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ABSTRACT 
 
Discussions between service personnel and their closest managers are important for 
interpretations of the brand identity to be similar inside the company. This is important from 
the company’s point of view since loyalty from the customers, which leads to greater 
profitability, can only arise when the customers image of the brand is in line with that of the 
company. This study takes a qualitative approach with the aim of building knowledge about 
what is being discussed between managers and employees concerning the brands identity in 
companies in the banking sector. The study is built on Kapferers theory about brand identity 
which, to take a broader scope, is complemented with research in the field. The three 
companies that is studied is Swedbank, American Express and Handelsbanken and the study 
is limited by only focusing on the perspective of the managers. Data, which is collected by 
interviews, is later analyzed by concentration of meanings and categorization of meanings. 
The result implies that it is foremost concrete parts of the brand identity and subjects which 
includes individuals in the company that is being discussed while parts and subjects that 
presupposes that the discussing puts themselves in the minds of the customers is not being 
discussed. Managers needs to raise these parts of and subjects in the brand identity up for 
discussion in order to give them a chance to be interpreted congruently inside the company.  
 
Key words: Brand, Brand identity, Banking sector, Discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Diskussioner mellan fösta linjens chefer och anställda med kundkontakt har stor betydelse för 
att tolkningarna av de olika delarna i varumärkesidentiteten ska bli likartade inom företaget. 
Ur företagets perspektiv är detta viktigt eftersom lojalitet från kunderna, vilket i förlängningen 
ger ökad lönsamhet för företaget, endast kan uppkomma då kundens bild av varumärket, 
varumärkesimagen, stämmer överrens med företagets bild av varumärket, varumärkes-
identiteten. Denna studie har en kvalitativ ansats med syftet att skapa förståelse kring vad som 
diskuteras mellan chefer och anställda gällande varumärkesidentitet inom företag i 
banksektorn. Studien bygger på Kapferers teori om varumärkesidentitet vilket för att få en 
bredare bild av fenomenet kompletterats med aktuell forskning inom ämnesområdet. De tre 
företag som studien bygger på är Swedbank, American Express och Handelsbanken och en 
avgränsning görs genom att endast studera chefernas perspektiv. Data, som samlas in genom 
intervjuer, analyseras sedan genom meningskoncentrering och meningskategorisering. 
Resultatet visar att det främst är konkreta delar av varumärkesidentiteten och ämnen vilka 
tydligt inbegriper individer i företaget som diskuteras medan delar och ämnen som förutsätter 
att de diskuterande sätter sig in i kundens föreställningsvärld inte diskuteras. För att även 
dessa delar skall ges möjlighet till kongruenta tolkningar inom företaget krävs det att chefer 
lyfter upp dem till diskussion. 
 
Nyckelord: Varumärke, Varumärkesidentitet, Banksektor, Diskussion. 
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1. INTRODUKTION 
 
Per Schalingmann (2008) partisekreterare (m) skriver på debattsidan i Dagens Industri att 
Sveriges nya ekonomi byggs på varumärken. Att bygga och vårda sitt varumärke är grunden 
till att lyckas göra lönsamma affärer. Precis som vi under de senaste åren har pratat om det 
svenska musikundret kan vi idag på motsvarande sätt prata om det svenska varumärkesundret. 
Det är upplevelsen av varumärket som genererar att relationer byggs mellan företag och 
konsumenter. H&M rankades nyligen av Interbrands som Europas mest värdefulla varumärke 
och listan på starka svenska varumärken kan göras lång med exempel som Vin & Sprit, 
Ericsson och Volvo.  
 
Enligt Kiley (2007) har det finansiella värdet sitt ursprung i tron på varumärkets styrka och att 
varumärket i sig skapar värde för konsumenten vilket i sin tur skapar värde för 
märkesinnehavaren. Värdet för både konsumenten och märkesinnehavaren sammanfattas i 
begreppet varumärkeskapital (eng. brand equity) vilket kan beskrivas som det mervärde vilket 
ett varumärke tillför en produkt (Melin, 1999). Ett vanligt exempel på det mervärde som 
konsumenten sätter på varumärket är en undersökning där en konsumentpanel i ett blindtest 
fick prova Pepsi och Coca Cola. I blindtestet föredrog 51 procent i panelen Pepsi och 44 
procent Coca Cola. När testet sedan gjordes om men då med varumärkena synliga var 
förhållandet det omvända, 65 procent föredrog då Coca Cola istället och endast 23 procent 
Pepsi (Doyle & Stern, 2006). Denna typ av varumärkesforskning som utgår från ett externt 
perspektiv där kunden står i centrum kallas konsumentbeteende (eng. consumer behavior). 
Den här uppsatsen fokuserar främst på det andra perspektivet, det interna, där 
märkesinnehavaren står i centrum, kallat varumärkeshantering (eng. brand management), och 
mer specifikt på vad som diskuteras gällande varumärkets identitet mellan chefer och 
anställda inom banksektorn.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Trots en omfattande litteratur kring ämnet varumärke finns det ingen enhetlig och vedertagen 
definition på begreppet varumärke (Grönroos, 2002; Kapferer, 2004; Melin, 1999). Enligt 
Melin (1999) blir det svenska begreppet varumärke också än otydligare då ingen distinktion 
görs mellan varumärkets juridiska natur (eng. trademark) och dess kommersiella natur (eng. 
brand). Varumärkets juridiska natur och juridiska skydd är dock en förutsättning för dess 
kommersiella funktion som konkurrensmedel. I denna uppsats syftar därför begreppet 
varumärke på dess kommersiella natur om inget annat anges. Varumärket funktion som 
konkurrensmedel betonas också i den kanske mest spridda definitionen av begreppet nämligen 
den av Kotler (2005). Han definierar varumärke som ”Ett namn, en term, ett tecken, en 
symbol en design eller en kombination av dessa, med avsikt att identifiera en säljares eller en 
grupp säljares varor eller tjänster samt särskilja dem från dess konkurrenters” (egen 
översättning från Kotler, 2005 s. 549). Enligt Grönroos (2002) finns det minst ett par 
invändningar som kan göras mot den här definitionen och då i synnerhet när det gäller 
varumärken för tjänster. Den första invändningen är att en tjänst visst kan kännetecknas av 
dess namn, en term, ett tecken, en symbol eller design men att detta är sekundära 
kännetecken. Först och främst kännetecknas en tjänst av den interaktiva process som den 
utgörs av eftersom det är under den som det djupaste intrycket på kunden kan göras. Den 
andra invändningen är att kundens perspektiv saknas i definitionen. Varumärket betraktas ur 
företagets perspektiv och är därmed som något som skapas av marknadsföraren oberoende av 
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kunden. Via planerade marknadsåtgärder förmedlas sedan varumärket till kunden och denne 
förväntas skapa sig samma bild av varumärket som marknadsföraren avsett. Detta är dock inte 
så enkelt som det låter och som många tror.  
 
Den bild av varumärket som företaget vill förmedla brukar benämnas med begreppet 
varumärkesidentitet (de Chernatony & McDonald, 1998). Enligt Kapferer (2004) kan 
varumärkesidentitet också beskrivas som en bild av vad varumärket egentligen är och står för 
samt vad som skiljer det från andra. Via planerade marknadsåtgärder, såsom till exempel 
reklam eller vid interaktioner mellan företag och kund, förmedlas sedan varumärket till 
kunden. Detta budskap störs först på väg till kunden av såsom all kommunikation av brus av 
olika slag. Sedan tolkas det av kunden varpå denne skapar en bild av varumärket i sitt 
medvetande. För kundens bild av och uppfattning om varumärket används begreppet 
varumärkesimage. Kapferer (2004) menar att varumärkesidentitet och varumärkesimage 
måste stämma överrens med varandra för att varumärket skall vara hållbart under en längre tid 
samt vara konsekvent och realistiskt. Enligt Grönroos (2002) är överrensstämmelse mellan 
varumärkesidentitet och varumärkesimage särskilt viktigt när det gäller tjänster. Detta beror 
på att kundens upplevelse av tjänsten är beroende av de förväntningar kunden har vilka till 
stor del beror på den uppfattade varumärkesimagen. 
 
En studie av Hartline, Maxham III och McKee (2000) har också empiriskt visat att kunders 
upplevelse av ett varumärke inom tjänstemarknaden till stor del bestäms i de interaktioner 
som sker med företaget. Också Berry (2000) har visat på detta samband och i synnerhet att ett 
företags anställda spelar stor roll i kundens uppfattning av företagets varumärkesimage. 
Företagets anställda måste således ha kunskap om och vara medvetna om vad företagets 
varumärke står för, för att sedan kunna agera därefter (Harris & de Chernatony, 2001).  Detta 
innebär att ett företag inom tjänsteindustrin i sin varumärkesstrategi inte enbart kan förlita sig 
på externmarknadsföring. Om inte de löften som förmedlas genom den externa 
marknadsföringen införlivas i de upplevelser kunden får i interaktionen med företaget 
kommer företagets och varumärkets trovärdighet minska kraftigt i kundens ögon (Burmann & 
Zeplin, 2005).  
 
Vikten av att identitet och image stämmer överrens diskuteras också i en artikel av Nandan 
(2005) som menar att lojalitet från kunderna gentemot varumärket endast kan uppkomma då 
identitet och image stämmer överrens. Enligt Melin (1999) ligger också grunden för 
varumärkets värde just i lojaliteten från kunderna. Genom varumärket kan en långsiktig 
relation skapas med konsumenten vilken resulterar i återköp och därigenom också ökad vinst 
för företaget. Samtidigt fungerar också varumärket som ett konkurrensmedel då lojaliteten 
mellan konsumenter och varumärket gör det svårt för konkurrenter att locka konsumenter till 
att köpa deras produkter eller tjänster istället. Överensstämmelsen mellan varumärkets image 
och identitet kan därför påverka företagets resultat. 
 
Enligt Vallaster och de Chernatony (2006) är kunskap och medvetenhet om varumärket bland 
företagets anställda inte tillräckligt för att samtliga inom företaget ska förmedla samma bild 
av varumärket. Detta beror på att olika individer tolkar och uppfattar olika delar av 
varumärket på olika sätt. Skillnaden mellan image och identitet trots anställdas kunskap om 
varumärket fortfarande kan därför kvarstå. Vallaster och de Chernatonys (2006) studie visar 
också att chefer inom företaget spelar en avgörande roll för att minska denna skillnad. Dels är 
de ansvariga för utformningen och utvecklingen av varumärkesidentiteten, dels kan de 
påverka både hur de anställda tolkar varumärkesidentiteten och hur de handlar därefter. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Efter den litteraturgenomgång som redovisas ovan i problembakgrunden kan vi konstatera att 
det finns både teoretisk och empirisk kunskap som visar på vikten av kongruens mellan 
varumärkets identitet och dess image samt att detta är speciellt viktigt avseende tjänster. För 
att minska det eventuella glappet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage krävs 
således kunskap om varumärkesidentiteten bland företagets anställda. Studier av Harris och 
de Chernatony (2001) samt McDonald, de Chernatony och Harris (2001) har visat att det är 
speciellt viktigt att personal med kundkontakt har kunskap om och liknande uppfattningar 
kring varumärkesidentiteten då de utgör företagets ansikte mot kunden. De spelar därför stor 
roll för hur företagets varumärkesimage uppfattas. 
 
Det aktiva arbetet med att skapa kännedom kring varumärket bland företagets anställda kallas 
internt varumärkesbyggande (eng. internal branding) (Mahnert & Torres, 2007). Genom en 
litteraturstudie, gällande både varor och tjänster, har Mahnert och Torres (2007) identifierat 
25 framgångsfaktorer för internt varumärkesbyggande. Dessa har sedan kategoriserats i 
dimensionerna organisation, information, ledning, kommunikation, strategi, utbildning och 
personal. Bland dessa anses personaldimensionen utgöra den viktigaste förutsättningen för att 
det interna varumärkesbyggandet skall lyckas. Av de faktorer som utgör personaldimensionen 
lyfts personalens deltagande och stöd fram som särskilt viktigt. Studien visar också att för att 
lyckas med företagets varumärkesbygge måste personalens åsikter och kunskap tas tillvara. 
 
Vallaster och de Chernatony (2006) har, som tidigare nämnts, visat att chefer spelar en 
avgörande roll när det gäller att påverka anställdas uppfattningar om varumärkesidentiteten. 
De menar dock också att det mellan den personal som har kundkontakt och deras chef måste 
finnas en pågående diskussion kring varumärkesidentiteten. Denna kommunikationsväg uppåt 
genom företaget är viktig för att kunna få en känsla om eventuella skillnader mellan 
varumärkesidentitet och varumärkesimage. Detta går hand i hand med Grönroos (2002) som 
menar att när det gäller tjänster skapas varumärket inte oberoende av kunden utan i en 
pågående relation mellan kunden och företaget. Relationen utgörs av ett antal 
varumärkeskontakter vilka kan bestå av interaktioner mellan kunden och företagets personal, 
serviceprocesser, information, planerad marknadskommunikation etc. Varumärket byggs 
således i en process mellan företag, kunder och andra intressenter. Kommunikation måste 
därför också gå uppåt i organisationen, från personal med kundkontakt och vidare till chefer. 
 
Vidare har Harris och de Chernatony (2001) visat att diskussioner mellan anställda och deras 
chefer spelar en stor roll för att fånga upp olika uppfattningar kring varumärkesidentiteten och 
synliggöra dem. Detta är en förutsättning för att skapa kongruens inom företaget. Att småprat 
och diskussioner kopplade till vardagliga händelser mellan chef och anställd har också visats 
ha positiv inverkan på en gemensam syn på varumärkesidentiteten i en studie av Gotski och 
Wilson (2001). Däremot finns det ingen studie som visar vad detta småprat och dessa 
diskussioner innehåller. Kunskap kring detta skulle bidra till att öka förståelsen kring chefens 
roll och möjligheter när det gäller att påverka uppfattningen om varumärkesidentiteten bland 
de anställda. En ökad förståelse för vilka delar av varumärkesidentiteten som de dagliga 
diskussionerna inbegriper kan också ge vägledning för företagsledningar om vad som behöver 
masskommuniceras inom företaget och vad som kan lämnas åt att behandlas mellan första 
linjens chefer och anställda. Denna förståelse kan därför ligga till grund för bättre strategier 
för den interna marknadsföringen av varumärkesidentiteten vilken i sin tur minskar glappet 
mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. 
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Varumärken för tjänster har enligt Kapferer (2004) tills relativt nyligen främst funnits inom 
några få sektorer såsom biluthyrning, konsultverksamhet, hotell samt högre utbildning. På 
senare år har dock en utveckling startat där allt fler tjänsteföretag börjat arbeta allt hårdare 
med varumärkesbyggande. Denna utveckling gäller också i synnerhet banksektorn där många 
kommit till insikten om att varumärket är ett viktigt medel för att kunna skapa långsiktiga 
relationer med kunderna.    
 

