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Abstract 
Bergslagens Sparbank as well as other independent(fristående) sparbanker have discovered 

that some of their customers can not separate them from Swedbank. Some customers may 

thus believe that they are the same bank. This study seeks factors that may contribute to this 

problem, and measures that can counteract. We refer to this problem as brand confusion and 

mainly have our focus on factors derived from brand alliance, but also from the company 

itself and the banking industry. We use a qualitative method where we collect empirical data 

from interviews with four sparbanker. Strategic differences between them, allow us to see 

how different factors can contribute to and or counteract brand confusion. This study shows 

that the graphic profile, that includes the common symbol and colors, may have great impact 

when it comes to sparbankerna. However, the messy business history that includes the 

complex partner relationship could also have a great impact. Finally, we would also like to 

mention the importance of how all involving parties in a brand alliance communicates this. If 

it does not come through loud and clear to the customer that there is a partnership, strong 

similarities and ambiguities may affect customers to believe two companies are one and under 

the same brand. 
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1. Inledning 
Detta kapitel introduceras med bakgrunden till studien. Därefter diskuteras och formuleras 

problemformuleringen, vilken sedan mynnar ut i en frågeställning som ligger till grund för 

uppsatsens syfte. Vi avslutar med problemavgränsning och en övergripande disposition över 

arbetet. 

Bergslagens Sparbank berättar att det kommit in flera kunder på deras lokala kontor och 

frågat varför de har höjt räntan på deras lån. Personalen svarade att de inte höjt någon ränta 

och senare i samtalet kom det fram att det var Swedbank som höjt sin ränta. Kunderna hade 

antingen blandat ihop Swedbank med Bergslagens Sparbank, trodde de hade lån hos 

Swedbank eller att bankerna var en och samma. Det verkliga fallet är att de har ett 

samarbetsavtal, men är två enskilda företag. Missförstånd som liknar det här har inträffat ett 

flertal gånger både här och hos andra sparbanker. I dessa fall har det gått bra, just därför att 

kunden har kontaktat banken och fått en rättelse.
1
 Om detta inte skett och kunden behållit sin 

felaktiga uppfattning och kanske till och med spridit denna felaktiga uppfattning vidare till 

andra konsumenter, skulle det kunna fått betydligt större konsekvenser. Bergslagens Sparbank 

berättar också att denna sammanblandning gör att negativ publicitet som berör Swedbank kan 

spilla över på dem.
2
 Alltså en ytterligare anledning till att studera denna företeelse. Vad är 

grunden till denna felaktiga uppfattning och går den att förhindra?  

1.1 Fristående sparbank & Swedbank 
Inom service som erbjuder finansiella tjänster, exempelvis bank och försäkring, är 

framgångsrika idéer ofta snabbt och lätt kopierade. Detta innebär vidare att det är mycket 

svårt att differentiera sig och finansiella tjänster tas ofta upp som ett typexempel i sådana här 

sammanhang.
3
 När det gäller en så kallad fristående sparbank(innehar ett samarbetsavtal med 

Swedbank) och Swedbank har det fler saker gemensamma än andra banker. De delar 

exempelvis den gemensamma sparbankshistorien, guldmyntet som symbol vilket 

symboliserar samarbetet dem emellan, lika färger i logo och ett ägarförhållande. 

Ägarförhållandet innebär i vissa fall att sparbanken själv har ett ägande i Swedbank och i 

andra fall att sparbanken har ett ägande i Swedbank genom sin stiftelse. Sparbanker ägs av 

                                                 
1
 Björk Christer, “intervju” Örebro, juni 2012-06-01 

2
 Kvalitativ intervju med Christer Trädgårdh, Christer Björk och Ylva Edbohm, Bergslagens Sparbank, 2012-12-

07 på Bergslagens Sparbanks huvudkontor i Lindesberg 
3
A, Ehrenberg. N, Barnard. & J, Scriven. ”Differentiation or Salience” Journal of Advertising Research, 1997. s. 
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stiftelser. Eken på myntet är en traditionell sparbankssymbol. På Sparbankernas riksförbunds 

webbsida skriver de att det kan vara lätt att tro att Swedbank äger Sparbankerna, men att det 

är tvärtom om. ”Sammantaget är sparbankerna och en del sparbanksstiftelser näst största 

ägare i Swedbank.”
4
,
5
 Samtidigt är en stor del av de fristående sparbankernas produktutbud 

Swedbanks. Sparbankerna har dock egen prissättning
6
.  

Dessa ovannämnda likheter och svårigheter att särskilja sig kan leda till sammanblandning av 

varumärken. Enligt Foxman et al. kan misstag på grund av sammanblandning av två 

varumärken (från kunden sett) leda till två olika konsekvenser vid köp av fel varumärke. För 

det första; om kunden blir missnöjd med köpet kan detta missnöje riktas felaktigt mot det 

varumärke som var tänkt att konsumeras, då kunden inte uppfattar att produkten/tjänsten var 

från ett annat varumärke. För det andra om kunden blir nöjd med köpet och upptäcker att det 

var av ett annat varumärke, kan dessa positiva attityder leda till att kunden blir lojal mot det 

konkurrerande varumärket.
7
 I inledningsexemplet med Bergslagens Sparbank ser vi tydligt att 

det missnöje som riktats mot banken härstammar från en handling som Swedbank utfört. 

Detta har kunnat ske eftersom kunderna inte haft en klar uppfattning av vilka bankerna 

egentligen är. Båda ovannämnda konsekvenser som Foxman nämner kan i slutändan leda till 

att kunden byter varumärke på felaktiga grunder, vilket innebär en förlorad kund och att 

försäljningen påverkas negativt.
8
 I konsumentens fall handlar det om denne kan bli missledd. 

Detta kan leda till både negativa ekonomiska effekter och hälsoeffekter beroende på vad det 

är för ett varumärke och vilka produkter/tjänster det handlar om.
9
 Ännu allvarligare kan det 

bli om kunden även sprider den felaktiga uppfattningen vidare till andra konsumenter.
10

 Mun-

till-mun kan påverka starkt och i många fall mer än annan marknadsföring som företaget 

ligger bakom.
11

 Andra kunder kan påverkas till att också byta varumärke och för övriga 

konsumenter blir chansen mindre att de väljer just det mindre kända varumärket. Företaget 

                                                 
4
 http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161, 2012-10-24 

5
 http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161, 2013-01-02; Kvalitativ intervju med Christer 

Trädgårdh, Christer Björk och Ylva Edbohm, Bergslagens Sparbank, 2012-12-07 på Bergslagens Sparbanks 

huvudkontor i Lindesberg & Kvalitativ intervju med Cecilia Björkengren, Stig Olsson, WestraWermlands 

Sparbank, 2012-11-20 på WestraWärmlands Sparbank huvudkontor i Arvika  
6
 Björk Christer, “intervju” Örebro, juni 2012-06-01 

7
E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s. 171 
8
 K, L, Keller, “Strategic brand management”, Harlow: Pearson Education 2008, s. 5-6  

9
 E,, R, Foxman. D,, D, Muehling. D, P, W, Berger. ”An investigation of Factors Contributing to Consumer 

Brand Confusion” The Journal of Consumer Affairs, 1990, s. 172 
10

K, L, Keller, “Strategic brand management”, Harlow: Pearson Education 2008, s. 5-6 
11

 C, Grönroos, “Service management and marketing: Customer management in service competition”, Jonh 

Wiley and Sons Ltd. 2007, s. 308  

http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161
http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161
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bakom får alltså svårare att locka till sig nya kunder och varumärket som möjlig barriär mot 

konkurrenter blir betydligt svagare. En varumärkesbarriär kommer ifrån att de nöjda kunderna 

vet var de kan vända sig för att få det de vill ha och om de är nöjda har de färre anledningar 

till att byta varumärke. Därmed blir det också svårare för konkurrenter att ta sig in på 

marknaden.
12

  

För att ytterligare lägga tyngd på vikten av problemet vill vi peka på att sammanblandningen 

också kan ha en påverkan på brand equity. Begreppet kan definieras som de marknadseffekter 

som ett företag kan tillskriva sitt varumärke. De kan både vara positiva och negativa. Brand 

equity beror främst på attityd och lojalitet och tidigare studier visar på att sammanblandningar 

mellan varumärken kan påverka både attityd och lojalitet.
13

 Därigenom kan alltså 

sammanblandningen minska det värde som ett varumärke annars kunde ha gett företaget som 

äger detta. Dock är det inte självklart att sammanblandning behöver leda till ett förändrat 

beteende eller negativ attityd.
14 

Då företag spenderar stora summor på att marknadsföra sig, är det mycket viktigt att studera 

detta fenomen närmare. Detta just på grund av att sammanblandning av två varumärken kan 

leda till att en andra part drar vinning på någon annans bekostnad.
15

 

1.2 Brand alliance 
Vi menar att vissa aspekter mellan bankerna kan relateras till brand alliance. Detta syftar på 

att någon form av samarbete mellan två varumärken finns. Det finns omfattande forskning 

kring brand alliance som beskriver effekter av ingåendet i en sådan, hur samarbetet kan 

hanteras, vilka positiva och negativa effekter det kan få och faktorer som kan påverka till 

dessa.
16

 Däremot upplever vi en saknad av forskning som direkt utreder hur det kan påverka 

till sammanblandning mellan två varumärken. Det finns skäl att tro att brand alliance kan ha 

en stor påverkan, då det kan innebära länkande effekter och likheter mellan varumärken.
17

 Då 

likheter i sig kan vara en faktor som kan bidra till sammanblandning blir det speciellt 

intressant när Swedbank är väldigt tydlig med att de har sammankopplingar med Sparbank, 

                                                 
12

K, L, Keller, “Strategic brand management”, Harlow: Pearson Education 2008, s. 5-6  
13

K, L, Keller, “Strategic brand management”, Harlow: Pearson Education 2008, s. 43, 58 & C, Collins-Dodd, J, 

L, Zaichkowsky,"National brand responses to brand imitation: retailers versus other manufacturers", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s.96 
14

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992 s.129 
15

E, Goldman. ”Brand Spillovers” Harvard Journal of Law & Technology, 2009, s. 382 
16

 J, H,Washburn. B, D,. Till. R,, Priluck, “ Brand Alliance and Customer-Based Brand Equity Effects”, 

psychology and marketing  2004  s. 489 
17

 Ibid.  
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inte minst genom eken på myntet, men också genom tydlig historiebeskrivning på deras 

hemsida.
18

 Med fet stil skriver de i den första meningen, på sidan om Swedbank, att de har 

sina rötter tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien.
19

 Vi vill utreda om brand 

alliance kan bidra till sammanblandning mellan två varumärken och i så fall hur och vilka 

effekter det får. 

1.3 Brand confusion 
Den sammanblandning som beskrivs i inledningen grundar sig i någon form av 

missuppfattning, där konsumenten inte har en klar uppfattning om det varumärke som den 

konsumerar eller ska till att konsumera. Det finns fler teoretiska begrepp som beskriver 

situationer då konsumentens uppfattning av ett varumärke(image) inte stämmer överens med 

den bild som företaget bakom varumärket vill förmedla(identitet).
20

 

Brand uncertainty relaterar till då konsumenten medvetet är osäker på om denne har ”rätt” 

uppfattning om ett varumärke. Detta kan exempelvis bero på att ett företag sänt ut tvetydig 

information. Brand miscomprehension syftar på då konsumenten har fått ”fel” uppfattning om 

ett varumärke. Här, till skillnad från vid uncertainty, är konsumenten däremot omedveten om 

att denne har fel uppfattning. Vid brand confusion är konsumentens situation densamma som 

vid miscomprehension, denne har en felaktig uppfattning och är omedveten om det, men här 

grundar sig däremot förvirringen på en situation där två eller flera stimuli har påverkat. Vid 

miscomprehension kan uppfattningen komma från en felaktig tolkning av bara ett stimuli.
21

 

Exempelvis kan det handla om en företagsannons som skapar en uppfattning hos 

konsumenten som inte stämmer överens med det budskap som företaget bakom annonsen vill 

förmedla. Konsumenten kanske tror att företaget/varumärket säljer bilar, när de egentligen 

säljer rengöringsmedel till bilar. Vetskapen om vilket varumärke det är finns, men i det här 

fallet inte vad det vill erbjuda.  

Vid brand confusion skulle det i fallet med annonsen ha varit att konsumenten trodde det var 

en annons för ett annat varumärke än det egentligen var. Brand confusion kan också vara då 

en konsument köper ett varumärke i en butik i tron att det är ett annat. I många fall finns det 

snarlika produkter utseendemässigt, vilka oftast benämns som imitationer, men andra faktorer 

                                                 
18

 V-W, Mitchell, M, Yamin, "Towards a Conceptual Model of Consumer Confusion" Advances in Consumer 

Research, 2005, s.147 
19

 (http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161, 2012-10-24 & http://www.swedbank.se/om-

swedbank/index.htm, 2012-10-24) 
20

 R, K, Srivastava ”understand brand identity confusion” Marketing Intelligence & Planning, 2011, s. 341 
21

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.125-126 

http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=161
http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm
http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm
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kan också spela roll vid brand confusion.
22

 Imitationerna påverkar ofta främst genom 

utseendemässiga likheter, exempelvis namn, symbol och färger, men även strategiska likheter 

som exempelvis varumärkets uttal och mening kan bidra.
23

 Det finns ett välutvecklat ramverk 

inom brand confusion och begreppet kan definieras djupare som en inferential process där 

likheter mellan stimuli och andra faktorer gör att en konsument skapar felaktiga uppfattningar 

om attribut eller prestanda hos ett mindre känt varumärke grundat på ett mer familjärt 

varumärkes attribut och prestanda.
24

 Inferentialprocessen kan beskrivas som då konsumenten 

tar in kompletterande information om ett varumärke för att sedan kunna värdera en 

produkt/tjänst eller välja mellan alternativa varumärken.
25

 Vi tolkar det här som att en stor 

orsak till att det mindre kända varumärket kan tas för att vara det mer kända varumärket, är 

just bristen på medvetenhet kring det mindre kända. Om konsumenten haft en stark 

medvetenhet kring båda varumärkena, hade chansen varit större att denne vetat att det varit 

två enskilda varumärken. 

Vi menar att Bergslagens Sparbanks situation, som kortfattat beskrivs med ett exempel i 

inledningen, kan behandlas med begreppet brand confusion som huvudspår. Deras kunder har 

tagit ett varumärke för ett annat och dessa två varumärken, Bergslagens Sparbank och 

Swedbank, visar på många likheter, vilka härstammar ifrån att båda organisationerna är 

företag på en och samma marknad och är banker med anknytning till varandra och sparbank. 

Då brand confusion påverkas av konsumentens förmåga att ta till sig, bearbeta och förstå den 

kommunikation som den påverkas av, menar vi även att andra former av förvirring kommer 

att kunna tas i beaktning i den teoretiska referensramen.
26

 Vi grundar det här på att förvirring 

kan skapa en otydligare bild(image) av företaget, vilket i sig kan bidra till att konsumenter får 

svårare att se skillnader mellan det och konkurrenter.
27

 Då vi använder oss av begreppet 

förvirring vidare i detta arbete och exempelvis säger att något kan leda till det, menar vi att 

det kan leda till att någon får en felaktig eller mindre klar bild av exempelvis ett varumärke. 

                                                 
22

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992 
23

J-N, Kapferer, “Brand Confusion: Empirical, Study of a Legal Concept”, HEC Graduate School of 

Management, 1995 s. 552 & V-W, Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer 

confusion", Journal of Product & Brand Management, 1999, s. 321  
24

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s. 127 
25

 G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand Lookalikes: An Exploratory Investigation”, 

Journal of Marketing Management,1997, s.300 
26

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s.319 
27

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s.232 
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1.4 Studiens bidrag 
Vi anser att det finns ett behov av vidare forskning inom brand confusion och specifikt när det 

kommer till olika former av samarbeten, som vi tidigare redan benämnt som Brand alliance. 

Uggla och Åsberg menar att det finns ett behov av att studera negativa och positiva effekter 

som kommer från att ett företag länkas till andra varumärken.
28

 Dessutom menar Washburn et 

al. att det är viktigt att managers förstår varför associationerna som skapas i ett samarbete blir 

negativa eller positiva.
29

 Det är också viktigt att studera hur konsumenter upplever och 

utvärderar varumärken i samarbeten.
30

 Genom att koppla ihop brand alliance med brand 

confusion bidrar vi med att utreda just negativa effekter vid samarbeten, som exempelvis 

associationer mellan varumärken som inte är önskvärda. 

