grönt till orange skulle kunna bära färgen från den 
gamla gröna eken samtidigt som den orangea vågens färg. 

7.3 Förslag till framtida studier 
Under de här tio veckorna som uppsatsen stegvis vuxit fram har också ett ökat 
intresse för området internkommunikation ökat. Efter att ha tagit del av all den 
vetenskapliga teori som använts till vår studie har vi tagit lärdom av 
teoretikernas tyngd av just internkommunikation. Internkommunikationen i ett 
företag lägger grunden till all kommunikation och därför måste den fungera.  
Dessvärre fanns varken tid eller utrymme i denna studie för att gå på djupet 
inom området internkommunikation trots att detta skulle ha varit mycket 
intressant. För att Westra Wermlands Sparbank skall få insikt i huruvida deras 
internkommunikation fungerar inom hela verksamheten uppmanar vi därför att 
en studie kring ämnet genomförs.   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till Cecilia Björkengren och Lena Sundberg, Westra 
Wermlands Sparbank  

 

 Berätta lite om bankens verksamhet. 
 

 Hur försöker Westra Wermlands Sparbank förmedla att ni är en enskild 
bank? 
 

 Vilka är Westra Wermlands Sparbanks styrkor och svagheter? 
 

 Vilken identitet vill Westra Wermlands Sparbank förmedla till 
konsumenterna? 
 

 Bedriver Westra Wermlands Sparbank någon form av utvärdering av 
reklamkampanjer och sponsring? 
 

 Förekommer, och i så fall hur ofta, internutbildning för personalen i syfte 
att förmedla bankens kärnvärden? 
 

 Hur bygger Westra Wermlands Sparbank kundlojalitet och skapar kvalitet 
för kunderna? 
 

 Vad tror ni på Westra Wermlands Sparbank att den allmänne 
konsumenten tycker om Swedbanks inblandning?  
 

 Finns det några likheter mellan hur Westra Wermlands Sparbank och 
Swedbank profilerar sig? 
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Bilaga 2 

 

Frågeformulär till fokusgrupper 

 Visa bilder på: 
Kronan 
Hemsidan 
 

 Tankar, associationer till bilderna? Vilken bank är det? 
 

 Berätta vad Ni vet om banken. Beskriv deras verksamhet. 
 

 Vilka är bankens styrkor och svagheter? 
 

 Hur viktigt är det för Er att Ni känner igen företaget? 
       Hur identifierar Ni er med Westra Wermlands Sparbank? 
 

 Talar Du öppet om vilken bank Du är kund hos? 
       Finns det någon status i valet av bank? 
 

 Upplever Du att tjänsterna på Westra Wermlands Sparbank håller god 
kvalitet? 
Vad är kvalitet inom bank för Er? 
 
 

Westra Wermlands Sparbank har ett samarbete med en storbank. Vilken?  

 Hur påverkar det Er uppfattning om Westra Wermlands Sparbank? 
       Ökar eller minskar det trovärdighet? 
 

 Känns Westra Wermlands Sparbank som en fristående bank? Varför? 
Varför inte? 
 

 Lyser Swedbanks koppling igenom i framställningen av WWS varumärke? 
 

 Vad är Er attityd till Swedbank?  
 

 Hur lojal är Du mot din bank? 
       Varför är du lojal/inte lojal mot Din bank? 
 

 Har ni uppmärksammat Westra Wermlands Sparbanks marknadsföring 
och i så fall var? (I slutet visar vi annonsen med Ekenpaketet.) 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 
 

 

 



56 

Bilaga 5 

 

 

 

 



57 

 

 

 