1.3 Problemformulering 
 
Mot bakgrund av ovanstående problembakgrund och problemdiskussion avser denna uppsats 
att besvara följande problemformulering.  
 
Vad diskuteras gällande varumärkesidentitet, mellan personal med kundkontakt och deras 
närmaste chefer, inom företag i banksektorn? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse kring chefers uppfattningar om vad som 
diskuteras mellan dem och deras anställda beträffande varumärkesidentitet, inom företag i 
banksektorn. 
 

1.5 Centrala begrepp 
 
Varumärke – ”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol en design eller en kombination av 
dessa, med avsikt att identifiera en säljares eller en grupp säljares varor eller tjänster samt 
särskilja dem från dess konkurrenters” (egen övesättning från Kotler, 2005 s. 549). 
 
Varumärken kan finnas på olika nivåer inom ett företag. I denna uppsats används dock 
begreppet varumärke synonymt med begreppet modervarumärke vilket innebär att  företagets 
samtliga tjänster och produkter marknadsförs under ett och samma varumärke (Melin 1999). 
Den engelska motsvarigheten till begreppet modervarumärke är corporate brand (de 
Chernatony & McDonald, 1998). 
 
Varumärkesidentitet – ”En unik uppsättning av varumärkeassociationer som 
varumärkesstrateger vill skapa eller bibehålla. Dessa associationer representerar vad 
varumärket står för och innebär ett löfte till kunder från organisationens medlemmar” 
(Aaker, 2002, s. 68). 
 
Enligt Kapferer (2004) är begreppet varumärkesimage en motsvarighet till 
varumärkesidentitet men ur kundens perspektiv. Härur får vi följande definition: 
 
Varumärkesimage – En unik uppsättning av varumärkeassociationer i kundens medvetande. 
Dessa associationer representerar vad varumärket står för och innebär ett löfte till kunden från 
organisationens medlemmar (baserad på Aakers, 2002, s. 68 definition av 
varumärkesidentitet). 
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Diskussion – ”Samtal (om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för sina respektive 
uppfattningar och ev. kan påverka varandra; ofta äv. i syfte att belysa frågan” 
(Nationalencyklopedin, 2008, under uppslagsordet diskussion). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
För att kunna beskriva vad som kommuniceras mellan chefer och anställda krävs att begreppet 
varumärkesidentitet klargörs. Begreppet som sådant har, till skillnad från begreppet 
varumärke, likartade definitioner bland de teoretiker som behandlar det. Det görs också 
gällande för både varor och tjänster (Kapferer, 2004, Aaker, 2002). Bland dem som har skrivit 
om varumärkesidentitet utmärker sig främst den i inledningskapitlet nämnde Jean Nöel 
Kapferer, som också var den förste som utvecklade en konceptuell modell för uppbyggnad av 
varumärkesidentitet, samt David A. Aaker (Melin, 1999). Vi väljer här att ha med båda dessa 
författare då de trots många likheter speglar varumärkesidentitet på lite olika sätt. 
Användandet av två teoretiker ger också möjligheten att jämföra de olika modellerna med 
empirin och på så sätt utvärdera teorin. Den teoretiska grunden kommer dock att baseras på 
Kapferers (2004) modell, som återges på sidan 7, eftersom det är en kommunikationsmodell 
och det är just kommunikation som vi vill studera. Denna kommer sedan att utvecklas med 
Aakers (2002) teori. För att sedan få en större kunskapsbas angående vad som är viktigt för 
varumärkesidentiteten just när det gäller tjänster har en litteratursökning gjorts. Resultatet av 
denna har också använts för ytterligare tydliggöra de teoretiska begreppen.  
 

2.1 Varumärkesidentitet 
 
Kapferer (2004) tar sin utgångspunkt i företeelsen positionering av varumärken. Positionering 
av ett varumärke innebär att de egenskaper som särskiljer det från andra varumärken, samt gör 
det attraktivt för konsumenterna, förstärks. Målet är att varumärket skall inneha en klar, 
distinkt och önskvärd plats i konsumentens medvetande (Kotler, 2005). Enligt Kapferer 
(2004) finns det dock problem när positionering, som från början var ett koncept för 
produkter, tillämpas på varumärken. Det första är att positionering av produkter bara gäller en 
produkt i taget. Varumärken kan istället gälla flera olika produkter vilka kan ha flera olika 
egenskaper, befinna sig på olika marknader samt ligga i flera olika produktgrupper. Vidare 
menar Kapferer (2004) att positionering är alltför begränsat för att spegla varumärkets fulla 
potential och räcker inte till för att till exempel särskilja likartade produkter såsom till 
exempel Coca-Cola och Pepsi-Cola. Positionering gör också att marknadskommunikationen 
lätt dikteras av tillfälliga infall och modeflugor vilket leder till svårigheter att hålla 
varumärket konsekvent och bestående över tid. 
 
Därmed säger dock inte Kapferer (2004) att varumärken inte skall positioneras. Positionering 
ät tillämpbart och viktigt också för varumärken men behöver göras utifrån en grund vilken gör 
att varumärket förblir konsekvent och bestående över tid. Denna grund är 
varumärkesidentiteten. Varumärkesidentitet uttrycker både varumärkets abstrakta och 
konkreta egenskaper och således allt vad varumärket är. En ändring i dessa egenskaper skulle 
ge en annan varumärkesidentitet. Varumärkesidentiteten uttrycker också ett mål, skillnader 
gentemot andra varumärken samt är bestående över tid.  
 
Kapferer (2004) menar att varumärkesidentitetens främsta funktion är att ligga till grund för 
kommunikation av varumärket. Varumärkesidentitet bör därför betraktas ur ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv. Vidare menar han att varumärken kan betraktas och 
analyseras som kommunikation eftersom de berättar om de produkter som de namnger. Han 
har därför tagit fram en modell för varumärkesidentitet, kallad identitetsprismat för 
varumärken (eng. the brand identity prism), vilken bygger just på kommunikationsteori. 
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Bakom varumärket finns det enligt Kapferer (2004) på samma sätt som vid all 
kommunikation en sändare. Gällande varumärken är sändaren inte en konkret person men 
tillfrågas konsumenter kan dessa som regel ge en beskrivning i form av en bild av sändaren 
bakom varumärket. Varumärken har också såsom kommunikation en adressat, de är riktade 
till någon och innehåller därmed också en bild av mottagaren. Den hexagonala modellen visar 
också varumärkesidentitetens sex fasetter vilka utgör delarna i varumärkesidentiteten.  
 
Aaker (2002) tar för sin modell av varumärkesidentitet, liksom Kapferer (2004), också sin 
utgångspunkt i kritik mot att varumärket binds alltför mycket till positionering. Detta är dock 
bara en av de fällor Aaker (2002) anser att varumärken alltför ofta hamnar i och som 
varumärkesidentitet är en lösning på. Positioneringsfällan innebär att varumärket definieras av 
dess positionering och således av det som kommuniceras av varumärket vid den tidpunkten. 
Förhållandet bör istället vara det omvända, att positioneringen alltid baseras på 
varumärkesidentiteten men på olika delar av den vid olika tillfällen. En annan fälla är att 
varumärkesinnehavaren låter kunderna definiera varumärket genom att det likställs med vad 
det uppfattas som det vill säga dess image. Att identitet och image stämmer överrens är 
naturligtvis önskvärt men när marknaden förändras kan detta leda till att imagen och då också 
identiteten inte längre är konkurrenskraftig. Varumärkesidentiteten måste klara av att vara 
beständig över tid och därför ligga på ett strategiskt plan. En annan orsak till att varumärket 
inte enbart bör definieras av dess kunder är att det också har en funktion internt i företaget. 
Varumärket ger ledning och direktion också för de anställda i företaget. Att enbart ha ett 
externt perspektiv på varumärket utgör Aakers (2002) tredje fälla. Den sista fällan som 
varumärken ofta hamnar i är att varumärket förknippas alltför mycket med produktattribut. 
Produktattribut är en del av ett varumärke men byggs varumärket endast på produktattribut 
står det och faller med produkten och begränsas också av konkreta associationer.     
 
Just associationer är också det som Aaker (2002) menar att ett varumärke består av. Han 
definierar varumärkesidentitet som ”en unik uppsättning av varumärkeassociationer som… 
representerar vad varumärket står för och innebär ett löfte till kunder från organisationens 
medlemmar” (Aaker, 2002, s. 68).  
 

 
Figur 2.1 Identitetsprismat för varumärken (Kapferer, 2004 s.107). 
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Både Kapferer (2004) och Aaker (2002) menar att, även om olika delar av 
varumärkesidentiteten kan vara mer eller mindre tydliga för olika varumärken, bör företaget 
vara medvetna om alla delar. Genom positionering görs sedan vissa delar tydligare än andra 
under vissa tider beroende på hur marknaden ser ut. Så länge som varumärkesidentiteten är 
den samma över tid kommer den dock att göra att varumärket uppfattas som kongruent trots 
olika positionering. 
 

2.2 Varumärkesidentitetens olika delar 
 
Kapferers (2004) och Aakers (2002) syn på vad varumärkesidentiteten består av innehåller 
både likheter men också till viss del skillnader dem sinsemellan. Forskning inom 
ämnesområdet har också lett till att ytterligare dimensioner av varumärkesidentiteten 
framkommit. Kapferers (2004) identitetsprisma innehåller en horisontell dimension med 
begreppen externalisering och internalisering. I denna studie har vi valt att bortse från dessa 
begrepp eftersom syftet är att studera vad som sker inne i företaget och således studeras 
endast internaliseringen. 
 

2.2.1 Varumärkets fysik 
 
Ett varumärke har enligt Kapferer (2004) en fysik. Denna utgörs av objektiva och konkreta 
kännetecken vilka kan vara varumärkets typiska produkt, dess logotyp eller speciella färger. 
För tjänstevarumärken är det också särskilt viktigt med hur de kontaktpunkter som finns med 
kunden ser ut. Detta har också påvisats i en studie av O’Cass och Grace (2004) som 
undersökte konsumenters upplevelser av ett tjänstevarumärke. Bitner (1992) har i en 
litteraturstudie gällande tjänster visat att de kontaktpunkter som finns med kunderna främst 
innefattar tre dimensioner. Den första av dessa är omgivningen vilken består av 
bakgrundsfaktorer såsom temperatur, ljus, ljud och lukt. Nästa innefattar hur kontaktpunkten 
ser ut gällande design och hur funktionell denna är för att utföra tjänsten är. Den sista 
dimensionen utgörs av skyltar, symboler och föremål som säger något om kontaktpunkten till 
kunden.  
 
Två av Aakers (2002) begrepp kan sägas beskriva varumärkets fysik nämligen produktattribut 
och produktomfång. Produktattributen innefattar de av kunden uppfattade funktionella och 
emotionella fördelarna. Produktomfång är de tjänster eller produkter som varumärket 
förknippas med.  
 
Kotler (2005) menar att för tjänster spelar flera faktorer in för upplevelsen av tjänstekvalitet. 
Dessa är rykte, tidigare upplevelser av tjänsten samt köparens behov. O’Cass och Grace 
(2004) visade också i sin studie att för upplevelsen av ett tjänstevarumärke spelar rykte och 
tidigare upplevelser av tjänsten stor roll. En litteraturstudie av Blankson och Kalafatis (1999) 
visade att tjänstevarumärken kan positioneras på basis av det behov det tillfredsställer vilket 
innebär att det också bör vara en del i varumärkesidentiteten. 
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2.2.2 Varumärkets personlighet 
 
I både Kapferes (2004) och Aakers (2002) finns varumärkets personlighet med som en del i 
dess identitet. Enligt Kapferer (2004) visar varumärkets personlighet vilken sorts person det 
skulle vara om det var en människa. Aaker (2002) pekar mer på varumärkets egenskaper, om 
det till exempel är kompetent, vardagligt, intellektuellt. Han definierar varmärkespersonlighet 
som ”de mänskliga egenskaper som förknippas med varumärket” (Aaker, 2002, s. 141). 
Harris och Fleming (2005) visade i en studie att de anställda med kundkontakt spelar stor roll 
för hur en tjänsts personlighet uppfattas. De visade också att kundernas uppfattningar om 
tjänstens personlighet till stor del baserades på tjänstepersonalens personlighet. En kongruens 
mellan tidigare uppfattningar kring varumärkespersonligheten och tjänstepersonalens 
personlighet visade sig även vara viktig för upplevd tjänstekvalitén. 
 
Aaker (1997) har i en studie tagit fram ett ramverk för vilka olika dimensioner ett varumärkes 
personlighet kan ha.  

Varumärkespersonlighet 

Öppen Spännande Kompetent Sofistikerad Robust 

Jordnära 
Ärlig 
Hälsosam 
Gladlynt 

Djärv 
Modig 
Påhittig 
Up-to-date 

Pålitlig 
Intelligent 
Framgångsrik

 

Överklass 
Charmig 

 

Frilufts-
människa 
Tuff 

 

 
Figur 2.2 Ramverk för varumärkespersonlighet (Aaker, 1997, s. 351).  
 