Vi upplever här att det är viktigt att utreda om samarbeten kan bidra till brand confusion då 

det kan ge många negativa effekter på brand equity. Tidigare studier om brand confusion 

behandlar främst hur konsumenten påverkas och kan ta skada. En rekommendation som 

kommer fram tydligt är att det är viktigt att undersöka vad just företag kan göra för att minska 

felaktiga uppfattningar då det inte alltid är lätt att ändra på faktorer som berör konsumenten, 

exempelvis deras uppfattningsförmåga. Här vill vi bidra med att analysera vilka åtgärder som 

företagen kan ta vid för att minska risken för brand confusion. Även om det redan finns en del 

forskning om åtgärder, kommer detta arbete fördjupa genom fokus på samarbeten, men också 

bredda studier av brand confusion genom servicekategorin bank. 

I tidigare rapporter påpekas det också att det framförallt behövs vidare forskning på 

marknader där det finns en betydande risk för konsumenter. Detta för att både underlätta vid 

deras beslut och för företag vid val av marknadsstrategier.
31

 När det kommer till den 

finansiella marknaden kan denna utgöra stora risker för konsumenter. Här kan exempelvis 

räntor på lån och sparande skilja sig och ge betydande skillnader i ekonomiska utfall för 

konsumenten.
32

 Det kan alltså spela stor roll vilken bank man väljer. I och med att denna 

utredning kommer att genomföras inom servicekategorin bank bidrar vi med att fördjupa 

                                                 
28

 H, Uggla. & P, Åsberg. “Corporate Brand as Co-Driver – A Framework for More transparent Corporate 

brand Leverage”. The IUP Journal of Brand Management, 2009, s. 104-121. 
29

 J, H,Washburn. B, D,. Till. R,, Priluck, “ Brand Alliance and Customer-Based Brand Equity Effects”, 

psychology and marketing  2004, s. 490 
30

 S, J, Dickinson. & T, Heath,  “Cooperative Brand Alliances: How to Generate Positive Evaluations”, 

Australasian Marketing Journal 16 (2), 2008, s. 22, & J, H,Washburn. B, D,. Till. R,, Priluck, “ Brand Alliance 

and Customer-Based Brand Equity Effects”, psychology and marketing  2004  s. 490 
31E, R, Foxman. D, D, Muehling. D, P, W, Berger. ”An investigation of Factors Contributing to Consumer 

Brand Confusion” The Journal of Consumer Affairs, 1990 s. 184-187 
32

 http://bankforsakring.konsumenternas.se/Sidfot/Om-oss/Aktuellt/Konsumentskydd-vid-finansiell-radgivning/ 

07-11-12 kl 11:29 

http://bankforsakring.konsumenternas.se/Sidfot/Om-oss/Aktuellt/Konsumentskydd-vid-finansiell-radgivning/
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teorin på en marknad där det kan vara extra viktigt att undvika just förvirring mellan 

varumärken. 

1.4.1 Studiens fokus 

Det finns faktorer som kan påverka till att konsumenter får en ”felaktig” bild av ett 

varumärke. Felaktig syftar här på att konsumenterna har en annan bild av ett varumärke än 

vad företaget bakom vill förmedla. Detta kan bero på att företaget har en otydlig 

positionering, vilket innebär att konsumenternas bild(image) av företaget inte har en klar och 

distinkt plats i minnet hos konsumenterna. Det kan exempelvis bero på att företaget inte 

lyckas hitta tillräckligt starka points of differents eller helt enkelt inte lyckas kommunicera 

dessa.
33

 

Av dessa faktorer som kan påverka till otydlig positionering kan några spela en större roll än 

andra när det kommer till att bidra till brand confusion. Alltså att få konsumenter att tro att ett 

varumärke är detsamma som ett annat.
34

 Vidare vill vi också mena att det kan finns vissa 

faktorer som härstammar speciellt ifrån brand alliances. Det är just detta som det här arbetet 

kommer att fokusera på. Vilka faktorer som främst bidrar till brand confusion hos 

konsumenter när företag ingår i brand alliances. Studien inkluderar också ett 

sparbanksperspektiv, som innebär ett företag i bankbranschen. Vidare är vi också intresserade 

av vilka åtgärder som är möjliga att arbeta med för att motverka brand confusion. 

Sammanfattningsvis ligger studiens fokus på vilka faktorer som främst bidrar till brand 

confusion hos sparbankernas kunder; vilka av dessa faktorer som härstammar från brand 

alliance, företaget i sig och bankbranschen, samt vilka åtgärder som företag kan använda för 

att motverka brand confusion. 

Vi upplever att det finns god möjlighet till att utreda detta, då det finns ett brett 

forskningsunderlag, samtidigt som vi har möjlighet till intervjuer med fyra sparbanker som 

upplevt och arbetat med problemet kring brand confusion. Alla dessa banker är fortfarande 

sparbanker, men två av dessa har avbrutit sitt tidigare samarbetsavtal med Swedbank och nu 

blivit mer självständiga. Dock har dessa fortfarande ett fåtal samarbeten kvar, men på ett mer 

”neutralt” sätt. De har alltså inga samarbeten med Swedbank som de inte har eller kan ha med 

                                                 
33

 K, L, Keller, “Strategic brand management”, Harlow: Pearson Education 2008, s. 103-106 
34

 J-N Kapferer, “Brand Confusion: Empirical, Study of a Legal Concept”, HEC Graduate School of 

Management, 1995, s. 564-567 
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andra banker.
35

 Vi menar att sparbankerna kan ge oss en bredare kunskap om vilka faktorer 

och dess effekter som kan ligga bakom brand confusion genom att undersökningen sker i en 

mycket standardiserad bransch, servicekategorin bank, där det hittills inte gjorts några 

undersökningar inom ämnet. Vi upplever också att sparbankerna ger en mer specifik bild av 

brand confusion när det kommer till brand alliance, då deras situationer kan eller har kunnat 

beskrivas med detta begrepp. Då vi ser att bankerna vidtagit olika strategiska åtgärder, tror vi 

också att vi kommer att kunna få olika synsätt på hur problemet med brand confusion kan 

hanteras och därmed också få olika åtgärdsförslag. 

 

1.5 Frågeställning 

 Vilka är de faktorer som främst bidrar till brand confusion hos sparbankernas kunder? 

o Vilka av dessa faktorer härstammar från brand alliance, företaget och 

bankbranschen? 

o Vilka åtgärder kan företag använda för att motverka brand confusion? 

 

1.6 Syfte 
Syftet är att ur ett managementperspektiv identifiera och beskriva vilka faktorer som kan bidra 

till brand confusion i en sparbanks situation, samt analysera på vilket sätt faktorerna bidrar. 

Vidare ämnar denna studie också till att identifiera och analysera åtgärdsmöjligheter för att 

reducera brand confusion. 

1.7 Avgränsning 

Vi kommer i detta arbete att begränsa oss till sammanblandningar mellan varumärken som 

kan härledas till brand confusion. De underliggande faktorer och effekter av dessa som 

kommer att utredas är de som företagen kan påverka. Dock kommer vi att inkludera faktorer 

som kan härledas från bankbranschen, även om de inte är möjligt för företaget i sig att direkt 

påverka dem. 

                                                 
35

 Kvalitativ intervju med Christer Trädgårdh, Christer Björk och Ylva Edbohm, Bergslagens Sparbank, 2012-

12-07 på Bergslagens Sparbanks huvudkontor i Lindesberg & Kvalitativ intervju med Cecilia Björkengren, Stig 

Olsson, Westra Wermlands Sparbank, 2012-11-20 på Westra Wermlands Sparbank huvudkontor i Arvika & 

Kvalitativ intervju med Jenny Reiman Ehle, Sparbanken Syd, 2012-11-29 på Sparbanken Syds huvudkontor i 

Ystad & Kvalitativ intervju med Katarina Jönsson, Sparbanken Öresund, 2012-11-29 på Sparbanken Öresunds 

huvudkontor i Malmö  
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1.8 Disposition 
Inledningsvis har vi i kapitel 1 presenterat studiens problem, både vilken den teoretiska 

kunskapsluckan vi med denna studie söker att fylla och det praktiska problemet som de 

intervjuade sparbankerna har. Detta har mynnat ut i ett antal problemfrågor och en 

formulering av studiens syftes. Kapitel 2 består av arbetets referensram där vi presenterar 

faktorer som kan påverka till förvirring, samt den bakomliggande agendan med allianser. 

Detta kapitel ger oss och läsaren den grund som behövs dels för att få en djupare förståelse av 

studiens behandlade ämne och dels en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Kapitel 3, metod, 

redogör för metodval och genomförandet av studien. Här för vi resonemang kring hur vi 

förhåller oss till vald vetenskaplig ansats, insamling av empiri via intervjuer och 

tillvägagångssätt i övrigt. I kapitel 4, empiri, presenteras studiens insamlade och 

sammanställda data som består av företagsbeskrivningar, intervjuer och egna observationer. I 

analysen, kapitel 5, sker en jämförelse mellan sparbankerna för att hitta skillnader och 

likheter, vilka kan ligga till grund för identifiering och analysering av faktorer som kan 

påverka till brand confusion. I det avslutande kapitlet (6) slutsatser, presenteras det som vi 

genom studien kommit fram till. Därefter följer egna reflektioner och förslag till vidare 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras det som utgör studiens teoretiska referensram, vilken använts för 

att stödja analysen. Referensramen behandlar brand confusion och brand alliance och 

avslutas med en modell som beskriver påverkansflödet när det kommer till brand confusion i 

en fristående sparbanks situation. 

2.1 Brand confusion 
Brand confusion är en inferentialprocess där likheter mellan stimuli och andra faktorer gör att 

en konsument ovetandes skapar en eller flera felaktiga uppfattningar om attribut eller 

prestanda hos ett mindre känt varumärke. Denna uppfattning grundar sig på ett mer familjärt 

varumärkes attribut och prestanda.
36

 Inferentialprocessen kan beskrivas som då konsumenten 

tar in kompletterande information om ett varumärke för att sedan kunna värdera en produkt 

eller välja mellan alternativa varumärken.
37

 Brand confusion kan äga rum då en konsument 

tror att exempelvis en reklamannons för ett varumärke är för ett annat, men också då en 

konsument köper ett varumärke i tron om att det är ett annat.
38

 Vid brand confusion tror 

konsumenten att den känner igen varumärket. Vid exempelvis en reklamannons till vilken 

konsumenten inte kan koppla något varumärke alls, är denne inte förvirrad i bemärkelsen 

brand confusion utan vet bara helt enkelt inte.
39

 Negativ brand confusion relaterar till vilken 

grad som konsumenter förväxlar ett varumärke(A) med andra varumärken(B). Vid reklam kan 

detta översättas till vilken grad varumärke(A) gör reklam för andra varumärken(B). Positiv 

brand confusion är motsatsen och visar på till vilken grad andra varumärken(B) blir 

förväxlade med varumärke A och skulle här kunna översättas till vilken grad som andra 

varumärken(B) gör reklam för varumärke A. Positiv förvirring behöver dock inte vara en 

fördel, då det kan påverka varumärkets positionering och göra den otydlig om varumärket 

kopplas på ett felaktigt sätt till ett eller flera andra varumärken. Detta kan i sin tur leda till en 

oönskad image.
40

 Likheter är troligen den viktigaste orsaken till förvirring, men även då 

                                                 
36

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, S.125 & G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand 

Lookalikes: An Exploratory Investigation”, Journal of Marketing Management,1997, s.300 
37

 G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand Lookalikes: An Exploratory Investigation”, 

Journal of Marketing Management,1997, s. 300 
38

 G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand Lookalikes: An Exploratory Investigation”, 

Journal of Marketing Management,1997, s.231 & E,, R, Foxman. D,, D, Muehling. D, P, W, Berger. ”An 

investigation of Factors Contributing to Consumer Brand Confusion” The Journal of Consumer Affairs, 1990, 

s.170 
39

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001 s.232 
40

 A, Sengupta. N, Agrawal, “Identifying and analysing the impact of key factors leading to brand confusion in 

advertising a micro analysis” Delhi Business Review 2009, s. 80 
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varumärken är relativt olika kan det förekomma.
41

 Samtidigt behöver inte fel uppfattning hos 

konsumenten alltid leda till felaktigt beteende.
42

 Generellt sett är det så att ju mer lika 

karaktärsdrag på två stimuli desto större sannolikhet att det skapar en förvirring hos 

konsumenten. Alla element i marknadsmixen kan spela roll, då de kan påverka när 

konsumenter ska skilja mellan varumärken. Här kan just produkt och promotion spela en 

större roll, då det är vanligare att konsumenter använder sig av just dessa vid urskiljandet av 

varumärken.
43

 För att ett företag ska kunna få en överblick över var och i vilken utsträckning 

brand confusion kan finnas, behöver de undersöka alla element i marknadsmixen i relation till 

de faktorer som kan bidra till förvirring. Det senare syftar på överflödig, otillräcklig, tvetydig, 

motstridig och/eller vilseledande information.
44

 

Brand confusion beror på resultatet av faktorer som kan delas in i tre områden, vilka är 

marknad, situationella effekter och individuella karaktärsdrag(konsumenten).
45

 

2.1.1 Marknad - Faktorer relaterade till Produktkategori 

Varumärken med små marknadsandelar blandas frekvent ihop med marknadsledare, eller mer 

generellt varumärken med stora marknadsandelar och skapar förvirring hos konsumenter.
46

 

Den påverkan som ett företag har på ett annat har att göra med hur stark koppling det finns 

dem emellan och kan exempelvis ha att göra med likheter hos företagen. Vid tillfällen då 

negativ information kan spilla över från företag A på företag B, kan det senare genom att 

kommunicera att de inte har med informationen att göra, ha möjlighet att isolera 

informationen till företag A.
47

 På detta sett kan alltså företag B ha möjlighet att påverka sin 

situation. Graden av konkurrens i produktkategorin eller med andra ord antalet konkurrerande 

företag i produktkategorin och likheten mellan deras marknadsandelar, kan också bidra till 

brand confusion.
48

 

                                                 
41

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.129 
42

 E, R, Foxman. D,, D, Muehling. D, P, W, Berger. ”An investigation of Factors Contributing to Consumer 

Brand Confusion” The Journal of Consumer Affairs, 1990, s. 176 
43

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.127 
44

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s.332 
45

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.126 
46

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s. 233 
47

 M, L, Roehm. A, M, Tybout, “When Will a Brand Scandal Spill Over, and How Should Competitors 

Respond?”, Journal of Marketing Research, 2006 s. 371-373 
48

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s.233 
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Minskade skillnader mellan produkter och varumärken 

Antal produkter ökar och blir mer och mer lika när det kommer till deras funktionalitet och 

framträdande, vilket leder till en mer och mer “rörig” marknad med minskade skillnader 

mellan varumärken. Rörigt syftar här på att konsumenter får det svårare att se skillnader 

mellan produkter samtidigt som de också får det svårare att urskilja olika varumärken.
49

 Inom 

service som erbjuder finansiella tjänster, exempelvis bank och försäkring, är framgångsrika 

idéer ofta snabbt och lätt kopierade. Detta innebär vidare att det är mycket svårt att 

differentiera sig och finansiella tjänster tas ofta upp som ett typexempel i sådana här 

sammanhang.
50

 I och med detta sänder företag ut mer information på marknaden, via 

exempelvis reklam, i försök att skapa en unik och igenkänningsbar varumärkesimage. I sin tur 

kan detta leda till överflöd av stimulis som kan bidra till brand confusion. Med andra ord 

skapas det någon form av informationsöverflöd på marknaden som kan skapa förvirring hos 

konsumenter.
51

 

En undersökning av beslutstagande hos konsumenter visade på att förvirring skapat av för 

många valmöjligheter korrelerade starkt med uttalandet ”alla varumärken är lika i 

övergripande kvalitet”. Detta kan visa på att förvirrade konsumenter som är överbelastade 

med produkter noterar färre skillnader mellan varumärken och det är något som är viktigt för 

företag som litar på eller är beroende av kvalitet som konkurrensmedel. I och med detta bör 

dessa företag förminska sitt produktutbud baserat på vilka som är mest strategiskt viktiga och 

som bidrar mest till vinsten.
52

 

Grad av strategiska likheter 

Produkt 

Risken för förvirring hos konsumenter kan variera i olika produktkategorier. Exempelvis visar 

studier på att den övergripande graden av förvirring inom personlig vård och 

försäkringsbranschen vara högre i jämförelse med öl- eller matåterförsäljare.
53

 Brett 

inkluderar produkten; källa, funktion, komposition, paketering, fysiska egenskaper, 

                                                 
49

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s.233 
50

 A, Ehrenberg. N, Barnard. & J, Scriven, ”Differentiation or Salience” Journal of Advertising Research, 1997. 

s. 2 
51

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s.233 
52

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s. 325 
53

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising ”Journal of marketing communications, 2001, s. 233 
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operationella egenskaper, psykologiska egenskaper, ekonomiska faktorer och effekter av 

konsumtion. Om likheter finns inom dessa områden är det större chans att förvirring kan ske. 

För konsumentgods är det speciellt källa(inkluderar namn på produkt), fysiska egenskaper och 

paketering som spelar en större roll. Andra sorts produkter kan ha andra områden som spelar 

större roll.
54

 Den primära nyckeln till associationer mellan varumärken är inte namnet utan det 

visuella framträdandet av produkten. Exempelvis frammanade liknande paketering till att 

respondenter var mer benägna att generalisera attribut från ett varumärke till ett annat. Detta 

påverkar i slutändan uppfattningen om prestanda och kvalitet.
55

 Likheter i paketering och 

märkning kan resultera i att konsumenter tror att ett varumärke är densamma eller har 

liknande attribut eller prestanda som ett annat.
56

 Det kan vara lättare för en konsument att se 

skillnader mellan två stimuli om de befinner sig bredvid varandra och om det finns möjlighet 

till nära granskning.
57

 Ett enda attribut, exempelvis paketering, kan vara tillräckligt för att 

framkalla slutsatser hos konsumenten som denne annars inte hade kommit fram till. Visuella 

attribut kan vara lättare att minnas, vilket också ökar sannolikheten att den informationen 

kommer att användas vid urskiljandet av varumärken. Detta blir framförallt starkare när annan 

information saknas. Paketering och märkning är alltså i sig väldigt betydelsefulla när det 

kommer till att ge informationsunderlag till konsumenter vid bedömning och urskiljning av 

varumärkning. Detta innebär också att det är en viktig källa som kan bidra till förvirring.
58

 

Foxman et al. menar att ju mer lika karaktärsdrag två stimuli innehar, desto större sannolikhet 

till brand confusion.
59

 Utöver vid framträdandet hos en produkt, då förvirring ökar med 

graden av fysiska likheter, kan även likheter mellan två varumärkens uttal och mening bidra 

till att konsumenten kan bli förvirrad eller vilseledd.
60

 Alltså behöver brand confusion inte 

endast bero på fysiska faktorer.
61

 Information på paketeringen kan också skapa förvirring 

genom antingen för mycket information eller missledande och felaktig information. Utöver 

                                                 
54

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s. 127 
55

 E,, R, Foxman. D,, D, Muehling. D, P, W, Berger. ”An investigation of Factors Contributing to Consumer 

Brand Confusion” The Journal of Consumer Affairs, 1990, s. 173 
56

 G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand Lookalikes: An Exploratory Investigation”, 

Journal of Marketing Management,1997, s. 300-301 
57

 F, V, Horen , R, Pieters. “When High-Similarity Copycats Lose and Moderate-Similarity Copycats Gain: The 

Impact of Comparative Evaluation” Journal of Marketing Research, 2012 s. 85 
58

 G, Balabanis, S, Craven,  ” Consumer Confusion from  Own Brand Lookalikes: An Exploratory Investigation”, 

Journal of Marketing Management,1997, s. 300-301 
59

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s. 126 
60

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s. 321 
61

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.124-125 
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detta, för att försöka maximera informationen som finns på produkter använder sig tillverkare 

ofta av väldigt liten text och tät stil som gör att det kan bli svårare att läsa och skapar ibland 

förvirring.
62

 

Påverkan 

Komponenter i promotionstrategier inkluderar målsättning, val av meddelande, utförande, val 

av medie och medieschemaläggning. Här är det oftast meddelande och utförande som kan 

spela störst roll vid förvirring.
63

 Övergripande likheter i strategier när det kommer till 

reklaminnehåll har ökat med tiden. Dock är det känslomässiga innehållet mer diversifierat. 

Lyckade reklamtekniker blir imiterade, vilket leder till vågor av liknande reklam på 

marknaden. En hög grad av övergripande likheter i strategier kan leda till brand confusion.
64

 

Även vid reklam har visuella likheter mellan produkter, exempelvis produkten i sig eller 

paketeringen, visats vara en stor källa till förvirring. Detta blir intressant då konsumenterna i 

en studie om varumärkesigenkänning nämnde produkt eller paketering som huvudkälla för 

igenkännande av varumärken.
65

  

Likheter mellan annonserade produkter har visat på effekter som hämmar förmågan att 

minnas varumärkes namn.
66

 Salience(varumärkesmedvetenhet) och kampanjbudget eller 

”share of voice”(andel av reklaminvesteringar) kan också vara viktiga faktorer när det 

kommer till brand confusion. Salience kan leda till att fler känner till varumärket vilket i sin 

tur kan leda till att fler också gillar varumärket. Detta på grund av att ett varumärke som är 

familjärt också är lättare att gilla. Dessutom kan ett varumärke med högre grad av saliance i 

jämförelse med ett annat varumärke få större omfattning av word of mouth.
67

 Lika som 

marknadsledare kan de som har störst andel av share of voice och/eller salience på marknaden 

lida mindre av brand confusion.
68

 Multimedia, det vill säga ”sammanhållna, datorstödda 

presentationer eller produkter, baserade på kommunikationsformerna text, grafik, animation, 

                                                 
62

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s. 324 
63

 E, R. Foxman, P, W. Berger, & J, A. Cote, “Consumer Brand Confusion; A Conceptual Framework” 

Psychology & Marketing, 1992, s.127-128 
64

 A, Sengupta. N, Agrawal, “Identifying and analysing the impact of key factors leading to brand confusion in 

advertising a micro analysis” Delhi Business Review 2009, s. 80 
65

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s. 232 
66

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s. 321 
67

 A, Ehrenberg. N, Barnard. & J, Scriven, ”Differentiation or Salience” Journal of Advertising Research, 1997, 

s. 4 
68

 M, Brengman. M, Geuens. P, D, Pelsmacker. ” The impact of consumer characteristics and campaign related 

factors on brand confusion in print advertising” Journal of marketing communications, 2001, s. 235 
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ljud och bild/video”
69

, till skillnad mot singelmedia, kan också reducera graden av brand 

confusion. En diversifierad och konsistent mediamix leder till varumärkesexponering i 

varierade omständigheter och miljöer och kan också bidra till att minska graden av brand 

confusion.
70

 Reklam kan också skilja sig åt i känslomässigt(emotionellt) innehåll, 

informationsinnehåll och utformning.  

När det kommer till känslomässigt innehåll, används humor, erotik, värme och provokation 

som olika verktyg för dra till sig konsumenternas uppmärksamhet. Dock leder dessa metoder 

ofta till att konsumenter blir distraherade och bidrar därmed till ett svagare minne (less brand 

recall) av varumärket. På grund av detta kan alltså ett utstickande eller markant känslomässigt 

innehåll som distraherar konsumenter bidra till brand confusion.
71

  

Informationsinnehåll syftar på karaktärsdrag som exempelvis antal och typ av säljargument 

som används, i hur stor utsträckning som argumenten upprepas, hur många gånger 

varumärkesnamnet nämns eller visas och mer generellt, vilken typ av motivation som 

används; informativ eller transformativ. Även om rikligt med information kan stimulera till en 

detaljrik bearbetning av konsumenten, då denne tar del av reklamen, och resultera i mer 

uppmärksamhet och mindre risk för förvirring, kan för mycket information också leda till mer 

irritation och därmed möjligen framkalla mer förvirring.
72

 Reklam som uppfattas som distinkt 

och tilltalande, och som inte är överbelastad av information påverkar oftast mindre till brand 

confusion. Varumärken med svag reklamsupport är mer sårbara när det kommer till brand 

confusion.
73

 Produktpåståenden bör alltid vara understödda och förklarade för konsumenter 

för att kunna få tillgång till någon form av godkännande. Det optimala är om varumärkets 

egenskaper och attribut kan ”översättas” till fördelar för konsumenten. All information kring 

varumärket bör vara tydlig när det kommer till information och presentation, så att det inte 

kan leda till att konsumenten blir missledd eller överbelastad med information som inte är 

användbar i dennes beslutstagande kring varumärket.
74

 Det är också så att ju klarare ett 

meddelande är, desto mer acceptans får det. Detta innebär alltså att det är viktigt att det inte 
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finns plats för konsumenten till att bli förvirrad när det kommer till positionering och 

attribut.
75

 Även om konsumenten kan vara klar över deras kriterier vid köp, har de möjligen 

inte en helt klar bild av vilka produkter som finns med vid deras övervägande, och kan 

därmed bli förvirrade då de kommer i kontakt med alla deras valmöjligheter. Information i det 

här fallet kan definieras som antalet köpalternativ(varumärken) multiplicerat med antalet 

informationsdimensioner som presenteras för en konsument. Förvirring kan därför inte bara 

skapas av överdrivet många produkterbjudanden, utan också av ökad mängd information om 

varje enskilt varumärke.
76

 Mer information från företaget till konsumenter kan leda till 

minskad risk för förvirring om den inte innehåller motsägelser och endast upp till den grad att 

det inte heller leder till informationsöverflöd.
77

 

När den personliga gränsen för hur mycket information en person kan hantera överskrids, 

resulterar detta i informationsöverflöd. Detta kan bero på att information är allt för komplex 

eller att budskapet är motstridigt på något sätt
78

 och kan leda till att personens förmåga att 

göra bedömningar och ta beslut som är “korrekta” och effektiva, påverkas negativt. 

Informationsöverflöd kan alltså bidra till förvirring hos konsumenter. Foxman et al menar att 

brand confusion förväntas öka med antalet varumärken på marknaden och/eller attribut per 

varumärke som övervägs.
79

 Generellt är informationsöverflöd mer ett resultat av hela 

marknadens aktiviteter än de som kommer från bara ett företag. Att konsumenter blir 

förvirrade är ett växande problem och beror på att mängden av information som är relevant 

inför köpsituationer ökar. Samtidigt som informationen varje varumärke sänder ut ökar också 

antalet produkter på marknaden. Detta resulterar i stress, frustration och suboptimala beslut, 

vilket kan vara extra viktigt att beakta vid köp inom kategorier som präglas av högt 

engagemang och komplexitet. Detta på grund av att konsumenter anstränger sig mer och 

tillägnar mer tid åt att samla och bearbeta information, samtidigt får en större benägenhet att 

bli överbelastade. Konsumenter är idag inte skyddade mot informationsöverflöd och lagen tar 

heller ingen hänsyn till detta i konsumentfrågor. Ett bra sätt för att minska förvirring som 
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härstammar ifrån informationsöverflöd är att minska antalet valmöjligheter och 

värderingsattribut.
80

 

Format eller utformning syftar på användandet av modeller, förpackningsslag, bilder på 

produkter i användning, rubriker, ”baselines”, stora eller små brödtexter eller bilder, färger 

och andra aspekter som kan påverka den grafiska utformningen. Exempelvis resulterar reklam 

med bilder och reklam där en produkt i användning visas, i mindre förvirring. Rubriker och 

bilden av produkten i reklam är också två viktiga faktorer när konsumenten avgör vilket 

varumärke det är och kan därmed ha påverkan vid utfall av brand confusion. Eftersom bara en 

femtedel av de som lägger märke till en reklamannons faktiskt läser den helt, kan brödtexten i 

en annons ha begränsat inflytande på brand confusion.
81

 

Personal, Plats & Pris 

Personal kan fungera som katalysatorer mot förvirring, eftersom de kan vara effektiva 

kommunikatörer som har direktkontakt med kunder och konsumenter. Dock kan personalen 

också skapa förvirring genom att förmedla otillräcklig, oklar, tvetydig, motstridig, 

vilseledande eller för mycket information till kunden. Personalen bör alltså vara tränad i att 

känna igen och att förstå förvirring hos kunder, samtidigt som de också bör ha kunskapen om 

och förmågan till att reducera den. Tecken på förvirring kan exempelvis vara då kunden 

upplevs obeslutsam, tveksam eller inkonsekvent i vad den säger. Detta arbetssätt, där 

personalen kan lösa problemen med kunderna, kan också bidra till att skapa förtroende och 

lojalitet hos kunder.
82

 

Direkt erfarenhet och interaktion med en organisation kan ha en stor påverkan på kundens 

bild av företaget. Organisationsidentiteten kommuniceras här och det kan exempelvis ske 

genom att en kund talar med personalen på ett bankkontor. Konsumenten kan också i detta 

fall ha en påverkan på personalen, då konsumentens uppfattning kan påverka personalens bild 

av sig själv. Det blir en form av växelspel, där organisationsidentiteten påverkar 

imagen(kundens bild av företaget) och imagen påverkar organisationsidentiteten och så 

vidare. Organisationskulturen påverkas alltså här både av yttre och inre omständigheter.
83
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Produkter som säljs genom samma distributionskanaler har större chans att skapa förvirring 

än de som inte gör det.
84

 När det kommer till användandet av återförsäljare är det också 

viktigt för managers att se till att återförsäljarens image överensstämmer med varumärket, då 

denna image även kommer att påverka varumärket som säljs där. De signaler som 

återförsäljaren ger kring exempelvis kvalitet, service och pris, kommer alltså också att 

påverka varumärkets image som säljs där. Ifall konsumenter bara delvis förstår vad ett företag 

exempelvis säljer, har för prisnivåer och/eller har för rykte när det kommer till pålitlighet och 

service, kan detta leda till förvirring.
85

 

Den fysiska miljön inkluderar geografisk plats, ljud, arom, ljus, väder, den synliga 

konfigurationen av varorna eller annat material som omgärdar stimuli(varumärket).
86

 Om två 

varumärken är extremt lika varandra och visas nära varandra är det större chans att förvirring 

sker till skillnad om det inte är nära varandra. Om varumärkena bara är lite lika varandra kan 

detta däremot hjälpa konsumenterna till att se skillnaderna. Faktorer som ljussättning, display, 

möjlig åtkomst till demonstrationsmodeller och andra omständigheter som påverka 

möjligheten till en nära granskning kommer också att ha inverkan på en möjlig förvirring. Ju 

mindre chans till att inspektera, desto mindre chans att se skillnader mellan två liknande 

varumärken.
87

 

Priset kan påverka genom att produkter som har liknande pris kan uppfattas som mer lika än 

de som skiljer sig.
88

 Komplexa prissystem kan ofta vara källor till förvirring, då de kan skapa 

en situation för konsumenter som innebär att bearbeta mycket information.
89

  

Process & Fysiska bevis 

Den tidsmässiga miljön, som tid på dygnet, säsong, årstid och faktorer som skapar 

begränsningar i tid kan påverka. Informationsöverflöd som kan påverka till förvirring, sker 

endast då det finns en begränsad tid för processen att bearbeta informationen. Ju mer tid 

konsumenten har(objektivt) eller upplever att den har(subjektivt) desto mindre risk för 

informationsöverflöd. Den subjektiva tidspressen kan företaget inte direkt påverka, dock kan 
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de möjligen påverka konsumentens uppfattning genom att förlänga eller förkorta den 

objektiva tiden. Samtidigt kan också tidsbegränsningar göra att konsumenten får begränsat 

utrymme för reflektion. Detta kan leda till att konsumenten inte får den tid den behöver för att 

urskilja eller särskilja varumärken och kan därmed påverka risken för förvirring.
90

 

2.1.2 Situationella faktorer 

Situationella faktorer är sådana som företaget inte direkt kan påverka, men kan förhålla sig 

till. Dessa delas in i den fysiska miljön, sociala miljön, tidsmiljön, uppgiftsdefinition och 

konsumentens tillstånd.
91

 

Faktorer som styr den fysiska miljön har behandlats tidigare under plats. Skillnaden här och 

under plats kan illustreras genom ett exempel. Ljuset på företagets kontor(plats) kan de 

påverka, till skillnad från ljuset då konsumenten sitter hemma vid sin dator och surfar på 

företagets hemsida.  

Den sociala miljön inkluderar närvarandet av andra, deras roll och interaktioner dem emellan. 

Andra människor kan hjälpa till att se saker som konsumenten själv missat, men de kan också 

distrahera och ibland missleda om exempelvis vännen inte har riktiga uppgifter .
92

 Andra 

människor runt omkring kunden kan alltså påverka genom att de exempelvis ger sin åsikt eller 

delar med sig av sin upplevelse av varumärket. Sociala influenser kan också påverka den 

upplevda tidspressen, genom att kunden kanske upplever att den inte vill uppta vännens tid. 