2.2.3 Varumärket som part i en relation 
 
Kapferer (2004) menar att varumärket ofta utgör kärnan i transaktioner mellan människor. 
Detta är särskilt påtagligt och även särskilt viktigt för tjänstevarumärken. Relationsfasetten 
definierar dels hur den typiska relationen med kunden ser ut, dels den sorts uppträdande eller 
uppförande som förknippas med varumärket. I Aakers (2002) modell är relationen mellan 
varumärke och kund bunden till varumärkespersonligheten. Också Touminen (2007) menar 
att konceptet, att varumärket påverkar relationen med kunden, är en förlängning av idéerna 
kring varumärkespersonlighet. De egenskaper som utgör personligheten används för att forma 
relationer. Varumärket hjälper därför till att definiera ramarna inom vilka relationer kan 
bedrivas 
 
O’Cass och Grace (2003) har i en studie om vad kunder bygger sina associationer till 
tjänstevarumärken på visat att servicepersonalen utgör en viktig faktor. Deras resultat visade 
också att associationerna ofta byggdes genom det mellanmänskliga samspelet det vill säga 
relationen. De Chernatony och Segal-Horn (2003) har visat att relationen mellan varumärke 
och kund kan spela roll för hur framgångsrikt varumärket är. I deras studie framkom också att 
de anställda hade stor betydelse för att genom relationer skapa lojalitet mellan kunderna och 
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varumärket. Enligt en studie av Fournier (1998) kan relationen som kunden har till 
varumärket vara av en mängd olika typer varav några beskrivs i tabellen nedan. 
 
Relationsform Beskrivning 
Arrangerat äktenskap Ofrivillig relation initierad av tredje man som är varaktig men har 

låg känslomässig bindning. 
Otvungen vänskap Tillfällig vänskap med låg nivå av känslomässighet och närhet 

samt utan förväntningar på att få någonting tillbaka.  
Bekvämt äktenskap Långsiktig och engagerande relation skapad av miljöfaktorer 

istället för frivilligt val.  
Engagerat partnerskap Långsiktigt, frivilligt och socialt stödd relation. 
Bästa vänner Frivillig relation baserad på ömsesidighet. 
Kategoriserad vänskap Högspecialiserad, situationell och bestående vänskap 

karaktäriserad av mindre närhet än annan vänskap men högre 
socioemotionella belöningar. 

Släktskap Ofrivillig relation byggd på anor. 

Tabell 1. Relationsformer mellan varumärke och kund. 
 

2.2.4 Varumärkets kultur 
 
Melin (1999) menar att kulturfasetten är den svagaste delen i Kapferers (2004) modell. Enligt 
Melin (1999) kan ett varumärke klara sig mycket väl också utan att innefatta en kulturell 
aspekt. de Chernatony och Cottam har dock i tre studier (2003, 2006, 2008) visat att 
varumärkets kultur spelar en nyckelroll för att varumärket skall kunna bli framgångsrikt. De 
Chernatony och Cottam (2008) har också visat att en förutsättning för framgång är att 
organisationskulturen och varumärkeskulturen stämmer överrens med varandra. Stämmer de 
överrens ger också varumärkeskulturen vägledning för de anställdas beteende. Enligt de 
Chernatony och Cottam (2006) består varumärkeskulturen främst av värderingar. Denna syn 
på varumärkeskultur stämmer också överrens med Kapferers (2004) som menar att kultur är 
en uppsättning värderingar vilka ligger till grund för varumärket på samma sätt som retorikens 
ethosbegrepp utgör de värderingar som talaren förmedlar till sin publik att denne har. Enligt 
Kapferer (2004) är också varumärkeskulturen ofta detsamma som organisationskulturen, 
speciellt då varumärket och företaget bär samma namn.  
 
Enligt de Chernatony och Cottam (2008) definitioner på vad organisationskultur är och de 
som finns går i linje med Scheins (1983) beskrivning av den som bestående av artefakter, 
värderingar och grundläggande antaganden. Enligt honom är dock artefakter och värderingar 
en följd av de grundläggande antaganden som finns. Han definierar därför organisationskultur 
som ”ett mönster av grundläggande antaganden som en grupp har uppfunnit, upptäckt eller 
utvecklat för att lösa problem bestående av extern anpassning eller intern integration och som 
har fungerat tillräckligt bra för att anses giltiga och därför lärs ut till nya medlemmar som 
det rätta sättet att förstå, tänka och känna i relation till dessa problem” (Schein, 1983, s. 3). 
 
I och med länken mellan organisationskulturen och varumärkeskulturen visar också Aakers 
(2002) syn på varumärket som organisation på varumärkets kultur. Hans perspektiv fokuserar 
på egenskaper hos organisationen och innefattar kultur och värderingar. Dessa kan i sin tur 
påverkas av huruvida varumärket är lokalt eller globalt. Ursprungsland har Aaker (2002) 
placerat under perspektivet varumärket som produkt men enligt Kapferer (2004) kan 
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ursprungsland utgöra en del av varumärkeskulturen. Det kulturella arv som varumärket har i 
sitt ursprung kan också enligt Aaker (2002) påverka dess kultur idag. 
 
Kim, Lee & Yu (2004) har i en studie om företagskultur, vilken vi anser kunna likställas med 
organisationskultur, visat att denna kan operationaliseras i fem begrepp; innovativ, stödjande, 
lagorienterad, humanistisk och uppgiftsorienterad.  
 

2.2.5 Varumärket som reflektion av kunden 
 
Vem som använder en tjänst kan enligt Blankson och Kalafatis (1999) utgöra en grund för 
positionering av ett tjänstevarumärke. Också Aaker (2002) menar att de typiska användarna 
av varumärket kan utgöra en del av varumärkesidentiteten. Näraliggande till detta är också det 
användningsområde som är typiskt för varumärket. Aaker (2002) exemplifierar detta med 
Gatorade vars identitet är starkt förknippat med idrott. I O’Cass och Grace (2004) studie 
visade sig uppfattningar om andra användare av en tjänst ha betydelse för kundernas 
uppfattning om varumärkesimagen. Kapferer (2004) menar att ett varumärke är en reflektion 
av kunden. Tillfrågas människor om varumärken kan de till exempel ofta svara att det där är 
ett märke för gamla, för män, för barnfamiljer etc. Reflektion skall dock inte blandas ihop 
med målgrupp då målgrupp är den grupp som varumärket är tänkt att säljas till medan 
reflektionen är så som kunden blir uppfattad av andra vid användningen av varumärket. 
 

2.2.6 Varumärket som kundens självbild 
 
Självbilden är enligt Kapferer (2004) egentligen samma sak som reflektionen men ur ett annat 
perspektiv. Medan reflektionen är så som kunden blir uppfattad av andra vid användningen av 
varumärket är självbilden så som kunden uppfattar sig själv. Den som äger en Porsche 
uppfattas troligen, vare sig den vill det eller inte, av sin omgivning som skrytsam. Det är 
reflektionen. Porscheägaren egna motiv med konsumtionen kan däremot istället vara att 
bevisa för sig själv att hon hade möjligheten att köpa en sådan bil. Det är självbilden.  
O’Cass och Grace (2004) har visat att varumärkessassociationer, och således också 
varumärkesidentiteten, till viss del bestäms av hur väl konsumentens självbild och 
varumärkesimagen stämmer överrens. McDonald, de Chernatony och Harris (2001) har också 
visat att konsumenters uppfattning av tjänsevarumärken bland annat beror på hur de uppfattar 
den roll de spelar i utförandet av tjänsten. Det perspektiv på varumärkesidentiteten som 
självbilden utgör finns inte i Aakers (2002) modell. 
 
Enligt en studie av Vigneron och Johnson (1999) kan självbilden vara baserad på fem olika 
egenskaper hos varumärket. Dessa egenskaper är: 

1. Symbol för individuell styrka och social status. 
2. Tillhörighet av speciell grupp. 
3. Exklusivitet. 
4. Medverkan till emotionella upplevelser. 
5. Teknisk överlägsenhet och tekniskt kunnande. 
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2.3 Sammanfattande modell 
 
De olika dimensionerna av varumärkesidentiteten som beskrivs av Aaker (2002), Kapferer 
(2004) samt de artiklar som redogjorts för ovan ligger till grund för en sammanfattande 
modell. Denna baseras på Kapferers (2004) modell men innefattar samtliga dimensioner som 
funnits vid begreppsbildningen. Modellen ligger också till grund för den intervjuguide med 
vilken studien genomförs. 

 
 

BILD AV SÄNDAREN 

FYSIK 
- Objektiva och konkreta kännetecken 
(Kapferer, 2004). 
- Utseendet på kontaktpunkter mellan 
företag och (Bitner, 1992). 
- De tjänster som varumärket förknippas 
med (Aaker, 2002). 
- Tjänstens funktionella och emotionella 
fördelar (Aaker, 2002). 
- Tidigare upplevelser av tjänsten samt 
rykte (Kotler, 2005). 
- Det behov som tjänsten tillfredsställer 
(Kotler, 2005; Blankson & Kalafatis, 
1999). 

PERSONLIGHET 
- De mänskliga egenskaper som 
förknippas med varumärket (Aaker, 
2002). 
- Vilken sorts person det skulle vara om 
det var en människa (Kapferer, 2004). 
- Tjänstepersonalens personlighet (Harris 
& Flemming, 2005). 
 
 

REFLEKTION 
- Såsom kunden blir uppfattad av andra  
vid användningen av varumärket 
(Kapferer, 2004). 
- Den typiske användaren av varumärket 
(Aaker, 2002; Blankson & Kalafatis, 1999; 
Kapferer, 2004). 
- Varumärkets användningsområde (Aaker, 
2002). 
 

SJÄLVBILD 
- Konsumentens uppfattning av sig själv 
genom användningen av varumärket 
(Kapferer, 2004). 
- Konsumentens uppfattning av den roll 
denne spelar i utförandet av tjänsten 
(McDonald, de Chernatony & Harris, 
2001). 
 

BILD AV MOTTAGAREN 

KULTUR 
- En uppsättning värderingar som 
ligger till grund för varumärket 
(Kapferer, 2004; de Chernatony & 
Cottam, 2006). 
- De egenskaper som 
organisationen har (Aaker, 2002). 
- Grundläggande antaganden som 
lärs ut till nya medlemmar 
(Schein, 1983). 
- Lokalt eller globalt (Aaker, 
2002). 
- Ursprungsland (Kapferer, 2004). 

RELATION 
- Hur den typiska relationen 
med kunden ser ut (Kapferer, 
2004). 
- Den sorts uppträdande eller 
uppförande som förknippas 
med varumärket (Kapferer, 
2004). 
- Vilka olika relationer som kan 
finnas mellan varumärket eller 
företaget och kunden 
(Touminen, 2007). 

 
Figur 2.3 Sammanfattande modell för varumärkesidentitet. 
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3. METOD 
 
Jacobsen (2002) menar att alla undersökningar har till syfte att ta fram ny kunskap. För att 
skaffa ny kunskap måste det ske någon form av undersökning. Strukturen för metoden kan ske 
på flertal olika sätt. För att få en metod som är gedigen måste ett samspel ske mellan olika 
alternativ.  
 

3.1 Forskningsansats 
 
Jacobsen (2002) menar på att när metodval skall göras gäller det att tänka på vilken av 
kvalitativ- och kvantitativ undersökning som passar bäst för att samla in empirin. Vi har valt 
att använda oss av en kvalitativ metod då vi anser att denna bäst passar in på vårt syfte och 
problemformulering. Vi har valt att använda frågeställningen vad, detta innebär att vi ska 
beskriva det vi undersöker samt kommer att gå på djupet med undersökningen. Användningen 
av en kvalitativ metod gör att förståelsen kring ämnet blir djupare men får en smalare karaktär 
än ett kvantitativt val.  
 

3.2 Datainsamling  
 
Kvale (1997) menar att använda kvalitativa intervjuer möjliggör fångandet av 
intervjupersonens vardagsvärld och dess erfarenheter och innebörder. I den här studien är det 
just vardagsvärlden vi har velat undersöka och titta på. Genom att använda intervju som 
arbetssätt kan uppföljningsfrågor ställas på de områden som är av större vikt avsätt mot 
ämnet. Vi är mycket medvetna om att det också finns svagheter med att använda en kvalitativ 
metod så som att undersökarna ger en skuggande bild, processen kan blir resurskrävande och 
kan ta lång tid att sammanställa intervjuerna (Jacobsen, 2002).  
 
Data till empirin är insamlad genom djupintervjuer. Dessa intervjuer har ägt rum under april 
2008. Personerna i respektive företag som vi valde att intervjua har en klar koppling till 
förmedlingen av varumärket i företaget men även en tydlig roll avseende chefskap och 
styrning av verksamheten på respektive arbetsplats. För att få så bra intervjuer som möjligt 
var detta ett krav som vi satte upp innan respondenterna blev intervjuade.  
 

3.2.1 Litteratursökning 
 
För att få en större kunskapsbas angående vad som är viktigt för varumärkesidentiteten just 
när det gäller tjänster har en litteratursökning gjorts. Denna genomfördes mellan den 25e och 
den 27e mars 2008. Sökningar gjordes både i Emerald och ABIInform. Sökningen i 
ABIInform gav dock inte några användbara träffar utöver de som redan hittats i Emerald. Vid 
sökningen lästes abstract på samtliga träffar för att bedöma relevansen gentemot vår studie. 
De artiklar som bedömdes som relevanta lästes sedan mer noggrant. I samtliga sökningar 
användes booleskt och eller booleskt eller mellan sökorden. Sökorden som användes var; 
Brand identity som nyckelord och service eller services i alla fält, Brand eller Brands som 
nyckelord och service marketing eller services marketing som nyckelord och slutligen endast 
Branding services. Dessa sökningar genererade sammanlagt 100 träffar varav 7 artiklar 
användes. 
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Ytterligare litteratursökning gjordes senare för att ytterligare operationalisera de begrepp som 
skall undersöks i studien. Denna sökning gjordes till viss del med de teoretiska begreppen 
som sökord och till viss del manuellt genom att artiklarna hittades i andra artiklars 
referenslistor. 
 

3.2.2 Framtagande av intervjuguide 
 
Begreppsbildningen av det teoretiska angreppssättet ligger till grund för intervjufrågorna. 
Teori och kunskap från tidigare studier visar olika perspektiv på vad de olika delarna i 
varumärkesidentiteten kan utgöras av. Då vårt syfte är att skapa förståelse kring vad som 
kommuniceras mellan chefer och anställda med kundkontakt behöver frågorna till 
informanterna ställas angående vad som kommuniceras beträffande de olika perspektiven. 
 
Enligt Kvale (1997) bör intervjufrågor ställas med hänsyn till både dess tematiska och dess 
dynamiska relevans. Den tematiska relevansen beror på hur väl frågorna är kopplade till den 
teori som ligger till grund för undersökningen och den dynamiska relevansen beror på hur väl 
de bidrar till det mellanmänskliga samspelet i intervjun. Dynamiskt bör frågorna således 
också vara korta och lätta att förstå. Vidare menar Kvale (1997) att det vid framtagandet av en 
intervjuguide kan vara lämpligt att utgå från tematiken och sina forskningsfrågor för att sedan 
utifrån den ställa mer dynamiska intervjufrågor.  
 
Intervjuguiden baseras därför på den sammanfattande modell som redogörs för ovan. För att 
sedan höja både den tematiska och den dynamiska relevansen har vi valt att göra öppna 
intervjuer vilka baseras på en intervjuguide med områden som skall täckas in under intervjuns 
gång. Dessa områden baseras på de definitioner, förklaringar eller andra perspektiv som vi 
hittat i vår teorigenomgång. Intervjuerna inleds med frågor som är mer inriktade på det 
dynamiska samspelet. Svaren på dessa är också, tillsammans med andra ämnen såsom till 
exempel hur omgivningen ser ut, tänkta att ligga till grund för att leda in intervjun på 
varumärket. En koppling till huruvida de olika delarna av varumärkesidentiteten 
kommuniceras med chef eller anställd skall också göras efterhand i intervjun. Intervjuguiden 
redovisas i bilaga 1. 
 

3.2.3 Intervjuteknik 
 
Intervjun skapar ett samspel mellan den intervjuade och de som intervjuar. Enligt Jacobsen 
(2002) är det är genom detta samspel som kunskapsutbyte sker. För att få ett så stort utbytte 
som möjligt med personerna vi intervjuade har vi valt att använda oss av en semistrukturerad 
intervju med tydligt mål vad vi vill ha svar på. Detta val har vi gjort med utgångspunkt från 
att vi vill ha uttömmande svar på respektive fråga men även verkligen få svar på den 
informationen som vi behöver mot frågeställningen. Ett problem som kan uppstå i en intervju 
är intervjuareffekten, det gäller att inte påverka. Intervjuareffekten innebär kort att i en 
intervju uppstår en social situation och det kan få till följd att respondenten inte uppträder på 
ett normalt sätt. Risken kan bli att svaren som ges är av den karaktären att respondenten ger 
svar som han tror eftersökes. Det kan även vara så att intervjuaren styr intervjun på ett sådant 
sätt att respondenten svarar på ett sätt som han tror att han ska svara på. Det är viktigt att 
under intervjun lägga märken till vilket kroppsspråk som använts. Detta kan säga saker om 
svaren. Under intervjun är det viktigt att den informationen som kommer fram sparas. Vi har 
valt att använda papper och penna under intervjun för att komma ihåg direkt intressanta saker. 
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För att få med hela intervjun och detaljer använde vi oss av inspelningsutrusning. Intervjun 
ställer stora krav på oss som intervjuare att följa upp intressanta saker och även låta 
respondenten få tala färdigt kring respektive fråga.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på informantens arbetsplats och alla tre 
genomfördes utan störningar utifrån. Redan när den första kontakten togs med informanterna 
innan intervjuerna fick de också reda på studiens ämnesområde, en kort sammanfattning av 
problembakgrunden samt studiens syfte. Denna information som sedan upprepades också 
innan varje intervju för att ge informanterna möjligheten att förstå relevansen i de frågor som 
ställdes under intervjun. 
 

3.2.4 Urval 
 
När urval ska göras finns det i första skedet två olika typer att välja mellan; sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval.  Kort innebär sannolikhetsurval att respondenterna har lika stor 
möjlighet att komma med och icke-sannolikhetsurval innebär att urvalsgruppen inte väljs på 
ett slummässigt sätt ut respondenterna väljs ut (Jacobsen, 2002).  
 
För att driva uppsatsprocessen fram på ett sätt som passar vad vi vill åstadkomma valde vi att 
arbeta med ett icke-sannolikhetsurval. Vi är medvetna om att det finns ett flertal risker med att 
vi väljer ut vilka som ska bli intervjuade.  
 
För vår studie valde vi att använda en blandning mellan bekvämlighetsurval och strategiskt 
urval. Genom att använda denna blandning fick vi möjligheten att dels välja varumärken som 
vi tror ger ett intressant resultat dels informanter som vi har möjlighet att träffa och som vi 
också tror ger en intressant bild av diskussioner kring varumärkesidentiteten. De varumärken 
som studeras i denna uppsats är Swedbank, American Express och Handelsbanken. Swedbank 
valdes eftersom de så sent som hösten 2006 bytte namn från FöreningsSparbanken (Swedbank 
AB, 2008, Bankens historia para. 2). Vi tror därför att varumärke är ett frekvent 
diskussionsämne på banken. American Express valdes eftersom det är världens näst största 
varumärke inom banksektorn, efter Citi enligt BusinessWeek och Interbrands ranking 2007 
(Business Week, 2007). Handelsbanken valdes för att de har en decentraliserad organisation 
där det största ansvaret finns på kontorsnivå och där också de allra flesta beslut fattas på 
kontorsnivå (Svenska Handelsbanken AB, 2008, Bankens organisation para. 3). Vi tycker 
därför att det är intressant då det är just den nivån som studeras i denna uppsats. 
 
Vi har träffat kontorscheferna för Swedbank i Gamlestan Göteborg, American Express i 
Göteborg och Handelsbanken i Västra Frölunda. Respektive informant har ett tydligt ansvar 
att driva det dagliga arbetet på kontoret för de anställda men även mot kunderna. Det är dessa 
chefer som har det yttersta ansvaret för den totala verksamheten. Genom att intervjua och 
använda de här personerna som informanter har vi dels personer som lyder direkt under en 
huvudchef och får direkt information den vägen men även ser till att driften och mötet med 
kunden blir på ett sätt som företagen via sitt varumärke står för. Samtliga informanter var i 
medelåldern med ungefär lika lång arbetslivserfarenhet samt jämförbar position inom 
respektive företag. Avsikten med att välja informanter med ungefär samma ålder var att 
minska påverkan av demografiska skillnader på resultatet. 
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3.3 Dataanalys 
 
Kvale (1997) beskriver att analys kan göras på ett flertal olika sätt. Utifrån att vi valde 
intervjuer som spelades in har vi funnit att meningskoncentrering är den analysmetod som är 
bäst lämpad. Den informationen i form av meningar som är nedskriven koncentreras på ett 
mer samlat sätt. Detta medfört att långa texter med mycket information koncentreras samman 
till mer koncisa texter. Jacobsen (2002) beskriver samma metod men benämner den som 
kategorisering av data. För att få en bild av all information som är insamlad måste man skapa 
olika kategorier ur den insamlade informationen. Dessa grupper med respektive data gör det 
möjligt att se om data liknar varandra, behandlar samma information, samma fenomen eller 
skiljer sig åt. Att använda kategorisering av data är att skapa en förenkling av världen och 
snabbt och enkelt möjliggöra jämförelse av information. Vi har som huvudanalys använt oss 
av meningskoncentrering. För öka vår analysnivå har vi hela tiden haft en eftertanke och 
reflektion till kategorisering av data. På detta sätt har vi genom analysprocessen snabbt hittat 
analysvägar när vi kört fast. För att sedan tydliggöra mer konkret huruvida ett ämne diskuteras 
mellan chef och anställd har vi även använt det som Kvale (1997) benämner menings-
kategorisering. Där anges förekomst eller inte av ett fenomen, i det här fallet förekomst eller 
inte av diskussion i ämnet. 
 

3.4 Validitet 
  
Enligt Kvale (1997) innebär validitet om vi mäter det som var avsikten att mäta. Har vi i vår 
studie lyckats fånga verkligheten på ett rättvist sätt och återges den på ett trovärdigt sätt? För 
att stärka den interna validiteten har vi följt de riktlinjer som beskrivs av Jacobsen (2002). 
Den interna validiteten i underökningen, mäter vi det vi verkligen hade tänkt mäta, har stärkts 
eftersom vi valde att spela in våra intervjuer och kunde efter genomförandet i lugn och ro 
skriva ned vad som sagt. Med våra direkta anteckningar under intervjun har vi ytterliggare 
stärkt den interna validiteten. Detta har gjort att vi i princip tagit bort fel som kan uppstå om 
både lyssning ska ske samt anteckning. De personer vi valde att intervjua har ställt upp helt 
frivilligt. Detta är en viktig del för att få ett trovärdigt resultat av intervjun. Den externa 
validiteten i vår studie blir begränsad i och med att vi endast valt att undersöka tre företag och 
endast tre informanter. Valet är dock medvetet då vi vill få en djupare förståelse kring ämnet. 
Genom att vi har arbetetat med inspelning av intervjuerna och direkta anteckningar och haft 
en öppenhet mellan intervjuare och informant anser vi ändå att vi har stärkt validiteten som 
helhet.  
 

3.5 Reliabilitet  
 
Reliabilitet visar om resultatet kan upprepas och om slutsatsen kan bli samma (Jacobsen, 
2002). Kvale (1997) menar att vetenskapligdata måste kunna återskapas och prövas på nytt. 
Att lyckas återskapa undersökning handlar mycket om samspelet i undersökande gruppen 
samt respondenterna. Detta samspel är mycket svårt att efterlikna eller att återskapa. Bortser 
vi från att vi lever i en dynamisk värld som förändras allt fortare och att det faktisk inte är 
samma personer som genomför undersökningen, finns det mycket goda möjligheter att 
genomföra en liknade studie med samma resultat. Vi anser att reliabiliteten i undersökningen 
är hög och med samma arbetsgång skulle undersökningen kunna upprepas. 
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3.6 Etik 
 
Jakobsen (2002) menar att när en undersökning genomförs bryter informanterna in på 
individers egna och personliga områden. Dessa områden kan vara mycket känsliga, så som att 
det finns hemlig information att ta hänsyn till men även att de som blir intervjuade känner att 
de är med i en intervju och inte återge vad som är verkligheten. För att komma till rätta med 
de etiska aspekterna finns tre huvudregler att arbete utifrån; informerat samtycke, krav på 
privatliv och krav att bli korrekt återgiven. Vi har under hela intervjuprocessen, från 
planeringen till att empirin var nedskriven, haft ett etiskt tänkande och försökt följa dessa tre 
huvudregler.  
 
Enligt Jakobsen (2002) ska informanten innan en intervju startar informeras om att intervjun 
sker helt på frivillig basis, möjligheten att vara anonym och även informera om syftet och 
vilken funktion intervjun fyller i den totala processen. Den som intervjuar måste också tänka 
på hur insamlad information behandlas. För att hantera informationen på rätt sätt har vi tänkt 
på följande frågor och diskuterat dem oss emellan. Hur känslig är informationen som vi har 
fått ta del av? Hur privat är informationen som vi har fått ta del av?  
 
Informationen som är insamlad måste enligt Jakobsen (2002) också i största möjliga mån 
återges på ett korrekt sätt. Data som redovisas måste återges utan att ha blivit påverkad. 
Strävan är att återge informationen på ett sätt utan att någon som helst reduktion sker. Vi är 
mycket medvetna om att en reduktion kan ske. 
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4. EMPIRI 
 
Resultatet av intervjuerna återges här i narrativ form under de begrepp på vilka intervjuerna 
och intervjuguiden baserades. Då intervjuerna genomfördes som samtal vilka växlade mellan 
olika ämnesområden är inte den ordning i vilken utsagorna återges här densamma som de 
kronologiskt uppkom i intervjun. Placeringen av utsagorna bygger här på vad informanterna 
svarade på de frågor som ställdes under de teoretiska begrepp och områden som finns i 
intervjuguiden. En del utsagor, vilka egentligen hör hemma under något annat av de teoretiska 
begreppen, kan därför tyckas vara felplacerade. Då en omflyttning skulle vara en del i en 
analys har vi valt att vänta med denna till analyskapitlet. 
 

4.1 Presentation av informanter 
 
Varumärke: Swedbank 
Informant: Ing-Marie Algulin 
Position: Kontorschef för Swedbanks kontor i Gamlestan, Göteborg. 
Antal anställda: Tio, samtliga med kundkontakt.   
 
Varumärke: American Express 
Informant: Lisbeth Olsson 
Position: Gruppchef på American Express Business Travel i Göteborg. 
Antal anställda: 17, samtliga med kundkontakt. 
 
Varumärke: Handelsbanken 
Informant: Tommy Häggström 
Position: Kontorschef för Handelsbankens kontor i Frölunda, Göteborg. 
Antal anställda: 20, samtliga med kundkontakt. 
 

4.2 Varumärkets fysik 
 

4.2.1 Swedbank 
 

Till intervjun har Ing-Marie Algulin tagit med sig ett häfte med Swedbanks logotyp och 
grafiska profil. Swedbanks logotyp består av namnet i en orange färg på en svart botten samt 
en orange runt mynt på vilket en ek är präglad. Under eken står det också ”Since 1820”. Den 
grafiska profilen är baserad på färgerna orange, svart och vit och är tvingande i all 
kommunikation. ”Alla kontor ska ha rätt skyltning rätt affischering allt ska vara lika”. Varför 
logotypen och den grafiska ser ut som den gör talas det aldrig om. Hur kontaktpunkten med 
kunderna ser ut, det vill säga själva banklokalen, är däremot ett ämne som kommer upp då 
och då. Dels diskuteras vissa problem med hur lokalen ser ut i dagsläget men också att de 
skulle vilja ändra på det och ”köpa lite nya möbler och lite sånt där, fräscha upp det för 
kunderna”. Enligt Ing-Marie Algulin finns det en officiell dresscode inom Swedbank som 
innebär vårdad klädsel. ”Men man kan säga såhär, vad är vårdad klädsel?” Det har hänt att 
hon har sagt till anställda att gå hem och byta kläder men de flesta vet vad som gäller och 
ämnet kommer därför sällan upp. 
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De tjänster som Swedbank förknippas med är främst lönekonton och lån. Det senare är enligt 
Ing-Marie Algulin ett vanligt samtalsämne mellan henne och personalen speciellt då det gäller 
så kallade blankolån vilket kan leda till att människor hamnar i den så kallade skuldfällan. 
”Det är något som vi pratar mycket om och måste vara jätte observanta på att det finns risker 
med att låna ut”. När intervjun går in på ämnesområdet om de behov som tjänsten 
tillfredsställer samt dess fördelar menar Ing-Marie Algulin att deras kunder har en mängd 
olika behov och vilka dessa är aldrig diskuteras. Däremot diskuterar hon ofta med nya 
anställda om hur de kan lösa olika kunders behov.  
 