Mindre tid leder till mindre tid att ta in information, vilket ger sämre förutsättningar för att få 

”rätt” budskap från företaget.
93

 

Tidspress har mestadels behandlats under process. Här är skillnaden att företaget inte kan 

påverka tidspressen alls, exempelvis när konsumenten är i hemmet.
94

 

När det kommer till uppgiftsdefinition eller skäl till köp, kan just hur viktigt köpet upplevs 

spela roll. Ju viktigare köpet upplevs, desto mer tid läggs ofta ner på det.
95

 Att inköpstillfället 

upplevs som speciellt kan alltså minska graden av brand confusion bland konsumenter.
96
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2.1.3 Konsument 

Det förhåller sig likadant här som vid situationella faktorer, att företagen inte direkt kan 

påverka nedanstående faktorer som rör konsumenten 

Individuella karaktärsdrag 

Konsumenters kognitiva stil relaterar till individens ihållande förmåga att ta emot, uppfatta, 

minnas, behandla och utnyttja information. Skillnader hos individer på detta område kan 

medföra att konsumenter kan reagera olika på samma stimuli. Exempelvis kan ålder, kön, 

utbildning och attityd till reklam påverka. Äldre kan exempelvis ha sämre syn och svårare att 

upptäcka skillnader.
97

 George menar också att äldre tenderar att söka information i mindre 

omfattning i jämförelse med yngre.
98

 På grund av detta kan utbildning av konsumenter inte 

hjälpa helt mot förvirring och därför bör man se till marknadsfaktorer istället för individen.
99

 

Varumärkeserfarenhet och attityd till reklam och information 

Varumärkeserfarenheten kan minska risken för att en konsument ska bli förvirrad. 

Erfarenheten som är indirekt, genom reklam eller personlig kommunikation eller direkt, 

genom köp eller konsumtion, kan expandera deras kunskap. Denna kan bidra till 

konsumenterna kan göra bättre distinktioner mellan konkurrerande varumärken och 

därigenom minska exempelvis imitationsstrategiers påverkan. Ju mer familjär en konsument 

är med produktklassens olika erbjudanden, desto mer troligt att den kan skilja på dem. Detta 

innebär mindre risk för förvirring.
100

 Starkt engagemang kan reducera risk, köpet blir 

viktigare desto högre uppfattad risk, vilket också medför starkare engagemang och fler 

informationssökningsaktiviteter vid produktköp.
101

 

Konsumentens inställning till reklam och information från ett företag kan påverka 

erkännandet av varumärken. Personer som ser mycket negativt till reklam blir förmodligen 
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bara irriterade och blockerar därmed budskapet. Irritation leder till att konsumenten inte heller 

minns reklamen. Det omvända gäller också, att personer som generellt är positiva till reklam, 

kan få ett större intresse och tar lättare till sig budskapet. Detta kan motverka brand 

confusion.
102

 Konsumenternas kännedom kan till stor del kopplas till hur familjära de är med 

varumärket och det senare definieras som; konsumentens samlade produktrelaterade 

erfarenheter. Detta är viktigt för att ju mer familjära konsumenterna är med olika 

varumärkeserbjudanden inom en produktkategori desto större är sannolikheten att de kan 

särskilja de olika varumärkena, vilket minskar risken till brand confusion. Även det motsatta 

gäller, det vill säga ju mindre familjära desto större risk till brand confusion. De 

ackumulerade intrycken från exempelvis informationssökning, interaktion med säljpersonal, 

reklam och så vidare fångas i konsumentens minne och bygger upp varumärkeserfarenheten. 

Eftersom grad av erfarenheten kan bidra till brand confusion är det alltså större risk att nya 

kunder och de kunder som köper sällan missuppfattar varumärket.
103

 

Konsumenternas medieanvändning kan vara viktigt eftersom desto mer frekvent de läser 

tidningar; lyssnar på radio och tittar på tv ju mer utsatta blir de för reklam.
104

 

2.2 Brand Alliances 
Brand alliance innebär att två eller fler företag är sammanknutna på något sätt.

105
 

Företag behöver olika resurser och möjligheter för att konkurrera med varandra på ett 

effektivt sätt.
106

 Strategiska allianser anses mer och mer gynnsamma jämfört med "gör det 

själv" strategier, för organisationer som vill nå tillväxt både snabbt och ekonomiskt.
107

 

Användningen av strategiska allianser har ökat kraftigt under det senaste decenniet och är 

särskilt effektiva i att hjälpa ett företag att upprätthålla en överlägsen konkurrenskraft i 
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dynamiska miljöer.
108

 När det kommer till företag med genomsittliga tillgångar, anses 

allianser vara det mest kostnadseffektiva.
109

 

Transaction-cost och resource-based är två teorier som beskriver företags existens, gränser 

och samarbeten. Transaction-cost teorin rekommenderar att välja en organisatorisk position 

som minimerar summan av fasta kostnader och transaktionskostnader. Det resursbaserade 

synsättet förklarar organisationen som samlade tillgångar och resurser.
110

 Dessa resurser och 

förmågor kan förvärvas, utvecklats internt eller erhållas genom pågående samarbete med ett 

annat företag i en strategisk allians.
111

 I detta perspektiv går företag in i allianser när det inte 

har de resurser som krävs och inte kan köpa eller bygga dessa internt inom en rimlig tidsram 

och/eller med acceptabla kostnader och risker.
112

 

Allianser gör det möjligt för företag att fokusera på det de själva gör bra, det vill säga sina 

kärnkompetenser och istället lita på sina partners inom andra områden. Allianser kan även 

förbättra ett företags strategiska flexibilitet eftersom företaget binder mindre resurser till olika 

tekniker och aktiviteter. Dessutom kan strategiska allianser ge företag nya källor till 

konkurrensfördelar, såsom tillgång till kompletterande teknik och tillgång till nya marknader 

och genom riskminskning.
113

 

För att kunna utvärdera en allians måste managers också förstå hur varumärket påverkas och 

hur länkade associationer presterar tillsammans. James menar att företaget måste förstå 

effekterna av en allians utifrån tre perspektiv nämligen; det egna varumärkets, (den 

potentiella) samarbetspartnern och den kombinerade uppsättningen av associationer.
114

 Vidare 

kan också de situationella omständigheterna påverka.
115

 

Konsumenter som kommit i kontakt med ett varumärke har bildat en rad associationer kring 

detta. Om ett företag länkas till ett annat varumärke kan föreningen få konsumenten att 
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överföra dessa associationer till det förenade varumärket.
116

 Målet med en allians ur ett 

varumärkes perspektiv är att; genom synergin mellan varumärken öka värdet för de enskilda 

varumärkena. Detta har sin grund i att om två varumärken som har positivt laddat värde på 

marknaden länkas ihop, kan det gemensamma värdet bli större än värdet av dem som enskilda 

varumärken. 1+1 kan alltså bli 3.
117

 

2.2.1 Associationsbas 

Allt som kan länkas samman med ett varumärke kan bilda en bas av associationer. Det kan 

exempelvis vara andra varumärken, personer, platser och/eller produktkategorier som lägger 

till eller tar bort något från dess image och det värde som skapas hos konsumenten.
118

 Om 

associationsbasen är sammanhängande kan det leda till klarhet, synergi och hävstångskraft för 

varumärket. Om associationsbasen och andra sidan är osammanhängande och inte ligger i 

linje med vad företaget bakom ett varumärke vill kommunicera, kan detta leda till 

förvirring.
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2.3 “Påverkansflödet” 
Modellen nedan beskriver ett påverkansflöde när det kommer till brand confusion vid 

samarbeten och i bankbranschen. Påverkansflödet är en visualisering av hur 

associationsöverföringar påverkar företagets associationsbas som i sin tur påverkar 

konsumentens uppfattning. Vi menar att det är en pågående process som ständigt uppdaterar 

företagets image. 

 

Figur 1: ”Påverkansflödet” - Modifikation av Uggla corporate brand association base 2006120 

Associationsbasen är den som kommer att ge yttre påverkan på konsumenten och därigenom 

innehar den en stort inflytande till den image som skapas. Associationsbasen beror i sin tur 

direkt på associationer från företaget i sig, brand alliances, bankbranschen och övriga 

situationella faktorer. När det kommer till brand alliances kan exempelvis samarbetspartnerns 

image komma att påverka associationsbasen, men också konsumentens uppfattning om själva 

samarbetet i sig. Bankbranschen representerar andra företag, men också andra institutioner 

som kan komma att påverka associationsbasen. Den kan också påverkas indirekt genom att 

samarbeten exempelvis kan innebära avtal som förhindrar företaget att agera eller 

kommunicera på ett visst sätt. På detta sätt kan även bankbranschen påverka genom 

exempelvis lagar och regler och situationella faktorer genom exempelvis statskris.  

Den image som skapas påverkas också av faktorer som berör konsumenten, exempelvis dess 

uppfattningsförmåga. Dessa faktorer tillsammans med associationsbasen kan ge upphov till 

brand confusion som i sin tur kan påverka företagets brand equity.
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I detta kapitel har vi presenterat faktorer som kan påverka till förvirring, vilka kan bero på 

allt från likheter mellan varumärken, produkter och företagets mening, till situationella 

omständigheter och individuella karaktärsdrag hos konsumenter. Därefter har vi presenterat 

vad den bakomliggande agendan med allianser innebär. Det kan bl.a. innebära att företag 

varumärkesmässigt söker synergier för att skapa ett adderat värde. Vi har även introducerat 

begreppet associationsbas som spelar en viktig roll i det påverkansflöde som kan leda till 

brand confusion. Detta påverkansflöde har vi illustrerat med hjälp av en modellen 

”påverkansflödet”. 

Sammankopplingen mellan teorin om brand confusion och brand alliance sker genom att den 

första ger oss faktorer som kan bidra till förvirring hos konsumenter. Dessa faktorer 

härstammar främst ifrån företaget i sig och branschen som företaget befinner sig i, men 

hjälper oss också vidare att identifiera faktorer som kan härstamma ifrån brand alliance. De 

fyra intervjuer som gjorts med sparbanker ligger som underlag vid identifiering och 

analysering av dessa faktorer. 

Med hjälp av den insamlade empirin har vi alltså som avsikt att försöka identifiera vilka 

faktorer som främst påverkar sparbankernas kunder till att få en felaktig uppfattning (brand 

confusion), samt härleda var faktorerna härstammar ifrån (företaget i sig, brand alliance, 

bankbranschen). I kommande kapitel presenteras de metodval som gjorts. 
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3. Metod 
Kapitlet redogör för metodval och genomförande. Här för vi resonemang kring hur vi 

förhåller oss till vald vetenskaplig ansats, insamling av empiri via intervjuer och 

tillvägagångssätt i övrigt. 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Denna studie är tolkningsinriktad, vilket innebär att vi skapar en förståelse av den sociala 

verkligheten genom att tolka respondenternas upplevelse av verkligheten.
122

 Vi har valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt för att utreda den problematik som beskrivs i det inledande 

kapitlet och strävar efter att tolka och på djupet förstå problemet. Vi använder här 

gemensamma begrepp i närliggande existerande teorier som kan kopplas till denna 

studie(deduktiv) och kompletterar befintlig teori med begrepp genererade utifrån den 

insamlade empirin(induktiv). Denna studie inkluderar då både induktiv och deduktiv metod 

vilket innebär att den är abduktiv. Den befintliga teorin inom brand confusion har vi använt 

som språngbräda och stöd i vårt skapande av ny teori genererad från vårt empiriska underlag. 

Kunskapsluckan vi vill fånga är vilka faktorer som kan bidra till brand confusion när det 

kommer till allianser. Vi har alltså tagit befintliga teoretiska begrepp, vilka revideras i ett nytt 

sammanhang i förhållande till vår frågeställning(Vilka är de faktorer som främst bidrar till 

brand confusion hos sparbankernas kunder?).
123

 Fördelen med en kvalitativ undersökning är 

att den kan anses mer valid än en kvantitativundersökning, då respondenternas tankar kan 

studeras djupare bland annat med hjälp av följdfrågor.
124

 Intervjuerna som genomfördes på 

respektive sparbank är semistrukturerade, vilket innebär att förberedda frågor varvas med 

följdfrågor för att just förstärka validiteten.
125

 I denna uppsats ligger de kvalitativa 

intervjuerna som grund till att dels skapa ny teori men också till att undersöka kopplingar och 

eventuella bidrag från existerande teori. 

3.2 Kvalitativ Intervju 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes genom att vi först skapade en mall med 

specifika teman som skulle behandlas. Denna skapade en viss frihet för respondenterna att 

utforma sina svar och oss en frihet när det gällde att ställa följdfrågor till respondenten. Detta 

gav bättre möjligheter till att verkligen fånga respondentens verklighet. Det är viktigt att här 
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vara uppmärksam så att samtalet inte glider alltför mycket från ämnet. Vi använde oss av 

följdfrågor då vi inte förstod eller då vi ville att respondenten skulle förklara någonting mer 

eller djupare. Exempelvis använde vi frågor som; “kan du ge ett exempel”, “hur yttrade sig 

detta”; “kan du utveckla”. Dock hade vi också förskrivna följdfrågor, vilka syns i 

intervjuguiden. Dessa syftar till att fördjupa huvudfrågan. Om vi upplevde att samtalet gled 

för långt ifrån ämnet försökte vi på ett smidigt sätt vägleda tillbaka konversation med hjälp av 

ny fråga från intervjumallen. Vid vissa tillfällen avvek vi från intervjuguiden, vilket berodde 

på att vi ansåg att kommande tema redan besvarats. I stort sätt ställdes frågorna i den 

ursprungliga ordningen.
126

 Avslutningsvis fick respondenterna prata fritt om något de ansåg 

extra intressant eller om de hade något att tillägga. Detta resulterade i att viss ytterligare 

information som ansågs intressant kunde komma fram.  

Vid utformandet av mallen var det viktigt att se till att den information intervjun gav i 

slutändan kund ge svar på våra frågeställningar. Samtidigt var det också viktigt att just dessa 

frågeställningar inte heller var för specifika och möjligen kom att hindra alternativa idéer och 

synsätt som skulle kunna komma fram vid datainsamlingen.
127

 Vi provade mallen på lekman 

för att få en inblick hur den kunde upplevas från en respondents perspektiv. Det var svårt att 

uppskatta hur den verkliga respondenten skulle uppleva mallen, då dennes bransch- och 

företagskunskaper saknades hos vår lekman. Dock hjälpte detta prov ändå till att få vissa 

klarheter, exempelvis fick vi viss inblick i hur lätt- eller svår-förståliga frågorna var. Vi 

upplevde också att detta gav ett gott resultat. De verkliga respondenterna validerade att 

frågorna var lätta att förstå, då vi endast vid något enstaka tillfälle behövde förklara vidare 

vad en enskild fråga innebar. Vi utformade också frågorna så att de inte skulle vara för 

specifika och hindra till ett mer öppet samtal. Här la vi också vikt på att frågorna inte skulle 

vara ledande.
128

 

Vi är medvetna om att vår roll som intervjuare gör oss till medskapare till resultatet och därav 

försökte vi väga noga när det kom till att ”hjälpa” och vägleda eller att låta respondenten hitta 

tillbaka till ämnet själv.
129

 För att i huvudtaget kunna vara med och vägleda var det också 
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viktigt att vi innan intervjun var pålästa på ämnet, samtidigt som vi också hade någon form av 

grundinformation om företagets situation och vilka de är.
130

 

Vi sammansatte fyra olika intervjumallar en för varje respondent/respondentgrupp, då vi på 

förhand hade samlat in information om deras befintliga situation. Denna kunde skilja sig åt, 

exempelvis hade två av företagen vi intervjuade brutit samarbetsavtalet med Swedbank. Varje 

intervju utspelade sig på respektive banks huvudkontor och skedde i muntlig form. Vi 

använde oss av minst två inspelningsverktyg vid varje intervju för att säkerställa att ingen 

information gick till spillo och för att få möjligheten att gå igenom intervjuerna ytterligare och 

därmed inte riskera att tappa fokus på grund av ”tvånget” att föra anteckningar. Att intervjun 

bandades krävde respondenternas medgivande. Vi frågade och det var inte var något 

problem.
131

 Dock bör tilläggas att viss information ansågs som sekretess, men nödvändig för 

att få en korrekt bild av situationen. Detta innebar att respondenterna vid ett senare tillfälle 

fick möjlighet att godkänna det som sedan blev vår empiri. 

För att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig och förstå deras bidrag till denna 

studie, mailade vi dem innan intervjun och berättade om ämnets huvudpunkter, 

genomförandet, syftet med studien och varför vi valt att just intervjua dem.
132

 Vid 

intervjutillfället informerade vi också respondenten om att det var helt frivilligt att delta och 

att denne fick avbryta när som helst. 