Swedbanks rykte uppger Ing-Marie Algulin att hon talar med sin personal om relativt mycket 
men oftast gäller det då kontorets tillgänglighet vilket påverkar dess rykte. Tillgängligheten 
kollas via undersökningar som görs av Swedbank centralt och när resultaten på dessa kommer 
talar hon med sin personal om vad de visar och vad de kan göra för att bli bättre. Ämnet 
kommer också ofta upp under dagar när de haft långa köer på kontoret.   
 

4.2.2 American Express 
 
American Express logotyp består av texten ”American Express” i blått med en vit skugga på 
en blå bakgrund. Varför det ser ut just så vet inte Lisbeth Olsson, det är bestämt att det skall 
vara så i företagets grafiska profil. Hon tror inte heller att det är de färgerna som främst 
förknippas med American Express ”för korten är faktisk gröna det är ju det man förknippar 
med American Express”. Logotyp och färger är inte heller något som hon diskuterar med sina 
anställda. Kreditkortet, American Express typiska produkt, är dock ett ämne som hon i olika 
hänseenden talar med sin personal om. Dels gäller det dess koppling till varumärket men 
också de fördelar det ger kunden. Kortet är också ett försäljningsargument och de ”säljer in 
det för att administration blir så mycket enklare för företaget om de köper allt av oss”. 
Förutom kortet är också helhetslösningar för stora företag typiskt för American Express. 
Kortet och helhetslösningarna är enligt Lisbeth Olsson ett vanligt samtalsämne eftersom det är 
en stor del av arbetet. Vilka känslomässiga fördelar det kan finnas med att vara kund hos 
American Express vet hon inte och det är heller inget hon talar med sin personal om. 
 
Kontakten med kunderna sköts huvudsakligen via telefon och endast i undantagsfall åker 
personal från American Express ut till kunden. Till American Express kontor i Göteborg 
kommer däremot aldrig några kunder. Utseendet på kontorslandskapet, som är öppet med 
arbetsplatserna i kuber, är ”mycket väl definierat” och ”världen över finns en American 
Express standard vilken arbetsyta du bör ha”.  
 
Enligt Lisbeth Olsson har American Express som rykte att de har ”bestämd kvalitet” och ”en 
totallösning”. Detta är också något som hon säger att hon talar mycket om med sin personal. 
 

4.2.3 Handelsbanken 
 
Handelsbankens logotyp har texten ”Handelsbanken” skriven i blått alternativt vitt mot en 
bakgrund i den andra färgen. Inom Handelsbanken finns också en grafisk profil, som är 
framtagen centralt, vilken beskriver hur logotyp och färger på publikationer skall se ut. Den 
grafiska profilen gör enligt Tommy Häggström att det blir väldigt tydligt hur Handelsbanken 
grafiskt ser ut varför det aldrig diskuteras kring det. Huruvida färgval, typsnitt med mera har 
någon speciell betydelse är heller inget som diskuteras. 
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I lokalen i Frölunda har Handelsbanken haft sitt kontor i 40 år och verksamheten och 
omsättningen har förändrats en hel del sedan det öppnade. Man letar därför efter nya lokaler. 
Tommy Häggström säger att han talar med sina anställda om hur nya lokaler skulle kunna 
tänkas se ut men menar samtidigt att ”det gäller att inte prata för mycket för då skapar man 
förväntningar”. Idag är kontoret uppdelat på två våningar där det i den första finns en disk där 
kunderna kan genomföra enklare bankärenden och i övervåningen finns mötesrum där 
ärenden och samtal kan föras enskilt. 
 
Det finns inga speciella regler för hur personalen bör vara klädd. De flesta har ”själva en 
känsla hur det ska vara” varför ämnet sällan kommer på tal. Det har dock vid några enstaka 
tillfällen hänt att Tommy Häggström påpekat för en anställd att denne inte varit lämpligt 
klädd. 
 
”Om man gör någonting bra så är det så lätt att kopiera det att andra banker har det om 6 
månader”. Det är därför svårt att som bank bli förknippade med någon speciell tjänst och det 
är heller inget man pratar om. 
 
När det gäller de behov som Handelsbanken tillfredsställer så menar Tommy Häggström att 
”det ligger i hela vår filosofi alla affärer vi gör utgår från kundens behov och inte att sälja ett 
betalkort till varje kund”. Han talar därför mycket med sina anställda om kundernas behov 
och hur viktigt det är att lyssna till dessa. I filosofin ligger också att Handelsbanken ska ”ha 
fler nöjda kunder än vad de andra bankerna har”. För att få det menar Tommy Häggström att 
relationen till kunden är väldigt viktig och att det är avgörande ”att man bryr sig om sin kund” 
och ger denne uppmärksamhet. Detta ger också kunden trygghet och en känsla av att vara 
uppmärksammad vilket är något han talar mycket med sina anställda om. De konsekvenser 
som känslan av trygghet och uppmärksamhet ger i form av ryktesspridning pratar också med 
de anställda om eftersom ”våra bästa marknadsförare är alla våra bästa kunder för de pratar 
med sina kompisar”. Gällande bankens rykte talas det också än idag om att Handelsbanken 
under finanskrisen i början av 90-talet var den enda svenska banken som inte sökte hjälp hos 
bankakuten.  
 

4.3 Varumärkets personlighet 
 

4.3.1 Swedbank 
 
På Swedbank arbetar det enligt Ing-Marie Algulin människor med en mängd olika 
personligheter och personlighetstyperna kan också variera lite grand beroende vilka delar av 
koncernen som betraktas. Gemensamt för de som arbetar på kontoret i Gamlestan är dock att 
de är ”vårdande människor som gillar att ta hand om kunder”. I sammanhanget kommer vi 
också in på att de är öppna och att Swedbank präglas av öppenhet. Att Swedbank skall vara 
öppna ligger med bland de officiella värderingar som är ledande i koncernen. Ing-Marie 
Algulin säger att det för alla är nästan självklart att vara öppen och vårdande och om en 
anställd inte är det ”så är det nästan så get off om man inte beter sig på rätt sätt på banken, 
som anställd” [sic]. Därför kommer ämnet sällan upp.   
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4.3.2 American Express 
 
Om Lisbeth Olsson skulle likna American Express vid en människa skulle denna vara en ”god 
samhällsmedborgare med eget ansvar”. Att också tjänstepersonalen skall vara goda 
samhällsmedborgare med eget ansvar är något som hon säger att hon talar mycket med sin 
personal om eftersom det ingår bland de värderingar som officiellt ligger till grund för 
American Express varumärke och som vi återkommer till under varumärkets kultur. 
 

4.3.3 Handelsbanken 
 
Typiskt för Handelsbanken är att den har en decentraliserad organisation där nästan allt ansvar 
ligger på kontorsnivå. ”Det finns ju inga centrala eller regionala direktiv som talar om vad vi 
ska göra utan det gör vi själva och så har jag ansvaret för att leverera ett visst resultat”. 
Tommy Häggström delegerar sedan också mycket av ansvaret vidare till sina anställda ”och 
då får de ansvar och utvecklas, de får lära sig saker och ta ansvar för saker”. Eftersom i 
princip alla beslut kan fattas på kontorsnivå har också kunden alltid möjlighet att träffa den 
som fattar besluten. Kontorets mål bryts ner på varje anställd i handlingsplaner som beskriver 
vad den anställde bör prestera under året. Denna följs upp genom diskussioner tre till fyra 
gånger per år mellan chef och anställd. För att arbeta på Handelsbanken tror också Tommy 
Häggström att ”man måste gilla att jobba med människor, tåla stress, gilla att jobba grupp” 
och ”att man har framåt anda”. Det är dock inget han säger sig tala så mycket med sina 
anställda om. 
 

4.4 Varumärket som part i en relation 
 

4.4.1 Swedbank 
 
Swedbank har delat upp sina kunder i nio olika segment. För de olika segmenten finns det 
också definierat hur mycket kontakt Swedbank skall ha med kunden samt hur personlig denna 
skall vara. Kunderna på den lägre halvan av skalan har ingen personlig kontakt med någon på 
banken utan kommunikationen med dem sker främst genom massutskick eller att de själva 
kommer in på banken för olika ärenden. Kunderna i de övre segmenten har en specifik 
bankman kopplad till sig och den relationen är betydligt närmare och mer personlig, dock 
naturligtvis beroende på kundens önskningar. Hur nära och hur relationen med kunderna skall 
vara är något som Ing-Marie Algulin uppger att hon diskuterar med sin personal om. Hon 
menar också att de, även om relationerna kan se olika ut, värnar om alla kunder. De i 
dagsläget mest värdefulla kunderna ”vill man ju gärna behålla, men samtidigt vill man ju att 
de där andra också ska få en bättre ekonomi, utvecklas som kund, och att de också så 
småningom köper ett hus och så ploppar de upp i segmentet”. ”Allt är ju intressant”. 
Synsättet att alla kunder är värdefulla speglas också i det uppträdande som Swedbank vill att 
dess personal skall ha. Återigen talar vi här om öppenhet samt att alla kunder skall bemötas 
med respekt. Ämnet kommer främst upp till diskussion i situationer då kunden inte är nöjd. 
”Då tar jag det med den personen. Man är där ute. Oftast så löser det sig. Det kan vara 
missförstånd och en massa olika grejor. Vi ska ha respekt för våra kunder kan man säga.”  
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4.4.2 American Express 
 
American Express kunder är segmenterade efter omsättning. Beroende på segment ser också 
relationen mellan företaget och kunden lite olika ut. Med de kunder som har högst omsättning 
sker kontakten ofta dagligen och dessa kunder kan också ha mer än en kontaktperson på 
American Express. Det som skiljer de kunder med högst omsättning från de med lägst är 
främst tätheten i kontakten. Oavsett segment sker nästan all kontakt som American Express 
har med sina kunder över telefon. Denna distans i kommunikationen som telefonkontakt 
innebär är någonting som Lisbeth Olsson uppger att hon talar med sina anställda om då det 
också är önskvärt från American Express sida men också oftast från kundens. Hon tror också 
att detta ligger i American Express varumärke. Kunden berättar vad denne vill ha sen ”löser vi 
uppgiften för kunden”. Men ”en längre relation blir alltid väldigt personlig” ändå menar 
Lisbeth Olsson vilket gör att de stora kunderna har en personlig relation till American Express 
trots att den sköts huvudsakligen via telefon. Uppföljning av relationen och kundnöjdhet sker 
också löpande med kunderna via telefon eller Internet. 
 

4.4.3 Handelsbanken 
 
Tommy Häggström menar att Handelsbanken främst ”säljer relationer” och det är också 
något han ofta talar med sina anställda om. ”Ska vi ha framgång måste vi vara jätte noga med 
att bygga relationer, vårda våra kunder och överträffa kunden varje gång” [sic].  
 
Relationen till kunden kan se lite olika ut beroende på vilket segment de tillhör vilket i sin tur 
beror på dess omsättning för banken. Företagskunderna har alltid en person på banken som är 
deras kontaktperson och som de träffar minst en gång om året. För privatpersonen är det lite 
olika beroende på segment och önskemål från kunden. Generellt säger Tommy Häggström att 
han ofta talar med sina anställda om hur viktigt det är att ”man är överens med kunden hur 
ofta vill du ha kontakt, en del vill inte ha så ofta det är bara tröttsamt om banken ska hålla på 
att ringa”. Det finns inga specialkurser för hur den anställde bör uppföra sig eller uppträda 
utan det viktigaste, vilket han också kommunicerar till sina anställda, är just att lyssna på 
kunden och försöka tillmötesgå dennes önskemål. Ibland, om kunden har ekonomiska 
problem, är det dock Handelsbanken som ställer krav på att möten måste hållas.  
 

4.5 Varumärkets kultur 
 

4.5.1 Swedbank 
 
När Ing-Marie Algulin skall beskriva Swedbanks varumärke nämner hon först och främst de 
värderingar som Swedbank fastställt centralt och som skall vara ledande inom koncernen. 
Dessa är, förutom öppenhet som vi tidigare talat om i samband med varumärkets personlighet; 
resultatinriktade, innovativa och engagerade. ”Men sen är det ju hur man tolkar saker och hur 
du är som person, jag tror det är väldigt beroende på vad du har för chef och jag tror chefen 
är jätteviktig när det gäller sådana saker”. Som exempel på hur olika saker kan tolkas 
nämner Ing-Marie Algulin värderingen resultatinriktade som hon menar kan tolkas på två 
olika sätt. ”Dels är det ju bankens resultat och sen dessutom ska vi ge våra kunder ett 
resultat”. Dessa värderingar och vad de innebär uppger hon att hon talar en hel del om med 
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sina anställda. ”Jag har till och med satt upp det på väggen i köket… där vi sitter och har 
våra möten”. 
 
Även om innovativa finns med bland de officiella grundläggande värderingarna för hela 
koncernen så nämner inte Ing-Marie Algulin det när vi talar om hur stämningen är bland de 
anställda. Istället betonar hon samarbete och att ”vi hjälps åt och hjälper varandra, vi har 
respekt för varandra vilket är jätte viktigt och vi respekterar våra olika olikheter”. Samarbete 
är något som de talat mycket om under de två år som hon varit chef på kontoret. När hon 
började var det ”fullt krig här på kontoret, alla bråkade med alla och det var ju hur jobbigt 
som helst”. Nu säger hon att alla dessa samarbetsproblem är lösta.  
 
När det gäller grundläggande antaganden och värderingar som lärs ut till nyanställda så säger 
Ing-Marie Algulin att nyanställda främst lärs upp av henne själv och av andra på kontoret. 
Hon uppger dock inget specifikt som lärs ut. Istället menar hon att de nyanställda som regel 
själva redan har de värderingar som är önskvärda. ”När man får jobbet har man gått igenom 
en lupp, att du har rätt inställning och att du har service känslan och du gillar människor och 
det är det viktigaste”. Hon nämner också att det finns en hel del historier om tidigare anställda 
eller händelser som då och då återberättas i fikarummet, dock utan att vi får höra något 
exempel. 
 
Swedbank har sitt ursprung i de svenska jordbrukskassorna vilka användes till att låna ut 
pengar till bönder och jordbruk. De senaste åren har en kraftig expansion skett i Baltikum och 
östra Europa och Swedbank är enligt Ing-Marie Algulin ingen typisk svensk bank idag. 
Ursprung och huruvida det är ett lokalt eller globalt varumärke är dock inget som hon 
diskuterar med sina anställda om. 
 

4.5.2 American Express 
 
På väggen till sitt kontor har Lisbeth Olsson en blå skylt som beskriver American Express 
”Blue box values”. När vi frågar om hur arbetsstämningen är på American Express har tar hon 
ner skylten för att visa oss. ”Denna pratar man alltid om” säger hon. På skylten är de 
värderingar som ligger till grund för varumärket angivna; 
. 

• “Kundengagemang – Vi utvecklar relationer som gör en positiv skillnad I våra 
kunders liv.  

• Kvalitet – Vi tillhandahåller enastående produkter och oöverträffad service vilket 
tillsammans ger högsta värdet till våra kunder. 

• Integritet – Vi upprätthåller högsta nivån av integritet i alla våra handlingar. 
• Lagarbete – Vi arbetar tillsammans, över gränser, för att möta våra kunders behov 

och för att hjälpa företaget att vinna. 
• Respekt för människor – Vi värdesätter vår personal, uppmuntrar deras utveckling 

och belönar deras prestationer. 
• Goda medborgare – Vi är goda medborgare i de samhällen som vi bor och arbetar i. 
• En vilja att vinna – Vi visar en stark vilja att nå framgång på marknaden och i alla 

delar av vår affärsverksamhet. 
• Personligt ansvar – Vi är personligen ansvariga för att hålla våra åtaganden”. 
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Huruvida anställda på American Express känner att de arbetar i ett globalt företag tror 
Lisbeth Olsson beror på vilken position de har. Det är främst de i chefspositioner som åker på 
möten där anställda från olika delar av världen möts. Att de är ett globalt företag är inget hon 
diskuterar med sin personal om. Att företaget grundades i USA under slutet av 1800-talet och 
hur det gick till är däremot något som samtliga känner till. Detta beror inte på att det talas om 
det dagligen utan det ”kommuniceras på alla stora möten”. 
 

4.5.3 Handelsbanken 
 
Handelsbanken står enligt Tommy Häggström för ”kvalitet, hög etik och moral” samt en vilja 
att ha långsiktiga relationer med kunderna. Dessa tre punkter säger han att han talar om med 
sina anställda. När det gäller etik och moral menar han att ”vi vill ju aldrig gå i närheten av 
något som kan tangerar till svarta affärer svarta pengar skattetransaktioner”. Nyanställda i 
banken får en basutbildning som består av finansiering, placering och interna tjänster. Under 
denna brukar också någon mer erfaren på banken, ofta kontorschefen, berätta vad som 
förväntas av dem. ”Ta för er och egna initiativ, tänk själv brukar vi säga. Vi har inga 
fyrkantiga instruktioner, vi tycker om att folk tänker själva vi har högt i tak. Ska vi ha en 
utveckling måste man få tänka fritt, inte att man pekar med hela handen hela tiden det är inte 
bra” [sic]. 
 
Arbetsstämningen på banken beskriver Tommy Häggström med ordet ”lagarbete”. Han 
brukar säga till sina anställda att ”vi måste vara överens om att vi sätter tydliga mål så vi är 
överens om dom så man har en förankring i hela gruppen så att alla förstår varför målen är 
viktiga. Är vi bara överens om det så ska vi jobba tillsamman för att nå dit. Allting hänger 
samman med helheten” [sic]. Varje månad går han också igenom resultatrapporter med de 
anställda och diskuterar kring dessa. ”Alla är jätteintresserade av hur det går och vad vi ska 
göra nästa månad”. 
 
När vi talar om Handelsbankens ursprung säger Tommy Häggström att ”i grunden är det en 
typisk svensk bank” men ”i dagsläget är det definitivt ett internationellt större företag”. 
Ämnet diskuteras inte så mycket med de äldre anställda. Däremot är det ett frekvent ämne 
bland de yngre eftersom globaliseringen har medfört utvecklings och karriärmöjligheter 
genom bankens cirka 500 kontor runt om i världen samt flera finansiella centra.      

 

4.6 Varumärket som reflektion av kunden 
 

4.6.1 Swedbank 
 
Ing-Marie Algulin tror inte att hennes kunder uppfattas på något särskilt vis av andra 
människor. Till skillnad mot till exempel Handelsbanken eller Den norske bank, som i alla 
fall tidigare har uppfattats som en mer exklusiv bank, menar hon att Swedbank är en bank för 
alla. ”Vi har ju inte segregerat ut vissa kunder i vår bank, vi har sagt att alla kunder ska vara 
kunder hos oss”. Därför har hon också svårt att beskriva Swedbanks typiske kund. ”Vi har 
väldigt mycket kunder, alla typer av kunder… det är ju alla kunders bank på något vis”. 
Ämnet är heller ingenting hon talar med sina anställda om. 
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Det sammanhang som vilket Swedbank förknippas med tror Ing-Marie Algulin varierar lite 
mellan olika kontor. I Gamlestan tror hon dock att det kan vara väldigt olika sammanhang 
såsom ”när man har tappat sitt bankkort för sjuttonde gången, när man blivit bestulen eller 
nedslagen man ska spärra konton, konton är övertrasserade, när vi ska ta ut pengar i kassan, 
ska ha en Internet tjänst, ska placera 2 miljoner, det är allt” [sic]. Detta, att de hjälper olika 
människor i många olika skeden i livet är ett, är något de pratar om på kontoret. 
 

4.6.2 American Express 
 
När Lisbeth Olsson skall beskriva en typisk American Express kund säger hon att ”det är 
någon som har lite mer pengar”. Hon tror också att andra uppfattar de som använder 
American Express som ”lite märkvärdiga”. Att varumärket kan uppfattas så av andra som inte 
använder det är inget hon talar med sina anställda om. Att varumärket främst förknippas med 
konsumtion är inte heller något som diskuteras.  
 

4.6.3 Handelsbanken 
 
Den typiske kunden hos Handelsbanken i Frölunda är en privatkund med familj som bor i 
villa eller bostadsrätt och således har bolån på mellan ett par till fem miljoner kronor. Denna 
har också ofta ”sparande större eller mindre omfattning. Det kan vara bankkonto eller 
aktiekonto, lite pensionssparande eller pensionsfonder”. Att Handelsbanken främst riktar sig 
till medel- och höginkomsttagare är dock inget som Tommy Häggström talar med sina 
anställda om. Istället talar han med sina anställda om vikten av ett bra bemötande gentemot 
alla som söker sig till handelsbanken. Aktivt söks dock främst höginkomsttagare eller 
bolånekunder. Att försöka få bolånekunder och försöka förknippas med just bolån är även 
något han pratar med sina anställda om. Ibland är de också med på husvisningar för att göra 
reklam. Av människor som inte är kunder i Handelsbanken tror han att det ibland kan 
uppfattas som att ”det finns nog en del lite fint i den banken. En har nog en viss bild vem som 
helst inte kan vara kund där, att man vill ha lite ordning och reda och inte för vem som helst”. 
Denna uppfattning är dock helt fel och heller inget han talar med sina anställda om. 
 

4.7 Varumärket som kundens självbild 
 

4.7.1 Swedbank 
 
”Många kunder säger ju så här; när man kommer in på det kontoret så känner man att där är 
man välkommen”. Så beskriver Ing-Marie Algulin hur kunden uppfattar sig själv när denne 
använder Swedbank. Hon menar vidare att när kunden känner sig välkommen känner denne 
också att han eller hon känner en tillhörighet till just Swedbank. Kunden skall ”känna att det 
faktiskt är min bank” och Swedbank skall vara ”vi” med sina kunder. Detta är också något 
som hon säger att hon pratar mycket om med sina anställda. Vi-känslan, och att de talar 
mycket om den, återkommer också när hon talar om den roll Swedbanks kunder har i 
utförandet av tjänsten. Hur samarbetet ser ut och hur stor del kunden har i tjänstens utförande 
kan dock variera mycket beroende på kundens önskemål. De lagar som finns om rådgivning 
och finansiering gör också att kunden måste vara delaktig. 
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4.7.2 American Express 
 
Enligt Lisbeth Olsson spelar deras kunder en väldigt liten del i tjänstens utförande. Som 
tidigare nämnts levererar de helhetslösningar och kunderna förväntar sig därför att American 
Express tillgodoser deras behov utan att de själva behöver vara delaktiga i någon större 
utsträckning. Detta, att kundens delaktighet inte bör vara alltför omfattande, är något hon talar 
med sin personal om. När det gäller hur kunden uppfattar sig själv när denne använder 
American Express tror Lisbeth Olsson att denne känner att den ”har lite mer pengar”. 
 

4.7.3 Handelsbanken 
 
”Min förhoppning är att man förknippar varumärket Handelsbanken med väldigt fint arbete. 
Det som är avgörande är den kontaktpersonen man har i grunden hos oss, om det är Maria 
här nere eller vem det är som sköter om den här kunden på ett bra sätt. Så man snabbt kan få 
kontakt om man behöver hjälp”. Tommy Häggström menar att detta leder till att kunden 
känner sig uppmärksammad av och trygg med Handelsbanken. Att försöka skapa dessa 
känslor hon kunden är också något han talar med sin personal om. Han tycker också att det 
finns ett samband mellan kundens känsla av trygghet och uppmärksamhet och dennes roll i 
utförandet av tjänsten. Han talar mycket med sin personal om att det är viktigt att kunden själv 
kan vara med och bestämma om hur stor roll denne ska ha och att man kan komma ”överens 
om vad som passar kunden”. 
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5. ANALYS 
 
Både Aaker (2002) och Kapferer (2004) säger att företaget, i positioneringen, väljer vilka 
delar av varumärkesidentiteten de vill förmedla till konsumenterna. Samtidigt bör samtliga 
delar av varumärkesidentiteten vara tydliga och kongruenta inom företaget. Hos varje individ 
inom företaget sker dock en individuell tolkning av de olika delarna (Vallaster & de 
Chernatony, 2006). För att denna tolkning skall bli så kongruenta som möjligt krävs att 
varumärkesidentiteten och dess olika delar lyfts upp till diskussion (Gotski & Wilson; 2001, 
Harris & de Chernatony, 2001). De tre informanter som ingår i denna studie uppger att de 
diskuterar olika delar av varumärkesidentiteten, i samband med olika ämnen och i varierande 
grad. 
 

5.1 Varumärkets fysik 
 
Kapferers (2004) exemplifierar varumärkets fysik med dess typiska produkt, dess logotyp 
samt speciella färger. De två senare går i linje med Bitners (1992) tredje dimension av 
kontaktpunkter mellan företag och kund vilken utgörs av skyltar, symboler och föremål. 
Samtliga tre informanter i vår studie uppger att varumärkets och även företagets grafiska 
framställning alltid utgår från en grafisk profil vilken är fastställd centralt i företaget. 
Tolkningsutrymmet är således i stort sett obefintligt varför det heller inte diskuteras kring 
ämnet. Ingen av informanterna vet heller om det finns några skäl till varför deras varumärke 
och grafiska profil ser ut just som den gör. 
 
I de objektiva och konkreta kännetecken som Kapferer (2004) menar att varumärkets fysik 
består av bör också de kontaktpunkter som finns med kunden inrymmas. Både Tommy 
Häggström på Handelsbanken och Ing-Marie Algulin på Swedbank uppger att både utseende 
och funktion på dessa är ämnen som de då och då diskuterar med sina anställda om. I båda 
fallen upplevs också lokalerna som ett problem eftersom de är gamla och inte ändamålsenliga 
för den verksamhet som bedrivs idag. På American Express är utseendet på kontorslokalen 
bestämt centralt med tydliga riktlinjer för hur kontorslandskapet skall se ut. Kontoret är dock 
inte kontaktpunken med kunderna. Istället sker kontakten främst via telefon och kunderna ser 
aldrig American Express kontor. Utseendet på kontoret bör därför inte påverka 
varumärkesidentiteten. Således är det främst Bitners (1992) dimension med kontaktpunktens 
design och funktionalitet som diskuteras. Ingen informant nämner något om kontaktpunktens 
bakgrundsfaktorer. På Swedbank och Handelsbanken har dessutom personalens klädsel 
diskuterats vid ett fåtal tillfällen då dessa inte ansets vara lämpliga av chefen. Dessa tillfällen 
är dock sällsynta och vad som är lämplig klädsel verkar vara välkänt bland personalen. 
 
Varumärkets typiska tjänst eller produkt som en del av dess identitet nämns av både Kapferer 
(2004) och Aaker (2002). En nära anknytning till detta har tjänstens funktionella och 
emotionella fördelar som beskrivs av Aaker (2002) samt det behov som tjänsten 
tillfredsställer vilket beskrivs av Kotler (2005) samt Blankson och Kalafatis (1999). Tjänsten, 
dess fördelar och det behov den tillfredsställer kan sägas svara mot varandra. Av de tre 
studerade varumärkena är det bara American Express som har en typisk tjänst eller produkt 
nämligen kreditkortet. Kortets funktionella fördelar är ett vanligt samtalsämne eftersom det är 
en stor del av de anställdas arbete. Då fördelarna möter ett behov kan också detta sägas 
diskuteras. Varken Swedbank eller Handelsbanken har någon egentlig typisk tjänst eller 
produkt, även om Ing-Marie Algulin anger att Swedbank förknippas med lönekonton och lån. 
Anknytningen till lönekonton och lån härrör istället främst till den typiske kunden vilket 
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hänger samman med varumärkets reflektion (Aaker, 2002; Blankson & Kalafatis, 1999; 
Kapferer 2004). Det som diskuteras på Swedbank är främst de problem och risker som finns i 
samband med lån med låg säkerhet. Detta är dock inget som kopplas till varumärket. Hur 
banken kan lösa kunders behov diskuteras med nyanställda men vilka olika behov det kan 
finnas diskuteras aldrig. På Handelsbanken är kundens behov istället ett centralt och vanligt 
förekommande ämne mellan Tommy Häggström och hans anställda. Detta beror på att det 
enligt hans uppfattning är en förutsättning för att de skall kunna skapa långsiktiga relationer 
med kunderna vilket är ett av bankens mål. Att diskutera kring och sätta kundens behov i 
centrum är också något som han anser påverka Handelsbankens rykte. Att lyssna till kundens 
behov, tillfredsställa detta på bästa möjliga sätt leder enligt honom till nöjda kunder som blir 
lojala till banken och sedan marknadsför banken till andra genom att tala gott om den. Även 
Lisbeth Olsson på American Express och Ing-Marie Algulin på Swedbank uppger att de ofta 
talar med sin personal om varumärkets rykte. I båda fallen handlar det, liksom för 
Handelsbanken, om samtal om delar av arbetet såsom tillgänglighet, kvalitet och service. 
Skillnaden är att ingen av dem gör kopplingen mellan behov, tjänst och rykte.  
 