Vid transkribering av intervjun var vi noga med att försöka få med precis allt som de sa i ord. 

Då vi hade intervjuerna inspelade i ljudformat, lyssnade vi på dem under arbetets gång för att 

också behålla känslan av hur de uttryckte orden och var och när det uppstod pauser. Det 

senare skulle kunna visa på eftertanke, men också osäkerhet. När vi formulerat empirin och 

beaktat den i analysen har vi alltså tagit både den skrivna transkriberingen och 

ljudinspelningen i beaktning.
133 Själva transkriberingen har också bidragit till att vi reflekterat 

mycket kring materialet, just för att få med vad som det verkligen kan innebära. Detta är även 

fallet vid skapandet av det slutgiltiga empiriska materialet från intervjun.
134

 I presentationen 

av det empiriska materialet har vi valt att presentera det som att det är en och samma röst som 

det kommer ifrån. Detta trots att det vid två intervjutillfällen var fler respondenter, just för att 

vi upplevde att det fanns en unison bild av företagets verklighet. Vad detta beror på kan vi 
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endast spekulera kring. Dock upplevde vi ändå att de enskilda respondenterna kände sig fria 

att tala om deras upplevelse. 

3.2.1 Operationalisering av begrepp 

Intervjuguiden har utformats med arbetets teoriavsnitt som underlag. Detta är också en 

anledning till att teoriavsnittet kan uppfattas ganska brett, då vi upplevde att det krävdes en 

helhet för att kunna applicera denna i en ny kontext. Det vi syftar på här är just att vi tagit med 

teori kring konsumentens och situationella faktorers möjliga påverkan till brand confusion 

även fast inte företaget direkt kan påverka vissa av dessa faktorer. 

I första steget av intervjuguiden var det viktigt att försöka reda ut vissa aspekter kring varje 

enskild sparbank för att kunna hitta likheter och skillnader. Dessa skulle hjälpa oss att få en 

djupare förståelse av problemet, samtidigt som det också gav underlag till våra jämförelser 

dem emellan. Med hjälp av detta fick vi exempelvis möjligheten till att jämföra problematiken 

över tid, på det sättet att sparbankerna har kommit eller gått olika långt i sina åtgärder för att 

motverka brand confusion. Aspekterna som nämndes ovan är bland annat sparbankernas 

relation till Swedbank, men också relationen till andra sparbanker. Vidare gick vi in på frågor 

som söker svar på hur sparbankerna upplever och har upplevt sammanblandningar mellan 

deras, Swedbanks och andra bankers varumärken. Här behandlas bland annat vad 

respondenterna upplever har legat bakom sammanblandningarna, men också konsekvenser av 

dessa. I nästa steg behandlar frågorna vilka åtgärder som sparbankerna har använt sig av för 

att motverka sammanblandningar, samt resultatet av dessa åtgärder. Vi avslutar med att 

försöka fånga in sådant som vi möjligen missat, med att fråga om respondenterna har några 

övriga tankar kring sammanblandningar. I detta steg har vi märkt att respondenten känt sig 

något mer fri, vilket gjort att ytterligare information har kommit fram till arbetets fördel. 

Frågorna har inte kommit i exakt samma ordning när vi intervjuat bankerna. Det har dels 

berott på att samtalet har flutit på i annan rikting än efter stegen i vår mall och dels beroende 

på den förkunskap vi redan införskaffat oss om respektive sparbank. 

3.3 Urval 
Vi har använt oss av ett subjektivt urval, då vi på förhand haft information om utvalda 

sparbanker. Denna information har gett oss god tro att just dessa banker kan ge oss ett bra 
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empiriskt underlag för studiens syfte.
135

 Dock är vi medvetna om att det på förhand inte går 

att säga vad det slutgiltiga resultatet av intervjuerna kommer att bli. 

Vi har valt fyra banker som både har likheter och skillnader. Två är anslutna via avtal med 

Swedbank och två har brutit sig ur avtalet. Bankerna upplever också brand confusion i olika 

stor omfattning. Likheterna och olikheterna ger oss möjligheter till att se hur olika 

tillvägagångssätt kan påverka när det kommer till brand confusion.  Även de som är lika på 

vissa områden, är olika på andra områden. Vid val av respondenter från varje bank, valde vi 

att ringa till någon person under marknad, helst marknadschef eller kommunikationschef. Vi 

beskrev vad som i huvuddrag skulle behandlas och därefter gav de oss förslag på respondent 

som skulle kunna svara på våra teman om de själva inte ansåg sig klara detta. Sparbanken Syd 

hade ingen från den ledning som fanns i företaget under tiden de hade samarbetsavtalet med 

Swedbank. Respondenten från Sparbanken Syd kunde ändå ge viss information kring den 

tiden. Denna kunde också styrkas genom att respondenten på Sparbanken Öresund varit med 

under den tiden då de hjälpte Sparbanken Syd att hantera tiden vid och efter uppbrytandet från 

Swedbank.
136

 

3.3.1 Företag och respondenter 

Bergslagens Sparbank: Christer Trädgårdh, VD, Christer Björk, Personalchef, Ylva Edbohm, 

Marknad. 

Westra Wermlands Sparbank: Cecilia Björkengren, Marknadschef, Stig Olsson, 

Marknadskoordinator. 

Sparbanken Syd: Jenny Reiman Ehle, Kommunikationschef. 

Sparbanken Öresund: Katarina Jönsson, kommunikatör. 

3.3.2 Källkritik och datainsamling 

Den emipiriska datan består av de intervjuer som genomförts, vilka vi tidigare behandlat 

under kvalitativ intervju, samt egna observationer från kontor och hemsidor. Det teoretiska 

material vi samlat in består framförallt av publicerade artiklar. Vid insamling av detta material 

har vi utgått från sökmotorerna Google Scholar, Summon och Scirus. Det vi började söka på 

för att komma in i ämnet var olika kombinationer av brand confusion och brand alliance. Efter 
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att läst ett antal artiklar och granskat vilka referenser som var återkommande skapade vi oss 

en bild av ämnet, vilket också resulterade i följande nyckel ord: brand alliance, brand 

confusion, brand extensions, brand imitations, brand knowledge, brand similarity, brand 

spillovers och branding for service. För att undersöka trovärdigheten i de källor vi använt oss 

av har vi genomfört en yttre och inre analys av dessa. Yttre analys innebär att vi jämfört källor 

med andra, där vi försökt hitta så oberoende källor som möjligt att jämföra med. Exempelvis 

andra författare. Detta kan vara svårt då många studier bygger på varandra och därmed inneha 

många referat mellan sig. Och andra sidan innebär det också att teorierna har testats flertalet 

gånger. Inre analysen innebär en undersökning av själva källan i sig. För det första om det 

finns en övergripande överensstämmelse med det som sägs i hela källan. För det andra är det 

också viktigt att vi kan återge det som står i källan.
137

 Vi har vidare bedömt hur väl citerad 

källan är, samt vilka som gjort dessa hänvisningar. För att styrka reliabiliteten av det 

teoretiska materialet har vi behandlat fler författare som antingen bekräftar eller ifrågasätter 

det den andra säger. Vi har på det sättet sökt och skapat oss en bild av trovärdigheten av varje 

enskild källa.
138

 Vi är medvetna om att det finns en risk att vi missat någon trovärdig källa, då 

det är omöjligt att hitta och läsa allt som skrivits. Detta innebär att vi kan ha gått miste om 

vissa artiklarna som skulle kunna bidragit ännu mer till teorin. Dock har vi använt oss av 

många källor för att ändå uppnå hög trovärdighet. 

3.4 Generaliserbarhet 

Resultatet kan i stort enbart generaliseras till den population, från vilken vi hämtat vårt 

sampel.
139

 Dock kan möjligheter till generalisering mellan två objekt finnas om det kan 

urskiljas liknande omständigheter och typdrag. Desto fler aspekter som är lika desto större 

möjlighet till att generalisera. Ur sparbankernas situation kan vi identifiera viktiga 

kännetecken som kan utgöra grund för en jämförelse med andra organisationer i andra 

kontexter.
140

 Förutom just sparbanker menar vi att det också handlar om företag i samarbeten 

som innehåller visuella och funktionella likheter. Dessutom är det samarbeten mellan företag i 

samma bransch och mellan företag där det finns en betydande skillnad när det kommer till 

plats i varumärkesrummet. Vi kan också säga att det handlar om bank. Bankbranschen i sig 

består av väldigt många likheter då den anses väldigt standardiserad och styrd genom lagar 
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och regler. Dock finns det skillnader i hur banker vill möta marknaden. Det skiljer sig 

framförallt genom plats, det vill säga vissa väljer att använda sig av kontor, vilket 

sparbankerna gör medans andra endast använder sig av internet. Vi vill även understryka att 

denna undersökning inte är utförd på bara ett fall, utan vi har utgått från fyra sparbanker som 

även de skiljer sig åt. Två av dessa har som nämns tidigare frångått ett nära samarbete med 

Swedbank, vilket gör att vissa aspekter även behandlar tiden efter ett samarbete. En del av 

ansvaret när det kommer till generaliserbarhet vilar på läsaren. Den som läser studien kan med 

hjälp av ovanstående och djupare läsning av arbetet bilda sig en uppfattning av hur långt det 

är möjligt att generalisera resultat och slutsatser till andra kontexter.
141

 

3.5 Trovärdighet som ett alternativ vid bedömningar av kvalitativa 

undersökningar 
För att skapa goda förutsättningar för hög reliabilitet har vi försökt vara noggranna och 

uppmärksamma under hela arbetets gång. Dock är vi medvetna om att det inte helt går att 

undvika fel vid insamling och bearbetning av information.
142

 För att skapa tillförlitlighet i 

denna studie har vi använt oss av respondentvalidering, vilket innebär att vi rapporterat till de 

respondenter som varit del i att skapa vår sociala verklighet och fått bekräftat att vi har 

uppfattat den på det sätt som de velat förmedla.
143

 I intervjusituationerna har vi också försökt 

vara uppmärksamma och öppna inför respondenten, för att inte ”pracka på” våra 

föreställningar. Vi har genom detta tillsammans med att vi försökt visa på att vi lyssnar på 

respondenten försökt skapa en tillit oss emellan.
144

 

För att undersökningens resultat ska vara överförbar till en annan kontext eller annan 

tidpunkt, har vi strävat efter att skapa en så fyllig och detaljrik redogörelse som möjligt. Detta 

ska bidra till att andra forskare ska ha möjlighet att bedöma överförbarheten till annan 

miljö.
145
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Då vi redogör för alla faser av forskningsprocessen bidrar det till att andra kan bedöma 

resultatens pålitlighet.
146

 

Då det inte är möjligt att helt undvika vår subjektiva påverkan på studien har vi försökt att se 

allt material från alla behandlade parters håll. I och med detta försöker vi agera i god tro.
147

 

3.6 Analysmodell 
I analysen har vi först sökt mönster och samband i varje enskilt företag och därefter jämfört 

företagen med varandra. Genom detta har vi kunnat hitta ytterligare mönster och samband. 

Flertalet intervjuobjekt har alltså bidragit till en djupare förståelse.
148

 Vårt fokus har legat på 

att hitta systematik och frågor som: Hur kan vi förstå denna? Varför är det så? Sedan har vi 

sökt teori som kan skänka ljus på fenomenet. Vi har också varit uppmärksamma på sådant 

som överraskat och förvånat oss. Här kommer vikten av en viss förförståelse in. Utan den kan 

inget överaska eller förvåna, då ingen föreställning kan förändras om det inte finns någon 

sedan innan.
149

 Något som varit speciellt viktigt är att företagen i studien har arbetat olika 

med sin verksamhet och samtidigt upplevt olika lyckat resultat av sina arbetssätt. Detta har 

gjort att vi på ett sätt kunnat se hur det kan se ut “före” och “efter” vissa åtgärder. 

Analysen består av två delar. Den första syftar till identifiering av faktorer som kan bidra till 

brand confusion, samt en analys av dessa. Den andra fokuserar på att placera faktorerna i den 

teoretiska modellen “Påverkansflödet”, där också analysen fortsätter ytterligare. Här pekar vi 

på varifrån faktorerna kan härstamma ifrån. Med hjälp av dessa två delar genererar studien 

begrepp som slutdefinieras i den senare delen, vilken också avslutas med en tabell som visar 

på faktorer som framkommit i analysen. Av analysen dras slutsatser som visar på hur brand 

confusion hänger ihop med brand alliance, bankbranschen och företaget i sig. 

Sammanfattningsvis har vi i detta arbete använt oss av en kvalitativ metod och ett abduktivt 

angreppsätt för att skapa vår tolkning av problemet. De intervjuer som gjorts har varit 

semistrukturerade och har utformats med det föregående kapitlet(teori) som underlag. Vi har 

här presenterat skapandet av intervjuguide, urval av intervjusubjekt, källkritik och 

datainsamling. För att stärka trovärdigheten för arbetet har vi dels använt oss av 

respondentvalidering, samt varit mycket noggranna när vi har tolkat och skapat empirin. 

Generaliserbarheten av resultatet som framkommit genom detta arbete är i begränsat 
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omfång. Dock kan det innebära att ju fler omständigheter och typdrag hos annat objekt som 

kan liknas med sparbankernas situation, desto större möjlighet till generaliserbarhet. 

Analysmodellen bygger på jämförelser mellan de intervjuade sparbankerna, där likheter och 

skillnader står i fokus. 

I kommande kapitel(empiri) presenteras den data som samlats in, vilken tillsammans med 

arbetets teori utgör det material som senare ska analyseras i kapitlet analys.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens insamlade och sammanställda data, som består av 

företagsbeskrivningar, intervjuer och egna observationer. Vidare i detta arbete används 

förkortningar för bankernas namn, när det gäller de intervjuade sparbankerna och 

Swedbank. De kommer att benämnas med förkortningarna: 

 Swedbank – SW 

 Bergslagens Sparbank – BS 

 Westra Wermlands Sparbank – WWS 

 Sparbanken Syd – SYD 

 Sparbanken Öresund – SÖ 

4.1 Swedbank 
1997 gick Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB samman genom en fusion och 

skapade FöreningsSparbanken. Tidigare bestod Sparbanken Sverige av elva 

sparbanksstiftelser, 90 fristående sparbanker och ett antal svenska och internationella 

investerare.
150

 Föreningsbanken AB bildades 1992 genom att Sveriges föreningsbank 

tillsammans lokala föreningsbanker ombildades till ett aktiebolag.
151

 Några sparbanker valde 

att inte gå med alls i denna fusion och bevara sin självständighet. En del valde att vara 

fristående sparbank och ingå i ett samarbete med föreningssparbanken. Detta kommer till 

uttryck tydligare i de nedanstående presentationerna av de fyra sparbanker som intervjuats. 

Föreningssparbanken blev Swedbank AB 2006. ”Samarbetet mellan SW och Sparbankerna är 

en viktig del av den svenska verksamheten och har sin grund i en gemensam historia och 

värderingsgrund.”
152

 

”Genom samarbetet får SW rikstäckning i Sverige och kan kalla sig nationell bank. 

Sparbankerna säljer ungefär en tredjedel av SW:s produkter på den svenska marknaden. 

Sparbankernas kontorsnät i hela landet är också viktigt för SW för att vara en attraktiv 

leverantör till rikstäckande företag och organisationer. SW får också en större insyn i hur 

bankmarknaden ser ut runt om i Sverige. Samarbetet innebär stordriftsfördelar för båda parter 

vad gäller IT-utveckling och lansering av nya produkter och tjänster. Den gemensamma 
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symbolen och ett i stort gemensamt marknadsuppträdande bidrar till ett stärkt varumärke 

genom sparbankernas höga kundnöjdhet och samhällsengagemang.”
153

 

4.2 Sparbanksidén 
Sparbankerna har en gemensam värdegrund med fokus på en sund vardagsekonomi, att 

stimulera till sparande, att se till att pengarna kommer till nytta för orten och att bidra till 

lokalsamhällets utveckling.
154

 

4.3 Bergslagens Sparbank 
”BS AB bildades år 2000 genom att gamla BS och dåvarande Föreningssparbanken slog 

samman sina verksamheter i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg kommuner. Den nybildade 

stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Bergslagen kom att äga 52 % av aktierna i den nya banken, och 

Föreningssparbanken 48 %.”
155

 

”BS består ursprungligen av Lindes Sparbank (bildad år 1859), Kopparbergs Sparbank (1858) 

och Fellingsbro Sparbank (1855). Vid fusion mellan Lindes Sparbank och Kopparbergs 

Sparbank 1967 namnändrades banken till BS. 1970 fusionerade också Fellingsbro Sparbank 

med BS. Nora Sparbank stiftades i oktober 1835 och startade sin verksamhet i december 

samma år. I november 150 år senare beslutade huvudmännen i banken att under 1986 

införliva Nora Sparbank i den då nybildade Nya Sparbanken, där också bland annat Örebro 

Läns Sparbank och Sparbanken Mälardalen ingick. Den 1 juni 2010 köpte Sparbankstiftelsen 

Bergslagen SW:s andel om 48 % i BS och är numera ensam ägare till banken som därmed åter 

är en hundraprocentig lokal angelägenhet.”
156

 Att ha en lokal närhet och engagemang i 

samhället där BS är verksam är väldigt viktigt för dem. De menar att “om samhället mår bra, 

då mår banken bra och vice versa”.
157

 

4.3.1 Bankbranschen 

Det är inte bara när det är SW som gör någonting som BS märker av att det spiller över, utan 

det är också när det är “Bankerna”. När en storbank gör någonting negativt eller om de får 

någon negativ kritik från exempelvis regeringen, då kan det ofta handla om väldigt stora 

belopp. Detta får de anställda hos BS höra och kan ge sig uttryck i kommentarer som “vilka 
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bonusar ni har”. Detta finns inte, då det beslutats om att det inte ska vara några bonusprogram 

inom BS.
158

  

4.3.2 Konkurrens och samarbete 

BS relation till SW är komplicerad. Samarbetet innefattar allt från ägar-, kund- och 

leverantörsförhållande, allt på samma gång. Men det är skrivet som ett partnerskapsavtal, 

vilket innefattar leverans av ett antal produkter och tjänster till BS som de dels betalar för och 

dels får provisionsintäkter från. Samarbetet har förändrats övertiden och det har gått mer mot 

ett kund-leverantörs förhållande från att från början vara ett rent samarbetsavtal. Det finns 

också ett ägarförhållande då Sparbanksstiftelsen Bergslagen, som är ägare till BS, är delägare 

i SW. Sparbanksstiftelsen ingår i sparbanksgruppen som är aktieägare i SW.
159

 De upplever 

inte att de har en konkurrenssituation med SW, det skulle möjligtvis vara i Storfors där BS 

nyligen öppnat ett kontor. Men i övrigt har de inte särskilt mycket affärer inom samma 

område. De bearbetar inte varandras kunder och det finns ingen anledning att göra det då det 

samtidigt finns ett inflöde från både hållen.
160

 

Det är idag viktigt för BS att köra sitt race, vilket är ett resultat av att de ihop med SW inte 

upplevs positivt i alla lägen, hade de varit så hade de inte haft den här problematiken idag. 

Detta beror på att bankerna valt olika affärslogiker. SW har valt en internationell bana och en 

annan affärslogik i vissa lägen, samtidigt som de har samma grundidé.
161

 

När det kommer till missuppfattningar upplever BS att det i vardagsproblematiken är 

framförallt SW som påverkar. Ser de det medialt är det förmodligen storbankerna som 

påverkar mest. Alltså inte bara SW. Ett exempel på det senare är att när det står något negativt 

i någon nationell tidning, kan BS uppleva att det också påverkar dem negativt.
162

 

BS har massor med samarbeten med andra Sparbanker. Ett exempel på det är samarbetet med 

WWS, där BS:s VD träffar WWS:s varje eller varannan vecka och diskuterar olika frågor.
163
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4.3.3 Påverkan164 

Just att vara Sparbank är positivt då det är ett positivt laddat ord men det är för få som faktiskt 

vet vad det står för. Kunder upplever att det är gammalt, tryggt och traditionellt, men resten 

har de inte koll på. De kan inte se skillnad på SW och Sparbank, vilket framförallt visade sig 

då egna kunder kom in och undrade om BS var på väg att gå omkull på grund av SW:s affärer 

i Baltikum. Det är alltid mer påtagligt med missuppfattningar när det händer något kring SW, 

exempelvis om det skrivs något om gamla VD:n och nu i samband med att SW tar bort sin 

kontanthantering. Det innebär att kunder till SW inte längre gratis kan utföra dessa ärenden på 

sparbankskontor. Nu får de betala för det. Detta är vi ute på kontoren och informerar om. 

 I Frövi, Nora och Lindesberg har BS pratat med mängder av kunder och flera av dessa förstår 

fortfarande inte att BS inte är den samma som SW.  

Idén om samhällsansvar är viktig för BS och något som drivs väldigt mycket och har drivits 

väldigt länge både från deras sida, men också av andra Sparbanker. Detta är något som SW 

försöker anamma i sin marknadsföring just nu, vilket BS också tror bidrar till 

sammanblandningen. 

Myntet syns överallt, där BS syns, vilket gör det svårt för marknaden att se en skiljelinje 

mellan sparbank och SW. “Egentligen borde alla Sparbanker ha den gröna eken.” För att 

särskilja sig försöker BS tala om vad de är för något, vad de står för, vad de gör och att de gör 

det bra. De vill inte säga att de är något annat än SW eller att någon annan är sämre. “Det 

viktiga är vad vi pysslar med.” Vad vi är. BS använder sig av många olika kanaler exempelvis 

körde de en reklam via TV4 vilken de fick väldigt bra respons på, men de tror ändå att det 

bara fungerar som en ögonöppnare för ett antal personer och det är viktigare att det kommer 

ut via ambassadörer som går ut och berättar att “det är det här vi gör och så här tycker vi”. 

Därför är personalen ute på kontoren väldigt viktiga. 

När det kommer till sponsring är det också viktigt att det är lokalt förankrat, de skulle 

exempelvis inte gå in och sponsra fotbollslandslaget. Liknande satsningar skulle förmodligen 

inte ge någon speciell effekt. De upplever att de har blivit betydligt bättre på att få ut 

budskapet och har på senare tid beslutat om att inte samordna sponsringsaktiviteter 

tillsammans med SW . Det funkar inte att det står exempelvis “Bergslagens Sparbank” på 

benet och “Swedbank” på ryggen. 
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BS har gjort ytterligare åtgärder för att förtydliga vem som är avsändare, när det kommer till 

samhällsengagemanget. Förr stod det att det var stiftelsen som var avsändare men nu har de 

bestämt att det är banken som är avsändare även om det är stiftelsen som bestämmer och delar 

ut pengarna. Det är tillsynes egentligen samma pengar för banken ägs av stiftelsen. Nu för 

tiden är BS också mer aktiva och är med ut och informerar vid sponsring och “slänger inte 

bara upp en logga”. 

En fundamental skillnad mellan BS och SW är att BS jobbar väldigt nära sina företagskunder 

och privatkunder i kommunen, samt att de arbetar mycket för att utveckla orterna där de 

verkar. “Vi finns i var och varannan buske här ute.” Detta är också ett självändamål, för 

lyckas de utveckla orten utvecklas också den egna bankmarknaden menar de. En annan 

skillnad är att BS inte har några aktieägare, som det finns i ett börsnoterat bolag, utan 

pengarna går tillbaka ut till samhället där vi verkar. Detta är något som de ska försöka att 

kommunicera ut mer. “Kommunikationen ut måste förbättras för BS”. Den finns internt, men 

det måste komma ut mer och det också på ett trovärdigt sätt. “Det går inte att gå ut med värde 

ord utan de ska upplevas. Det måste kommuniceras ut vad vi är.” De har haft ett antal 

”punchlines” där de försökt fått ut budskapet men samtidigt försökt säga väldigt mycket, 

vilket har resulterat i att de har slätat ut sig, nu har de valt att tagit bort dem, och det är här de 

är idag. De tror att varumärket BS kommer att se annorlunda ut om ett par år.  

“Det som förvånar mig är att en del som varit kunder i Nora sedan 1968 tror fortfarande att de 

är kunder i Föreningssparbanken och kommer in på rådgivning ett par gånger om året och 

kallar banken för SW, men det är väl för att det varit så rörigt med namnbyten och 

sammanslagningar. Det påverkar jätte mycket till sammanblandningen.” 

Missuppfattningarna har inte påverkat attityd och beteendemässig lojalitet hos deras kunder i 

någon stor bemärkelse, men “det är de som tar ställning och säger exempelvis att jag gillar 

inte att SW förlorat massa pengar och så vidare”. BS upplever också att lojaliteten är större på 

mindre orter, där det blir än mer personligare mellan banken och kunderna. 

4.3.4 Produkt & Personal165 

Samarbetet med SW lyser igenom på BS produkter via det gemensamma varumärket alltså 

namnet och myntet. Exempelvis nu när det kommer ut ett nytt betalningssystem, då kommer 

det stå både SW och Sparbankerna. Det innebär att kunderna ser båda namnen tillsammans 
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och det bidrar till missuppfattningar. Det är samma när en företagare kommer in och vill börja 

jobba med utland då heter swiftadressen Swedsess, vilket då är SW:s. BS har ingen egen 

swiftadress och heller inget eget clearingavtal. 

BS använder sig av Robur, som är SW, men säljer ibland andra bolagsfonder före denna. BS 

och SW använder sig också av samma hypoteksleverantör. Det är bara SÖ och SYD av alla 

Sparbanker som inte använder sig av den leverantören.  

Det finns också ett samarbete genom olika nätverksgrupper och dessa är styrda från två håll 

och innefattar två olika forum. Ena delen styrs från SW där de bjuder in till olika samarbeten 

där Sparbanker kan träffas och den andra delen då Sparbankerna träffas själva via 

Sparbankernas Riksförbund. Det senare innefattar inte SW alls. 

Personalen och organisationen påverkas av de olika nätverksgrupperna, men vid en jämförelse 

mellan BS och SW uppdagas två olika logiker, alltså olika sätt att se på hur rörelsen ska drivs 

“Det gör att det också är viktigt att göra vissa saker själva.” När det exempelvis handlar om 

ledarutbildning och ledarutveckling sköter BS det själva. Personalens mål och arbetssätt hos 

BS skiljer sig också från SW genom att BS personal inte har som mål att sälja en viss produkt 

och ett visst antal av dessa till sina kunder, utan träffar kunden och ser mer till vad den vill ha. 

BS upplever inte att SW är lika kundinriktade utan mer kampanjinriktade. Det innebär också 

att BS organisation är och kräver en större decentralisering av deras organisation i jämförelse 

med SW. “Dock är SW på väg dit nu de också.” 

Kontorschefer och personal på de lokala kontoren ska agera front figurer och har fått 

marknadsföringsmålen för organisationen så att de kan kommunicera snabbt och direkt till 

kunden. 

4.3.5 Process & Plats166 

Relationen med kund fortgår på ett annat sätt för en lokal bank, det är viktigt att kunna känna 

att vi gör det bästa för kunden. Det funkar inte att bara slänga på din kund en produkt då du 

träffar dina kunder i staden, vilket resulterar i att det är viktigare för oss att vara kundinriktade 

än att vara kampanjinriktade. I de stora städerna är det mer fort in och ut, det blir mer 

anonymt.  
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Är du SW-kund eller Sparbankskund, kan du gå till respektive kontor och göra dina ärenden. 

En SEB-kund kan också göra det, men får betala för det. Mellan SW och sparbank finns ett 

avtal att, vilket gör att kunden får göra samma saker på kontoren. Nu tas SW:s 

kontanthanteringen bort och den delen av avtalet försvinner, vilket innebär att SW:s kunder 

inte kan komma till vilket sparbankskontor som helst för att göra sina kontantärenden. 

4.4 Westra Wermlands Sparbank167 
När Föreningsbanken och Sparbankerna gick ihop och Föreningssparbanken bildades 1997, 

var det några banker som valde att inte bli uppköpta. Dessa valde att bli så kallade fristående 

Sparbanker. En av dem var WWS som här också fick ett större område att verka i, då ett antal 

föreningsbankskontor slöt sig till dem istället för att bli uppköpta. Tidigare verkade de 

mestadels i Arvika och Eda kommun, men nu tillkom också Årjängs kommun. 

Föreningssparbanken blev senare SW.  

4.4.1 Konkurrens och samarbeten 

WWS har ett samarbetsavtal med SW, vilket har funnits med långt tillbaka i tiden och förnyas 

med en viss periodicitet. WWS är delägare i SW genom medlemskap i Sparbanksgruppen 

som har aktieinnehav i SW.
168

 De menar att SW är långt ifrån WWS när det kommer till profil 

och värderingar, framförallt när det kommer till att vara och verka som lokal bank. SW är en 

rikstäckande bank. Dock samarbetar de i Karlstad kring “Värmlandsfrågor”. Här är även 

andra Sparbanker från Värmland med. Våren 2012 ordnade de tillsammans en praktikmässa 

för arbetslösa ungdomar. Det är egentligen då, när det handlar om Värmlandsfrågor, som de 

kommer i kontakt med SW.
169

 

SW är en affärsbank, men har en historia som Sparbank och försöker komma tillbaka mer och 

mer till sparbanksidealet och jobbar därför nu mycket med “under eken” i sin marknadsföring. 

Vilket verkligen är ursprunget till att vara sparbank. Sparbanksidén handlar om att främja 

sparsamhet och att främja bygden. Den senaste reklamen visar lite av SW:s nuvarande tema, 

vilket innefattar just “under eken” och inkluderar även små djur. Djuren har i det här fallet 

WWS valt att inte ha alls i sin marknadsföring, då de vill skapa en egen grafisk profil. De tror 

även att SW:s samarbete med Sparbanker kan bidra till SW:s arbete med att framstå som det 
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lokala alternativet i jämförelse med andra affärsbanker. En stor skillnad mellan WWS och SW 

att den senare inte finns på landsbygden.
170

 

Inom samarbetet finns olika nätverk. Exempelvis är den marknadsansvarige i WWS med i ett 

närverk, där en kontaktperson från SW skickar allt centralt materiel i en “mailslinga” ut till 

privatmarknadschefer, företagsmarknadschefer och marknadschefer. Det kan vara allt inom 

marknadsföring. Speciellt övergripande, men även olika kampanjer och annan bearbetning av 

kunder. Av informationen från SW väljer WWS fritt vad de vill använda sig av och om de vill 

använda sig av det. Bankerna delar ett intranät som heter kanal 1. Där kan WWS ta del av 

SW:s marknadsprogram direkt i datorn. Enligt WWS är SW öppna för dem med sina 

marknadsföringsplaner och aktivitetsplaner och WWS upplever att de har god insyn i vad SW 

“håller på med”. WWS upplever att de har en sådan relation att de inte jobbar med att ta 

marknadsandelar från varandra, då SW och de Sparbanker som har ett avtal med SW har 

“delat upp Sverige emellan sig”. WWS upplever inte att de direkt är konkurrenter med SW. 

Det är inget mål som banken har att utvidga sin marknad utanför deras lokala andel, Västra 

Värmland. De har sin marknadsandel, även om de i och för sig har kunder i hela Sverige. Det 

senare beror på att kunder som tidigare bott i WWS:s område inte har bytt bank när de har 

flyttat. Relationen som de skapat gör att kunden kan tänka sig att göra sig det lilla “besväret” 

och kommer till WWS ändå. Det finns Sparbanker som har gjort “intrång inom Swedbank-

Sparbankssfären”. Exempelvis öppnade en Sparbank nyligen ett kontor på ett område som 

ansågs vara SW:s efter att de hade lagt ner sitt kontor där. Stig menar att den situationen inte 

finns där de verkar. Däremot kan det ibland vara svårt att dra gränser för områdena, men det 

är i slutändan upp till kunden.
171

  

4.4.2 Påverkan 

När SW 2008 och 2009 var i kris på grund av sina affärer i Baltikum upplevde WWS att det 

spillde över på dem. WWS upplevde att detta också påverkade dem negativt. De menar att 

den gemensamma symbolen med myntet som Sparbanker och SW använder sig av gör att 

kunder ibland inte kan skilja bankerna åt. Detta sker även fast det står WWS på kontoret. 