5.2 Varumärkets personlighet 
 
Hos både American Express och Swedbank finns det centralt fastställda värderingar vilka 
skall ligga till grund för varumärket. Bland dessa finns det också hos båda varumärkena 
punkter som inte är värderingar utan istället egenskaper samt punkter som kan vara både och. 
Enligt Aaker (1997) kan ett varumärkes personlighet ha dimensionerna öppen, spännande, 
kompetent, sofistikerad och robust. Bland Swedbanks värderingar är det främst öppenhet som 
Ing-Marie Algulin tycker är typiskt för Swedbank som varumärke och för Swedbanks 
anställda. Bland American Express värderingar är det goda medborgare och personligt ansvar 
som Lisbeth Olsson lyfter fram angående American Express personlighet och även angående 
tjänstepersonalens personlighet. Enligt Aakers (1997) dimensioner för personligheten skulle 
dock även värderingen angående hög kvalitet och därigenom pålitlighet kunna ses som en 
personlig egenskap. Viljan att vinna motsvarar också Aakers (1997) begrepp framgångsrik. 
Handelsbanken har inga centralt fastställda värderingar vilket nog är typiskt för deras 
decentraliserade organisation. Mycket ansvar delegeras också på samma sätt vidare ner inom 
kontoret till de anställda. De arbetar därför mycket självständigt och tar mycket eget ansvar. 
Samtidigt, i viss motsats till detta, menar Tommy Häggström att det i tjänstepersonalens 
personlighet ligger en vilja att samarbeta med andra människor, både med sina kollegor men 
också med kunderna.  
 
Av de tre cheferna är det endast Lisbeth Olsson som uppger sig diskutera varumärkets och 
även tjänstepersonalens personlighet med sina anställda och då i stor omfattning. På 
Swedbank är det en självklarhet varför ämnet sällan kommer upp och på Handelsbanken talas 
det heller inte mycket om det. 
 

5.3 Varumärket som part i en relation 
 
Ingen av de tre informanterna kan beskriva hur den typiska relationen med kunden ser ut. 
Istället finns de i alla tre företagen en mängd olika typer av relationer vilka är beroende av 
vilket segment kunden tillhör. Ju högre omsättning för företaget desto närmare relation till 
kunden gäller för samtliga tre. Generellt kan dock vissa skillnader i kundrelationerna ses 
mellan företagen speciellt när det gäller den sorts uppträdande eller uppförande som 
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förknippas med varumärket. Enligt Touminen (2007) används de egenskaper som utgör 
varumärkets personlighet för att forma relationerna. Den öppenhet som ligger till grund för 
Swedbanks personlighet avspeglas också i synen på kundrelationerna i och med att alla är 
välkomna. Alla kunder betraktas också som värdefulla, oavsett om de är det i nuläget eller om 
möjligheten finns att de blir det i framtiden. Det personliga ansvarstagandet och pålitligheten 
som finns i American Express personlighet är också en förutsättning för att kundrelationen 
skall kunna skötas på distans och via telefon. Distansen är också önskvärd av båda parter. 
Handelsbankens personlighet med självständighet och samarbete på samma gång är möjlig i 
relationen med kunden eftersom kunden själv tillåts bestämma hur relationen skall se ut, tät 
kontakt baserad på samarbete eller mer distans och mer självständighet. Det breda spektra av 
olika relationer mellan kund och varumärke som Fournier (1998) beskriver finns inte hos de 
tre varumärken som är undersökta här. Enligt informanterna karaktäriseras relationen mellan 
kunderna och deras varumärken av frivillighet och ömsesidighet och relationsformen är 
således det som Fournier (1998) benämner bästa vänner. 
 
Till skillnad mot varumärkets personlighet uppger samtliga tre chefer att relationen med 
kunden är ett ämne som de talar med sina anställda om. Ing-Marie Algulin talar om det i 
sammanhanget att Swedbank skall värna om alla kunder. Lisbeth Olsson talar om det i 
sammanhanget att American Express skall leverera helhetslösningar och kunden skall därför 
inte behöva blanda sig i för mycket. Tommy Häggström menar, och diskuterar med sina 
anställda om, att Handelsbanken främst säljer relationer. 
 

5.4 Varumärkets kultur 
 
Enligt Aaker (2002) och de Chernatony och Cottam (2008) kan varumärkets kultur likställas 
med organisationens kultur. Denna kan enligt Kim, Lee & Yu (2004) i sin tur 
operationaliseras i begreppen; innovativ, stödjande, lagorienterad, humanistisk och 
uppgiftsorienterad. Swedbanks centralt fastställda värderingar är öppenhet, resultatinriktade, 
innovativa och engagerade. Av dessa är öppenhet ett genomgående tema genom hela intervjun 
och återkommer i flera delar av varumärkesidentiteten i olika former. Engagemang i 
betydelsen att kunden betraktas som värdefull nämns också flera gånger. Resultatinriktade 
nämns främst som ett exempel på hur det kan tolkas olika och innovativa talar hon inte alls 
om. Swedbanks kontor i Gamlestan och dess varumärke kan således beskrivas med öppenhet 
och engagemang i kunden. Det är också dessa värderingar som söks hos dem som söker 
arbete där. Swedbank i Gamlestans kultur kan därför främst liknas vid humanistisk. Öppenhet 
och engagemang i kunderna är också ämnen som Ing-Marie Algulin vid ett flertal tillfällen 
uppger att hon diskuterar med sina anställda kring. 
 
American Express har en mängd värderingar som också dessa är fastställda centralt. Enligt 
Lisbeth Olsson talas det om dessa mycket ofta inom organisationen och även mellan henne 
och de anställda. På samma sätt som hos Swedbank finns det dock några värderingar som hon 
nämner och som hon uppger att hon diskuterar med sina anställda kring och som förekommer 
vid flera olika delar av varumärkesidentiteten. De andra nämns däremot inte mer än på den 
skylt som hon visar oss. Det personliga ansvaret nämner hon både när det gäller varumärkets 
personlighet och varumärket som en del i en relation. Kvalitet och företagets helhetslösningar 
talar hon om i samband med varumärkets rykte, varumärket som en part i en relation och 
varumärket som kundens självbild. Kundengagemang, integritet, lagarbete, respekt, goda 
medborgare och viljan att vinna finns säkerligen i organisationen men nämns ingenstans när 
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vi talar om varumärket. American Express kontor i Göteborg kan därför liknas vid den 
uppgiftsorienterade kulturen. 
 
Handelsbanken har inga centralt bestämda värderingar. På kontoret i Frölunda är dock 
kulturen enligt Tommy Häggström lagorienterad. Detta diskuterar han också med sina 
anställda. Samtidigt lärs initiativtagande ut till nya anställda. Vidare diskuteras också kvalitet 
samt hög etik och moral. Med hög etik och moral menar han att de håller sig borta från 
kriminalitet. Kvalitet förklarar han aldrig riktigt men vi kan anta att det hänger samman med 
att ha nöjda kunder vilket enligt honom är en följd av goda relationer där kundernas behov 
tydliggörs och sedan tillfredsställs på bästa sätt. Han säger också att allt hänger samman med 
helheten. Genom att ha gemensamma mål, vilka är framtagna genom lagarbete kan de 
anställda inom dessa ramar ta egna initiativ och eget ansvar samtidigt som lagarbetet 
bibehålls.  
 
Varumärkets ursprung och huruvida det idag är lokalt eller globalt diskuteras endast på 
Handelsbanken och då enbart mellan Tommy Häggström och nyare anställda då de genom 
den globala organisationen kan göra karriär. 
 

5.5 Varumärket som reflektion av kunden 
 
Kapferer (2004) menar att varumärket kan vara en reflektion av kunden. Ställs frågan till 
människor kan de ofta förknippa varumärket med att det är ett varumärke för den sportige, för 
kvinnor och så vidare. Ing-Marie Algulin på Swedbank tror inte att hennes kunder uppfattas 
på något speciellt sätt jämfört med andra människor. Lisbeth Olsson på American Express tror 
däremot att de som använder American Express kan uppfattas som lite märkvärdiga. 
Handelsbanken uppfattas ofta av andra personer enligt Tommy Häggström som att det är lite 
fint i den banken. Ing-Marie Algulin nämner också under intervjun att Handelsbanken, i 
jämförelse med Swedbank, tidigare uppfattades som en exklusiv bank. Det är precis det som 
Tommy Häggström säger. I samtliga tre banker är detta inget som diskuteras.  
 
Näraliggande till Kaprerers (2004) begrepp reflektion är också Aakers (2002) syn på den 
typiske användaren som en del av varumärkets identitet. Swedbank har tydligt sagt att alla ska 
få vara kund hos dem i och med att de säger så blir det svårt för Ing-Marie Algulin beskriva 
den typiska kunden. När det gäller American Express och Handelsbanken är den typiske 
användaren tydligare. Lisbeth Olsson på American Express säger att den typiske användaren 
har lite mer pengar och uppfattas som lite märkvärdig. Hon tror också att varumärket 
förknippas med konsumtion, dock utan att nämna något speciellt sammanhang. 
Handelsbankens typiske kund är en privatkund med familj som bor i villa eller bostadsrätt och 
med denna form av boende följer även bolån i banken. Varken Swedbank och American 
Express diskuterar något om hur deras typiske användare är. Tommy Häggström säger att 
Handelsbanken vill förknippas med bolån och detta är något som han ofta pratar med sina 
anställda om vilket innebär att de också diskuterar bolånekunder.  
 
I inget av de tre företagen diskuteras varumärket som en reflektion av kunden. I 
Handelsbanken diskuteras det däremot indirekt i och med diskussionerna om bolån och att de 
vill förknippas med dessa och således också bolånekunder.   
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5.6 Varumärket som kundens självbild 
 
Kapferer (2004) menar att självbild är samma sak som reflektion men ur ett annat perspektiv. 
O’Cass och Grace (2004) menar att varumärkesidentiteten bestäms av hur konsumentens 
självbild och varumärkesimagen stämmer överens. Eftersom de tre valda varumärkena har 
olika målgrupp och segment är självbilden kopplad till vad deras varumärke i grunden står 
för. Swedbank har med sin grund från att vara en bank för bönderna fortfarande en stark 
ställning bland arbetare. Ing-Marie Algulin säger att det ska vara en ”vi” känsla. Kunderna ska 
känna att när de kommer in på kontoret att här är de välkomna. Dessa saker är något som de 
pratar mycket om på Swedbank. Vi känslan är något som Ing-Marie berättar ska genomsyra 
hela verksamheten, kunden ska känna att den är med och påverkar. Lisbeth Olsson på 
American Express är mycket tydlig med att kunden i mycket liten omfattning är med och 
påverkar tjänsten. American Express tjänster är tillför att tillgodose kundens behov utan att de 
själva skall behöva göra så mycket. Lisbeth Olsson tror att när kunden använder deras tjänst 
känner denne att han eller hon har lite mer pengar, det är ett tydligt exempel på kundens 
självbild. Lisbeth Olsson säger att kundens delaktighet inte bör vara för omfattande och detta 
är något som hon pratar med sin personal om. Tommy Häggström på Handelsbanken menar 
att kunden ska förknippa varumärket med väldigt fint arbete. Det som är det avgörande är 
kontakten personalen har med kunden. Vidare åsyftar han att kundkontakten ska leda till att 
kunden känner sig uppmärksammad och att det i sin tur skall ge en upplevd trygghet hos 
kunden.  
 
McDonald, de Chernatony och Harris (2001) har visat att uppfattningen om ett 
tjänstevarumärke beror på hur mycket kunden är med i utformningen av tjänsten. Swedbank 
jobbar med en vi-känsla och Handelsbanken med en känsla hos kunden att denne kan vara 
med och bestämma. American Express arbetar däremot aktivt med att hålla en viss distans 
mellan företag och kund.  
 
Vigneron och Johnson (1999) har i en studie visat att självbild kan baseras på fem olika 
egenskaper hos varumärket. Det kan vara en symbol för individuell styrka och social status, 
visa tillhörighet av en speciell grupp, visa på exklusivitet, medverka till emotionella 
upplevelser eller visa på teknisk överlägsenhet och tekniskt kunnande. Ing-Marie Algulin på 
Swedbank berättar att många kunder känner att de är välkomna in på kontoret. Hon är också 
tydlig med att Swedbank vill ha en vi-känsla med kunden. Denna vi-känsla gör att Swedbanks 
kunder känner att de tillhör en speciell grupp. Lisbeth Olsson tror att de som använder 
American Express känner att de har lite mer pengar. Med det gröna kortet känner dessa 
kunder, som har lite mer pengar, individuell styrka och social status. Tommy Häggström på 
Handelsbanken trycker mycket på att kundmötet och relationer är viktigt för Handelsbankens 
varumärke. Banken tar hand om varje kund på ett speciellt och personligt sätt. Genom detta 
medverkar Handelsbanken också till emotionella upplevelser hos kunden i form av trygghet 
och uppmärksamhet.  
 
Ingen av de tre informanterna diskuterar direkt med sin personal om varumärkets självbild. 
Däremot diskuterar samtliga indirekt varumärkets självbild med sin personal genom att 
diskutera faktorer som påverkar den. 
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5.7 Sammanfattande modell för studiens resultat 
 
För att tydliggöra huruvida det förekommer diskussioner kring de olika delarna i 
varumärkesidentiteten redovisas i nedanstående modell förekomst eller inte av diskussioner 
kring varumärkesidentiteten. Modellen baseras på analys genom meningskategorisering. 