Myntet är väldigt starkt. WWS jobbar mycket med att tydligöra sin profil och har tidigare 

försökt att få allt deras material med deras logotyp (deras namn med mynt), men en del av det 

materiel som kommer ut till kunder är direktutskick från SW och vissa broschyrer som WWS 

skickar ut är redan färdigtryckta från SW. Om du exempelvis har fondinnehav får du ett brev 
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från Swedbank Robur, där det står Swedbank Robur med orange text. WWS har blandat gehör 

för den här problematiken hos SW, men det har blivit mycket bättre idag. Tidigare gav SW 

uttryck i allt material, men nu finns det “neutrala affischer”. På kontoret har WWS en digital 

skärm som rullar med fyra bilder, där två av bilderna är sådan som de har gjort själva och två 

kommer från SW. WWS har valt att inte använda sig alls av det små djur som SW använder 

sig av i sin marknadsföring. WWS lägger ner mycket pengar på profilering. Det största 

problemområdet som de och de flesta andra sparbanker har är image och profilering på grund 

av att de sammanblandas med SW. WWS vill inte sammanblandas med dem, men några 

sparbanker som jobbar betydligt närmare SW tycker inte att identifikationsproblematiken är 

något problem.
172

  

När WWS jobbar med sin profilering är det viktigt för dem att tala om vilka de är, vad de står 

för, men också vilka de inte är. Exempelvis att de inte är SW och upplever att de har lyckats 

väldigt bra med det, även om sådant kan svänga snabbt. Dock är de noga med att säga att de 

inte vill trycka ner någon annan aktör på marknaden (ex. SW). Trots sammanblandningen 

upplever inte WWS att de egentligen har blivit drabbade, då SKI-mätningar av banksektorn 

från i år och förra året visade på mycket nöjda kunder. “SKI, Svenskt Kvalitetsindex, är ett 

integrerat system för att samla in, analysera och sprida information om kunders förväntningar, 

upplevda kvalitet samt värdering av varor och tjänster. Mätningarna görs för att ge 

information om kundnöjdhet, dess orsaker och effekter i form av lojalitet, förtroende och 

återköp.”
173

 Förra året (2011) kom WWS på första plats både på privatsidan och företagssidan 

och i år kom de tvåa. SW:s resultat var betydligt lägre än WWS. De säger att WWS har 

fantastiskt nöjda kunder, vilket också SKI-mätningen visar på, och att det är det som är det 

viktigaste i slutändan. Samhällsengagemang och lokal förankring är något som är viktigt för 

WWS. Banken är med i “alla föreningar du kan tänka dig” i deras verksamhetsområde. De är 

med och sponsrar inom kultur, idrott och andra verksamheter i samhället. Det är i både större 

och mindre omfattning och ibland gör de även vissa insatser vid separata tillfällen. Det kan 

exempelvis vara vid investeringar av olika slag.
174

 

WWS upplever att det hela tiden finns missuppfattningar kring deras varumärke. Cecilia 

berättar att om hon är i någon butik kan hon ibland höra till exempel, “äh jag går ner till 
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Swedbank på torget, mitt kort fungerar inte”. Samtidigt har hon sett att bankkortet de har i 

handen är WWS, med i princip samma färger som SW:s kort. Dock är det vår logga (namn 

tillsammans med myntet). Detta är något som det jobbar mycket med och lägger mycket 

pengar och resurser på.
175

 

I WWS:s kommunikationsplan försöker de anknyta till något nationellt eller någon 

världshändelse, men göra det lokalt. Om det till exempel pågår ett OS, visar de på “det här är 

vårt lilla OS” med några lokala föreningar. Exempelvis gjorde de 2008 en reklamfilm i 

samband med EM-fotbollen som snart var till att börja. Här visade de upp “små knattar” ifrån 

ett lokalt fotbollslag och sade ungefär, “det här är vårt viktigaste lag”. Banken gjorde samma 

sak när det var skid-VM i Oslo. Det är viktigt för WWS att alltid jobba för sin profilering, att 

alltid fortsätta och visa på vilka de är, vilket de också gör. WWS har aldrig varit SW och 

säger att sammanblandningen inte kan ha med någon sådan historia att göra. Ändå kan en del 

kunder kalla dem för SW. WWS vill understryka att “även om de kallar WWS för SW, är det 

den bra SW som de tänker. Den i Arvika.” Då dessa kunder skiljer på bankerna på detta sätt, 

menar WWS att det inte blir samma effekt om SW exempelvis hamnar i någon form av 

blåsväder. Men det är just när SW gjort något, som sammanblandningen speciellt har märkts 

av. Kunder har kommit in och frågat om det var risk att deras insatta pengar kunde försvinna. 

Det är oftast via telefon eller personlig kontakt på kontoren som sammanblandningen 

uppdagas. Det är inte några massinvasioner, men det är de som är oroliga som tar kontakt.
176

  

Vid SW:s omtalade affär i Baltikum svarade WWS, med en artikel i tidningen. Annonseringar 

sker nästan enbart för WWS i Arvika nyheter, som sprids i Arvika och Eda kommun. Ibland 

går de också ut i lokal press, vilket innebär Nya Värmlandstidningen. Den sträcker sig till 

Årjäng, men där har de också en lokal månadstidning som WWS annonserar. WWS upplever 

att de har bytt profil väldigt många gånger. Tidigare har bland annat haft en gul, blå och röd 

ek. WWS upplever inte att missuppfattningarna kring deras varumärke har påverkat 

kundernas attityd och lojalitet till dem. De menar att deras resultat i SKI-mätningen är som ett 

kvitto på att de har lyckats med sin profilering och att det kanske inte spelar så stor roll att de 

blir kallade för SW. Även om kunder kallar dem för det, är de ändå SW i Arvika och den 

skiljer sig genom sitt bemötande och sin höga servicegrad, menar de. Det som WWS upplever 
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påverkar kundernas uppfattning om banken mest, angående deras varumärke, är hur de beter 

sig mot kunderna. 

När det gäller sponsring är det viktigt för WWS att se över vilka andra som är med och 

sponsrar och sedan ta ställning till det. De blir alltid tillfrågade när det är något som händer. 

De menar att de har blivit lite som en institution här i bygden, att det uppfattas som att det är 

tacksamt att fråga Sparbanker i det här avseendet och de får många förfrågningar. Som 

exempel på tillfällen utöver stöd till olika föreningar, donerade WWS 2007 en MR-kamera 

(15 milj.) till Arvika sjukhus. Detta ligger i linje med deras tanke att stödja bygden, vilket 

också gynnar deras verksamhetsområde. Ett ytterligare exempel är år 2000 då de bjöd på 

självrisken till alla som drabbades av en översvämning i området, vare sig du var kund hos 

dem eller inte. Detta skapade en kundtillströmning “utan dess like”.
177

 

WWS har samarbeten med kringliggande Sparbanker där de träffas kontinuerligt och har 

exempelvis kundevent tillsammans med Fryksdalen Sparbank. De märker inte av någon 

negativ sammanblandning med andra Sparbanker och ser dem mer som kollegor än som 

konkurrenter.
178

 

WWS upplever att namnet Sparbank är gediget och borgar för trygghet, omtanke, närhet och 

kundomsorg. Kunderna förväntar sig kontor och personlig service av en Sparbank. Historien 

följer också namnet, att de funnits i 156 år. Det visar också på att det inte är en affärsbank, 

utan att det drivs i stiftelseform. Detta innebär att det inte finns några enskilda ägare. Med 

detta menar WWS att de kan ge tillbaka till bygden på ett annat sätt än om de hade varit en 

affärsbank.
179

 

 Även fast SW utåt sett har börjat försöka komma tillbaka till sina Sparbanksrötter upplever 

inte WWS att det gör någon skillnad hos de som sammanblandar bankerna. De upplever alltså 

inte att det finns någon koppling mellan namnet Sparbank och hur SW agerar i frågan kring 

ursprungssökandet.
180
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4.4.3 Produkt, Personal & Plats181 

Det är främst det funktionella som SW ger till WWS. De har ett beprövat system och det finns 

en support. Datasystemet ger oss en trygghet, för det är inte roligt när det inte fungerar. I 

samarbetsavtalet ingår gemensam it-plattform och WWS avropar i stort sett alla produkter och 

tjänster som SW och dess dotterbolag tillhandahåller. Det inkluderar bland annat Swedbank 

hypotek(utlåning), Robur(fondförvaltning). WWS har även egen utlåning. Då WWS inte har 

någon egen it-utveckling använder de sig av SW:s lånesystem, cash-managementsystem, 

CRM-system och även övriga administrativa system. Vid exempelvis administration av 

webbsida, både internt och externt, använder sig WWS och de flesta andra Sparbanker sig av 

SW:s system. WWS har en egen telefonbank, vilket de tycker är viktigt för den lokala 

känslan. De som ringer till den får prata med någon som sitter på det lokala kontoret. WWS 

har kontanthantering till skillnad från SW. 

WWS har en del träffar med SW. Det är både utbildnings- och informationsträffar och det är 

inom alla områden. Ibland är det bara Sparbanker som är med, även om det fortfarande kan 

vara under SW:s regi och ibland är SW själva med. När det gäller internutbildning kan de 

även hyra in utifrån. 

Samarbetsavtalet gör att WWS:s kunder kan gå in på ett SW-kontor och få hjälp med vissa 

saker, vilket de ser som en fördel om till exempel deras kunder inte befinner sig på någon ort 

där WWS har kontor. Detta blir någon form av ett heltäckande kontorsnät för kunden. Dock 

kan inte kunderna få hjälp med alla deras bankärenden, då bankerna inte kommer åt varandras 

bankregister. 

4.5 Sparbanken Syd 
Sparbanken Syd(SYD) är en lokal bank i södra Skåne. De har sitt huvudkontor i Ystad och 

bankkontor i orterna Malmö, Simrishamn, Tomelilla, Kivik och Borrby. Banken har valt att 

stå på “helt egna ben” och har därmed lämnat det samarbete med SW som de flesta andra 

Sparbanker har. SYD lämnade samarbetet 2007. Idag finns det inte någon kvar ifrån den 

ledning som tog beslutet att frigöra sig från SW. I och med att de gick ur samarbetet, 

etablerade sig Färs och Frosta inom SYD:s verksamhetsområde. Det är sannolikt att Färs och 

Frosta inte skulle etablerat sig lika aggressivt på Syds hemmamarknad om SYD fortsatt ingått 

i SW-samarbetet. Detta innebär alltså att det är en högre grad av konkurrens nu än tidigare 

Det finns dock exempel på orter där flera sparbanker inom SW samarbetet finns 
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representerade samtidigt. SYD samarbetar med SÖ när det kommer till teknik och processer 

genom ett gemensamt ägande i Cerdo.
182

 Cerdo Bankpartner erbjuder bank- och 

finansmarknaden heltäckande administrativa tjänster inklusive IT-stöd och 

processutveckling.
183

 SYD:s samarbete med SÖ skapades i samband med att de bröt sig loss 

från SW, vilka SYD tidigare fått sina system och processer från. Som fristående Sparbank 

finns det en del tekniskt kostnadsmässiga skillnader, men också möjligheten till att ha ett 

annat erbjudande till kunden, menar SYD. Anledning till att de gick ur var just på grund av att 

de kände att de kunde ge kunden bättre erbjudanden genom möjligheten att använda sig av 

fler leverantörer, vilket en Sparbank som är anknuten till SW inte lika fritt kan. Trots att stora 

skalfördelar försvann när samarbetet bröts, vägde ändå nyttan i att ha ett kundinriktat och 

“bra” erbjudande till kunden mer. SYD fick också förfrågan om att gå med i SÖ när det skulle 

bildas av Sparbanken Gripen och Finn, men tackade tillslut nej då SYD upplevde att det 

skulle rubba deras lokala image.
184

  

4.5.1 Bankbranschen185 

De mesta är väldigt lika inom bankbranschen genom att de flesta banker har liknande 

produkterbjudanden och tjänster. Det finns mycket likheter mellan Syd, SW och andra banker. 

Det som skiljer är hur “paketet” sätts ihop och vilken produktflora som väljs. SYD påverkas 

mycket av bankbranschen i stort och det märks framförallt genom det regelmässiga, att allting 

skärps upp vid exempelvis finansierings krav, hur mycket kapitaltäckning banken skall ha 

osv. Rent marknadsmässigt är folk mer oroliga och försiktigare idag. Det märks av då 

fondsparande och aktiesparande sjunker och detta är en tydlig trend. Det sparas mer säkert 

idag och besluten tar lite längre tid. Då det har varit ganska stora påtryckningar från media om 

att du som kund inte ska ta allt förgivet har det blivit en effekt i själva processen. Folk 

förhandlar mer friskt, “vilket är sunt”. Dessutom sker det en utveckling i produktfloran det 

finns ett större behov av helhetslösningar. Det krävs mer familjejurister och banker erbjuder 

också försäkringar och tjänstepension. 

4.5.2 Påverkan186 

Det är viktigt för banken att jobba kommunikativt med sparbanksidén i sin marknadsföring, 

genom att uppmärksamma kunderna på skillnaderna mellan affärsbank och Sparbank. Lyckas 
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de med det, är det ett mycket viktigt adderat värde. Kanske ingen kundnytta i sig men ett 

adderat värde, menar SYD. Just nu upplever de att kunderna inte gör någon skillnad mellan 

Sparbank och affärsbank. De tror att kunderna generellt ser mer till lokal eller rikstäckande 

bank, mindre bank eller storbank. Kunderna är väldigt medvetna om att SYD är en lokal 

fristående Sparbank. Detta kommer ifrån en stor medial kommunikation i och med turerna de 

haft kring frigörelsen från SW och ingåendet i samarbetet med SÖ. För att särskilja sig har de 

jobbat mycket med PR och det har de gjort i ett David och Goliath perspektiv. Lokala 

anspelningar har varit viktiga i deras kommunikation. Det är viktigt att ha en lokal förankring 

och visa på att SYD inte ingår i den här “stora Goliath från Stockholm”. Utöver den mediala 

kommunikationen när de bröt upp med SW, jobbade SYD också mycket med att informera 

direkt till sina kunder via internetbanken och brev, men menar att kunderna inte har stort 

intresse av just den informationen. “Intresset finns inte på samma sätt om det inte direkt 

handlar om kundens pengar och då spelar det ingen roll hur mycket de kommunicerar. 

När det kommer till sponsring är det oerhört viktigt vad som sponsras. Det måste ligga i linje 

med varumärket, då de upplever att allt de gör inom sponsring smittar av sig på deras 

varumärke. Framförallt är det till ungdomsverksamhet, idrott och kultur inom deras 

verksamhetsområde som deras bidrag går. Organisationen eller evenemanget ska ha en 

bredförankring. Stiftelserna måste också ta hänsyn till det när de delar ut pengar. Samtidigt är 

det viktigt när de sponsrar att de också får möjligheten att komma ut och informera och dela 

med sig av sitt erbjudande. Vid mindre evenemang är det inte lika viktigt vilka andra som är 

med och sponsrar, men är det ett större evenemang är det klart viktigare med 

konkurrensklausuler. Det kan handla om allt från att SYD vill vara ensam som bank till att 

bara stänga ute andra Sparbanker.  

Att vara just en Sparbank leder till en viss sammanblandning då kunder förväntar sig att “går 

du in på en Sparbank, oavsett vilken, kan du göra transaktioner med olika sparbanker”. Det är 

en vanlig uppfattning, men så fungerar det inte. Skulle det vara någon sparbanksskandal lokalt 

skulle möjligen SYD få frågan “gäller det er också?”, men att kunderna ändå inte automatiskt 

skulle tro att det är så. “Lokalt är folk väldigt medvetna”. Det var så pass medialt med själva 

utbrytningen att kunderna vet att SYD är en självständig Sparbank. Likväl var det medialt när 

det tidigare fanns en diskussion om att gå ihop med Öresund, vilket inte blev av. Detta har 

också bidragit till att det finns ett medvetande om att de är en lokal sparbank. När det sker en 

skandal som de upplever kan spilla över på SYD, är det viktigt att tala om att “så där ser det 

inte ut hos oss, utan vi har en annan idé”. Även om det förekommer sammanblandningar 
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mellan SYD och SW förekommer det inte i någon stor utsträckning bland SYD:s kunder idag, 

men det är ändå en ganska stor frustration hos kunden när det sker. Dock är det inte ett stort 

problem längre. I dag handlar det kanske mer om om det skulle ske, än om när det sker 

sammanblandningar. 

SYD upplever att de har haft en lite otydlig position på marknaden och jobbar idag mycket 

med det. De upplever att de har sagt varför de lämnade SW och varför de inte gick med i SÖ. 

Nu är det viktigt att få ut till kunderna varför de ska välja just SYD, för att fortsätta att vara ett 

tydligt lokalt alternativ.  

4.5.3 Produkt, Personal & Fysiska bevis187 

I och med samarbetet genom Cerdo har SYD liknande teknik som SÖ. Även fast de är en 

självständig bank har SYD också ett visst samarbete med SW och det rör sig främst om 

produkter. Exempelvis använder sig SYD av Swedbank Robur. De upplever att SW:s 

produkter behövs som en del av sitt erbjudande, men nu har de möjligheten att välja fritt om 

de vill ha och vad de vill ha av SW:s produkter i sitt kunderbjudande. Det kunde SYD inte 

tidigare i avtalet med SW. “Även om vi är fristående, måste vi ju ha ett bra erbjudande. Vi 

säljer deras produkter, precis som alla andras, de som är bra för kunden.” 