Figur 5.1 Sammanfattande modell för studiens resultat. 

 
 Ämnet diskuteras (+)  

Ämnet diskuteras inte (-) 
  

S = 
Swedbank 

A =  
American Express 

H = 
Handelsbanken 

 
BILD AV SÄNDAREN

FYSIK S A H 
Logotyp och speciella färger - - - 
Typisk produkt - + - 
Utseendet på kontaktpunkter 
mellan företag och kund 

 
+ 

 
- 

 
+ 

De tjänster som varumärket 
förknippas med 

 
- 

 
+ 

 
+ 

Tjänstens funktionella fördelar + + + 
Tjänstens emotionella fördelar - - + 
Tidigare upplevelser av  
tjänsten samt rykte 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Det behov som tjänsten 
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- 

 
- 

 
+ 

PERSONLIGHET S A H 
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förknippas med varumärket 

 
- 

 
+ 

 
- 
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- 

 
- 

 
- 

Tjänstepersonalens personlighet - + - 

RELATION S A H 
Hur den typiska relationen med 
kunden ser ut 

 
- 

 
- 

 
- 

Uppträdande eller uppförande 
som förknippas med 
varumärket 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Vilka olika relationer som kan 
finnas 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

KULTUR S A H 
Uppsättning av värderingar som 
ligger till grund för varumärket 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Egenskaper som organisationen 
har 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Grundläggande antaganden som 
lärs ut till nya medlemmar 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Lokalt eller globalt - - + 
Ursprungsland - - - 

REFLEKTION S A H 
Hur kunden blir uppfattad av 
andra vid användningen av 
varumärket 

 
- 

 
- 

 
- 

Den typiske användaren av 
varumärket 

 
- 

 
- 

 
+ 

Varumärkets 
användningsområde 

 
- 

 
- 

 
- 

SJÄLVBILD S A H 
Kundens uppfattning av sig 
själv genom användningen av 
varumärket 

 
- 

 
- 

 
- 

Kundens uppfattning av den roll 
denne spelar i utförandet av 
tjänsten 

 
- 

 
- 

 
- 

BILD AV MOTTAGAREN 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Varumärket är ett vanligt diskussionsämne mellan de chefer som ingår i denna studie och 
deras anställda. Det är dock inte alltid cheferna själva är medvetna om att de ämnen de 
diskuterar är delar av varumärket. Det finns också en del skillnader mellan de olika cheferna 
gällande vilka delar av varumärkesidentiteten som diskuteras. Gemensamt för de tre 
varumärken som studerats här är att ämnen som berör varumärkets fysik, varumärket som part 
i en relation och varumärkets kultur diskuteras mer än ämnen som berör de tre övriga delarna 
i varumärkesidentiteten. När det gäller varumärkets kultur och varumärket som part i en 
relation är det också samma ämnen som diskuteras i de tre företagen medan det när det gäller 
varumärkets fysik är lite mer varierande. Varumärkets personlighet diskuteras hos American 
Express men inte hos Handelsbanken eller Swedbank och varumärket som en reflektion av 
kunden eller som kundens självbild diskuteras inte alls med undantag för Handelsbanken där 
den typiske användaren diskuteras. Även för de ämnen och de delar i varumärkesidentiteten 
som cheferna uppger att de inte diskuterar med sina anställda har de dock i de flesta fall en 
egen bild av hur eller vad varumärket är. Detta visar att de själva har gjort en tolkning av 
varumärket.  
 
Beträffande varumärkets fysik är en del av diskussionsämnena typiska för det undersökta 
varumärket. Att det på American Express diskuteras kring kreditkortet, den typiska 
produkten, medan ämnet inte finns hos de övriga två varumärkena är inte konstigt då de 
senare saknar en typisk produkt. Detsamma gäller för avsaknaden av diskussioner kring 
kontaktpunkter med kunden hos American Express vilket har sin orsak i att de inte har någon 
konkret kontaktpunkt med sina kunder. Gemensamt för samtliga företag är dock diskussioner 
kring tjänstens funktionella fördelar och det rykte som varumärket har. 
 
Varumärket som part i en relation diskuteras också hos samtliga tre undersökta företag. Dock 
är det endast de två delar som konkret inbegriper individer i företaget som diskuteras. Den 
typiska relationen med kunden, ett ämne som är på en mer abstrakt nivå och som i en 
diskussion måste inbegripa företaget som helhet samt kundens perspektiv diskuteras inte. 
Detta är också genomgående för hela varumärkesidentiteten. De delar och ämnen som är 
konkreta i den dagliga verksamheten och som övervägande har ett perspektiv på individer i 
företaget diskuteras. Dessa diskussioner bygger oftast också på praktiska delar i 
verksamheten. Exempel på detta är tjänstens funktionella fördelar vilket är viktigt för de 
anställda då de skall sälja tjänsten till kunden eller varumärkets kultur vilken är viktig för de 
anställda ur ett socialt perspektiv internt på arbetsplatsen. De ämnen som diskuteras är också 
mer teoretiskt lättbegripliga än de som inte diskuteras. 
 
Delar och ämnen som kräver att de diskuterande sätter sig in i kundens föreställningsvärld och 
har dennes perspektiv diskuteras inte. Det mest tydliga exemplet är här varumärket som 
kundens självbild. Orsaken till detta tror vi ligger i att dessa delar inte är konkreta i den 
dagliga verksamheten varför de inte spontant kommer upp till diskussion. Dessa delar är 
också teoretiskt mer svårbegripliga vilket också kan vara ett skäl. Enligt de teorier och den 
tidigare forskning som denna studie baseras på är det dock viktigt att det finns en kongruens 
inom företaget gällande tolkningar av även dessa delar och ämnen. Då de inte kommer upp 
spontant krävs det att chefen lyfter upp dem till diskussion. Trots det begränsade urvalet i 
denna studie tror vi att detta gäller för många företag och varumärken och inte bara inom 
banksektorn. Vi tror heller inte att fenomenet är unikt för tjänstesektorn utan att det även finns 
inom produktsektorn. Huruvida det ser likadant ut där eller om ämnesfördelningen är 
annorlunda kan vi dock inte uttala oss om på basis av denna studie. 
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Den operationalisering som har gjorts kan ha påverkat resultatet. Om begreppen och frågorna 
blir olika svåra för informanten att svara på påverkar detta resultatet genom att svaren blir 
mindre precisa. I värsta fall kan också informanten svara att de inte diskuterar ämnet eftersom 
informanten inte förstår vilket ämne det frågats om. Ser vi på vårt resultat skulle detta 
resonemang innebära att frånvaron av diskussioner kring varumärkets personlighet, 
varumärket som en reflektion av kunden och varumärket som kundens självbild beror på att 
de frågor som ställdes kring dessa ämnen var svåra. Vi anser dock inte att så är fallet. Om vi 
till oss själva ställer frågor om hur kunden känner sig vid användningen av dessa varumärken 
eller om deras typiske användare har vi lättare att besvara dessa än när det gäller frågor om 
värderingar som ligger till grund för varumärkena eller vilket uppträdande som är typiskt för 
respektive varumärke. Informanterna kan också i dessa fall diskutera kring ämnet även om de 
anger att de inte diskuterar det med sin personal.   
 
Fördelen med att använda vald form av intervju är att varje enskild intervju har gått på djupet 
och med det möjliggjort att vi har fått tydliga svar men även själva skapat förståelse för 
svaren direkt under intervjun och kunnat ställa följdfrågor. Samtliga tre intervjuer är 
genomförda med samma frågor. Detta öppnade möjligheten att på ett tydligt sätt jämföra 
svaren. Nackdelen med vald intervjuform är att vi som intervjuare kan ha påverkat 
respondenten och att svaren är tillrättade för att ge ett bra intryck, vi upplever att så inte har 
skett. Vi anser att vald form för datainsamling har varit den bästa med utgångspunkt från att vi 
hade valt en vad-frågeställning. Analysen har vi genomfört med meningskoncentrering och 
meningskategorisering. Valet att använda dessa två analysmetoder anser vi stärker vårt 
resultat och tillförlitlighet. Fokus har legat på att titta på chefens kommunikation med sina 
anställda. Hade vi valt att även titta på hur medarbetaren ser på diskussionerna hade vi fått 
större bredd men mindre djup. Samtliga tre intervjuer är genomförda på respektive arbetsplats 
utan störande moment. Det har gjort att respondenten har uppträtt i samma miljö som den 
verkar i vanliga fall. Detta ser vi som en fördel.  
 
De implikationer som denna studie ger är att den både praktiskt och teoretiskt kan tjäna som 
underlag för förståelse beträffande vad som diskuteras angående varumärkesidentiteten 
mellan första linjens chefer och anställda inom banksektorn. Den belyser också ett problem 
där vissa delar av varumärkesidentiteten diskuteras och således ges möjlighetet för kongruenta 
tolkningar individer emellan medan andra delar utelämnas. Den praktiska följden av detta är 
att cheferna bör vara medvetna om att de måste lyfta upp samtliga ämnen som inte diskuteras 
spontant så att även dessa delar kommer upp till diskussion. Som förslag för fortsatt forskning 
skulle vi gärna se att vår slutsats, att det främst är konkreta delar och ämnen vilka tydligt 
inbegriper individer i företaget som diskuteras medan delar och ämnen som förutsätter att de 
diskuterande sätter sig in i kundens föreställningsvärld utelämnas, testas genom en kvantitativ 
studie. Denna kan då genom ett större urval även inbegripa de anställda som respondenter och 
inte begränsas av den avgränsning som gjorts här. Vi skulle också tycka att det vore intressant 
med en liknande studie inom produktsektorn.  
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE     
  
Grunden i alla frågor är kommunikationen mellan chef och anställd. Samtliga frågor ställs 
dock först allmänt om ämnet för att sedan följas upp med om detta är något som informanten 
talar med sin chef/sina anställda om.   
 
Under intervjun ställs först de allmänna frågorna och sedan öppningsfrågorna på 
ämnesområdena. Öppningsfrågorna följs sedan upp beroende på vilka områden som täckts in 
och följdfrågor ställs för att täcka in samtliga områden. 
 
Allämna frågor: 

 
• Går det bra om vi spelar in intervjun? 
• Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
• Antal anställda samt hur många som har kundkontakt? 
• Kan du berätta vad du arbetar med? 
• Talar ni om ert varumärke i företaget? 

 
 
Frågor direkt koppalt till teorin: 
 

• Fysik: 
Forskningsfråga och syfte: 
Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
varumärkets fysik? 
 
Frågor: 
Kan du beskriva ert varumärke? 
 
Kan du beskriva de tjänster som ni säljer? 
 
Vi ser att …(lokal, klädsel etc.) är det någonting som ni talar om?  

Områden som skall täckas in: 
− Objektiva och konkreta kännetecken såsom typisk produkt, logotyp eller speciella 

färger.  
− Utseendet på kontaktpunkter mellan företag och kund beträffande omgivning, design 

och funktionalitet samt skyltar symboler och föremål. 
− De tjänster som varumärket förknippas med. 
− Tjänstens funktionella och emotionella fördelar. 
− Tidigare upplevelser av tjänsten samt rykte. 
− Det behov som tjänsten tillfredsställer. 

 
 
 
 
 
 
• Personlighet: 

Forskningsfråga och syfte: 



 

Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
varumärkets personlighet? 
 
Fråga: 
Det här kanske låter lite konstigt men kan du beskriva vilka egenskaper ert varumärke 
har (ex. öppen, spännande kompetent, sofistikerad, robust)?   
 
Områden som skall täckas in: 

− De mänskliga egenskaper som förknippas med varumärket. 
− Vilken sorts person det skulle vara om det var en människa. 
− Tjänstepersonalens personlighet. 

 
• Relation: 

Forskningsfråga och syfte: 
Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
relationen mellan kunden och varumärket? 
 
Fråga: 
Kan du beskriva de relationer ni har med era kunder (ex. - Arrangerat äktenskap, 
Otvungen vänskap, Bekvämt äktenskap, Engagerat partnerskap, Bästa vänner, 
Kategoriserad vänskap, Släktskap, Avståndstagande relation, Barndomsvänskap, 
Uppvaktning, Beroendeförhållande, Romans, Fiender, Hemlig affär, Underkuvande)?  
 
Områden som skall täckas in: 

− Hur den typiska relationen med kunden ser ut. 
− Den sorts uppträdande eller uppförande som förknippas med varumärket . 
− Vilka olika relationer som kan finnas mellan varumärket eller företaget och kunden. 

 
• Kultur: 

Forskningsfråga och syfte: 
Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
varumärkets kultur? 
 
Frågor: 
Finns det något som ni lär ut till nyanställda som är typiskt för hur ni är eller gör 
här? 
 
Kan du beskriva hur arbetsstämningen är här (ex. innovativ, stödjande, lagorienterad, 
humanistisk, uppgiftsorienterad)? 
 
Områden som skall täckas in: 

− En uppsättning värderingar som ligger till grund för varumärket  
− De egenskaper som organisationen har  
− Grundläggande antaganden som lärs ut till nya medlemmar  
− Lokalt eller globalt  
− Ursprungsland 
 
• Reflektion: 

 

 

 
 



 

Forskningsfråga: 
Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
varumärkets reflektion? 
 
Fråga: 
Kan du beskriva er typiske kund? 

 
Områden som skall täckas in:

− Reflektionen är hur kunden blir uppfattad av andra vid användningen av varumärket. 
− Den typiske användaren av varumärket. 
− Varumärkets användningsområde, det vill säga i vilket sammanhang som varumärket 

förknippas med. 
 
 

• Självbild: 
Forskningsfråga och syfte: 
Vad kommuniceras personal med kundkontakt och deras närmaste chefer angående 
varumärkets självbild? 
 
Frågor: 
Hur tror du att man känner sig när man använder er tjänst (ex. individuell styrka och 
status, tillhörighet av speciell grupp, exklusiv, emotionella upplevelser, teknisk 
överlägsenhet och kunnande)? 
 
Är kunden delaktig i er tjänsts utförande? 
 
Områden som skall täckas in:

− Konsumentens uppfattning av sig själv genom användningen av varumärket. 
− Konsumentens uppfattning av den roll denne spelar i utförandet av tjänsten. 
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