SYD har goda relationer med andra Sparbanker och ser ingen anledning till annat. De har ett 

“kollegialt” utbyte med andra Sparbanker och framförallt med lokala Sparbanker, exempelvis 

Skurups Sparbank. Sedan kommer SYD:s VD från Sparbanken 1826, vilket gör att SYD även 

har en “kanal” där. Dock upplever de att det är högre grad av samarbeten mellan Sparbanker 

som ingår i SW-samarbetet och dessutom mindre konkurrens, då det finns någon form av 

begränsning där. 

Rent uttrycksmässigt har de jobbat med “det lilla” för att särskilja sig. Den grafiska profilen 

har inte ändrats i någon större bemärkelse. Det som gjorts är att myntet tagits bort samt att de 

bytt till gul färg. De har fortfarande samma typsnitt och nästan samma bildspråk, vilket 

innebär att de inte gjort någon full omprofilering. Syd upplever att det inte är jätte viktigt om 

de har lika typsnitt eller inte, men att det är den gula färgen och att de inte har myntet som 

verkligen särskiljer dem från SW. SYD anser att det är ganska tydligt att de inte ingår i 

Swedbank-samarbetet, men när de jämför sig med SÖ är det tydligare att de inte ingår. Dock 

är SYD:s uppfattning ändå att det är tillräckligt tydligt. 
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4.6 Sparbanken Öresund 
Varumärket Sparbanken Öresund (SÖ) såg sitt första ljus i november 2010, men 

verksamheten har en lång historia. Grunden till sparbankerna, dess ursprung, bildades redan 

på 1800-talet och genom ett antal fusioner har den blivit den bank den är idag. Varumärket 

SÖ skapades genom att Sparbanken Gripen och Finn valde att gå ihop och bilda en gemensam 

bank. När Sparbanken Sverige 1997 gick ihop med Föreningsbanken och bildade 

Föreningssparbanken, fick Sparbanken Gripen och Finn erbjudandet att köpa alla 

föreningsbankskontor på de orter de var verksamma. Köpet skulle innebära att bankerna fick 

ge upp en del av sin självständighet. “Bli franschisetagare ungefär.” Detta var de inte 

intresserade av, då de inte ville bli styrda från Stockholm. De trodde istället att de kunde göra 

någonting bättre själva, vilket ledde till att de kom till en punkt där de bröt allt samarbete, 

med Sparbanken Sverige, nuvarande SW. Det här innebar att datasystem, produkter, fonder, 

bolån, kort, giro, som tidigare hade leverats från Sparbanken Sverige, behövde bytas ut. Det 

var egentligen alla produkter utom inlåning och utlåning. 1999 var alla band till Sparbanken 

Sverige borta. Finn och Gripen bröt sig ur samarbetet och hoppades även att fler Sparbanker 

skulle följa efter, men det gjorde de inte.
188

 

De vill vara en bank som tänker lite annorlunda. En bank som står på kundens sida och 

försöker sätta sin region i fokus. Beslut ska kunna tas nära kunden lokalt på kontoren. SÖ har 

sitt huvudkontor i Malmö och är den enda banken som har allt fokus på regionen Västra 

Skåne. “Även om vi är en nytänkande bank, försöker vi inte att uppfinna hjulet själva.” De 

samarbetar därför med marknadens främsta aktörer i olika områden, till exempel när det gäller 

fonder. De lever också efter sparbanksidén, “Vi ger tillbaka”. Banken ägs av två stiftelser som 

tar del av bankens vinst, vilken delas ut till olika utvecklingsprojekt. Detta innefattar bidrag 

till kultur, idrott, integrationsprojekt, infrastruktursprojekt, näringslivsprojekt och mycket 

mer. Syftet är att skapa tillväxt och ett positivt klimat i Västra Skåne. Som nämnts tidigare är 

det kunden som är i fokus, även en liten kund skall känna sig som en stor kund. Relationen 

skall vara personlig. Det är viktigt att lära känna sina kunder och samtidigt ta väl hand om 

dem, företagskunder som privatkunder. Genom att vara neutrala och inte ha exempelvis ett 

fondbolag som dotterbolag, kan de erbjuda det som är “bra” för kunden och samtidigt ha 

större krav på sina leverantörer. Går en fond dåligt har de möjligheten att byta ut den.
189
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4.6.1 Bankbranschen190 

Missuppfattningar kan knytas till bankbranschen i stort. När det har varit eller är något stort i 

media som vänder sig mot bankerna, har det exempelvis varit viktigt för SÖ att tala om att “vi 

har inga extra bonusar till vår ledning”. De som bank påverkas klart av hur den allmänna 

diskussionen går kring banker. I början kunde det blåsa över och påverka lite extra om det var 

SW eller Föreningssparbanken som var i blåsväder eftersom de förknippades med dem. Men 

idag är det mer det allmänna tonläget mot banker som spiller över, men de får inte en 

“anstormning” från kunder om exempelvis någon försökt hacka SW internetbank. Kunderna 

sammanblandar inte bankerna på samma sätt längre. Det har snarare påverkat de regionala 

och lokala bankerna positivt när det varit stark kritik mot storbankerna. 

4.6.2 Konkurrens & Samarbeten191 

Samtidigt som de upplever att SW är en stor konkurrent, har de även en konkurrenssituation 

med en del Swedbankanknutna sparbanker, exempelvis Färs och Frosta som framförallt 

konkurrerar i Lund och Hörby. De upplever även en viss konkurrens med SYD, fastän de 

jobbar nära varandra och det är framförallt på företagssidan i Malmö. Utanför Malmö, i resten 

av SÖ:s verksamhetsområde, är det framförallt SW som upplevs som konkurrent, om vi ser 

till banker inom ”Swedbank-Sparbankssfären”. Dock finns det några få små fristående 

sparbanker som har “känts av”. På 90-talet var det mycket samarbeten mellan de fristående 

sparbankerna och då var även nuvarande SÖ med. Idag har banken inga formella samarbeten 

med dem, men de träffas ändå med varandra och pratar. “Det är mer informellt idag”. SÖ 

upplever ingen sammanblandning med SYD eller SW och menar att det beror på SÖ:s 

kraftfulla kommunikation ut till marknaden. SÖ berättar även att när SYD i början av 2011 

bröt upp samarbetet med SW, var SÖ med och hjälpte till. De ville dela med sig av sin 

erfarenhet. Dock gick det inte lika bra för SYD som för SÖ, menar SÖ och tror att det har 

med timingen att göra. Fler kunder gick förlorade för SYD, samtidigt som kunderna heller 

inte som i SÖ:s fall “var med och hejade på i arbetet”. SÖ upplevde att en del troligen kunde 

ha att göra med att de inte riktigt lyckades kommunicera ut tillräckligt till sina kunder, men 

också med att hela datasystemen behövde bytas ut. Det kunde innebära att systemen inte alltid 

fungerade som det skulle. Då 1999 när SÖ bröt upp, var det inte ett lika stort problem för 

kunderna om internetbanken hade driftsavbrott. Dels var det inte så många kunder som hade 

internetbank och dessutom hade de lägre krav på tillgänglighet. När SYD skulle bryta upp, 

                                                 
190

 Kvalitativ intervju med Katarina Jönsson, Sparbanken Öresund, 2012-11-29 på Sparbanken Öresunds 

huvudkontor i Malmö 
191

 Ibid. 



52 

 

hade majoriteten av deras kunder internetbank och idag är det betydligt känsligare om 

internetbanken ligger nere, upplever SÖ.  

4.6.3 Påverkan192 

I sina kampanjer jobbar de mycket med att “vi ger tillbaka”. Det betyder att en del av vinsten 

går tillbaka, vilket är det mest särskiljande mot andra banker. Men just gentemot andra 

Sparbanker blir det inte så särskiljande, utan där handlar det mer om att SÖ är en större 

regional bank. Det innebär, enligt SÖ, att de kan ta ett större engagemang både på 

företagssidan och på privatsidan. “Vi har verkligen kört med bombmatta och hagelbössa för 

att få ut vilka vi är.” De har använt sig av stora profileringskampanjer med mycket reklam, 

allt från utomhus på bussar och storbild till radio- och tv-reklam. Allt för att kunden verkligen 

ska veta vilket företag de är. Det har också varit ett sätt för att minska missuppfattningar, för 

även de har upplevt detta. Det var framförallt i början när Föreningssparbanken bildades och 

de fortfarande var Sparbanken Gripen (Katarina som intervjuas här jobbade då på Sparbanken 

Gripen). Meningar som “Ni är Sparbanker allihopa” och liknande kunde de höra under den 

tiden. Men det har verkligen ändrats, deras budskap har nått fram. Sedan 1999 har de varit 

noga med att berätta sin historia, att de är något annat, nu har de inget samarbete längre och 

nu är de sina egna. Samtidigt som de har växt i storlek, har den möjligheten att nå ut till 

marknaden ökat och nu kan de vara ännu tydligare. Just att vara tydliga har varit väldigt 

viktigt ända från att de blev självständiga. Det var viktigt att berätta att “nu står vi på egna 

ben” och “vi ska ha vår egen Sparbank, de kan själva bestämma villkoren och styrs inte ifrån 

Stockholm”. I och med att de var tvungna att få kunderna att byta vissa produkter och så 

vidare var det samtidigt viktigt att förklara varför. Den möjligheten ökade då också i samband 

med att kunderna uppmanades byta produkter och tjänster. Banken “bombarderade” kunderna 

med brev när det var dags för att byta kort och koder etc. I samband med uppbrottet från 

Sparbanken Sverige hade de massor av föredrag där de verkligen kommunicerade ut det här 

David och Goliath perspektivet. Uttryck som Sparbanken Gripen använde kunde exempelvis 

vara “Vi går vår egen väg” och “vi slåss för er kunder”. Och banken tappade i stort sett inga 

kunder 

När SÖ tidigare gjorde marknadsundersökningar upplevde de att respondenterna inte visste 

vad de svarade på. De kunde tro att SÖ var SW, det var mycket sådant som kunde läsas ur de 

marknadsundersökningar som gjordes. Likadant kunde det vara med kunder som kanske var 
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kunder hos SW på annan ort, som besökte kontoren i tron att det var SW. Detta upplever de 

sällan idag, men det finns kvar fast i liten skala och de som har svårast att särskilja upplevs 

vara de äldre. De som bor i området och är kunder hos SÖ har nog inga större problem att se 

skillnaderna, men kunder från andra orter kan fortfarande tro att, “Ja men ni är ju sparbank ni 

är väl också med i Swedbank”. 

Deras sätt att profilera sig har förändrats över tid. I början tänkte de mer mot och jämförde sig 

med Swedbank och före detta Föreningssparbanken, men idag gör de inte det utan ser dem 

som en i mängden av konkurrenter. I och med att det var så pass längesen de bröt sig loss från 

samarbetet känner SÖ inte längre av ett släktskap. SÖ tror att det viktigaste för deras 

varumärke har varit att sätta det på kartan och visa att de finns, vad de står för, vad kunderna 

kan förvänta sig och vad som särskiljer dem från andra banker. Detta har också varit den 

största prioriteringen under deras år som SÖ. De viktigast för att särskilja sig på marknaden är 

kommunikationen och kundbemötandet, enligt SÖ. De upplever exempelvis att de ger mer tid 

till kunderna om de jämför sig med SW. SÖ har personal som tidigare varit anställda på SW 

och har uttalat sig om detta. Det är viktigt att kunderna känner sig “omhändertagna” för SÖ. 

Samtidigt som de också vill ha ett väldimensionerat kontorsnät för att finnas nära kunden. 

“Mötet ska kännas personligt.” SÖ ser också gärna att medarbetare engagerar sig själva ute i 

regionen, till exempel i olika föreningar som kassörer och tränare eller något annat. Här ska 

de synas och hela tiden kunna tala om var de kommer ifrån. De upplever att de är mer synliga 

än övriga banker i dessa sammanhang. SÖ har också en personalförening som heter “vi ger 

också tillbaka”. Personalen skänker på olika sätt pengar som sedan delas ut till välgörande 

ändamål. Det kan handla om dvd-filmer till avdelningarna för cancersjuka barn, en extra slant 

till en ideell förening som arbetar med information kring ätstörningar och så vidare. 

4.6.4 Produkt, Personal & Fysiska bevis193 

Deras relation till SW ser lite annorlunda ut jämfört med sparbanker som inte är självständiga, 

men de har ändå ett samarbete bland annat när det gäller bankens finanser. De använder sig av 

en del av SW:s produkter till exempel några Roburfonder, som då finns med i SÖ:s fondtorg 

Till skillnad från andra sparbanker har inte SÖ några gemensamma utbildningar med andra 

sparbanker eller SW. De träffar representanter från de andra bankerna, men det finns inga 

formella möten på samma sätt. SÖ försöker särskilja sig genom sina möten med kund. “Det är 

säkert så att de flesta banker är väldigt duktiga och kompetenta, men vi anser oss ha fler 
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rådgivare per kund och ge mer tid till kunderna. Dessutom har vi ett stort kontorsnät för att 

kunna vara personligare och närmare kunden.” 

De har fortfarande sin ek som är den traditionella sparbankssymbolen, men de har helt andra 

färger och en helt annan grafisk profil, vilket är en stor del till att de är väldigt särskiljande, 

menar SÖ. De upplever att detta påverkar mycket, just för att skapa ett associationsvärde och 

positionera sig som en annorlunda bank, som är något annat än SW, andra Sparbanker och 

övriga banker. Detta för att undvika missuppfattningar och de är väldigt noga med sin grafiska 

profilering i alla sammanhang. Det ger sig uttryck överallt där de exponerar sig, till exempel 

vid sponsring. SÖ upplever också att namnet har och har haft betydelse vid missuppfattningar. 

När exempelvis Sparbanksstiftelsen Skåne delade ut pengar och då det var SW som låg 

bakom utdelningsmedlet, kunde dåvarande Sparbanken Gripen få tack av människor i 

området fast än de inte hade något med utdelningen att göra. 

4.7 Egna observationer 
Det vi kan säga från våra egna observationer är att; kontoren är väldigt lika visuellt sett. Det 

är svårt att se utmärkande skillnader mellan ett sparbankskontor och ett Swedbank kontor. 

Dock var SÖ:s kontor särskiljande just på grund av den framträdande gröna färgen. När det 

kommer till företagens hemsidor är de också väldigt lika, vilket de ger utryck till genom 

samma eller väldigt lika färgscheman. SYD:s webbsida skiljer sig något men trots att de byt 

till gul färg i sin profil framträder även det orangea. SÖ:s hemsida var även här den som 

särskiljde sig mest, genom den gröna färgen och genom en annan logga. När det kommer till 

produkter ville vi se vilka fonder just BS erbjöd och gick därmed in på deras hemsida, 

varifrån vi länkades vidare till SW:s hemsida där en lista med fonder fanns. Fondernas namn 

var det vi reagerade på då de flesta hette något med just SW. Exempelvis “Swedbank Robur 

Kinafond”, ”Swedbank Robur exportfond” och “Swedbank Robur Sverigefond”. 

I detta kapitel har vi presenterat insamlad data från intervjuer, webbsidor och egna 

observationer. Intervjuerna med varje sparbank har presenterats var för sig. I analysen 

kommer det att ske en jämförelse mellan dessa, för att hitta skillnader och likheter som kan 

ligga till grund för identifiering och analysering av faktorer, vilka kan påverka brand 

confusion. Styckena som behandlar SW och ”sparbanksidén” syftar till att ge en djupare 

förståelse av relationen mellan SW och sparbankerna. Därmed kommer alltså detta också att 

tas i beaktning i analysen. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av insamlad och sammanställd data. Med hjälp av 

jämförelser mellan sparbankerna söker vi likheter och skillnader, vilka vi också reflekterar 

över med teorin. Dessa ligger sedan som underlag till identifiering och analys av faktorer 

som kan bidra till brand confusion. 

Vi har börjat med att analysera skillnader och likheter i sparbankernas upplevelse av brand 

confusion. Därefter går vi djupare och utgår ifrån marknadsmixen när vi söker identifiering 

och analys av faktorer. Varje delanalys avslutas med en kort sammanfattning. I Analys del 2 

pekar vi på varifrån faktorerna till brand confusion härstammar. Dessa sammanställs sedan i 

tre tabeller. 

5.1 Brand confusion i sparbankerna 
Både WWS och BS menar att flera av deras kunder fortfarande inte förstår att de inte är en 

och samma som SW. Kundernas sammanblandningar visades ännu tydligare då SW hade kris 

på grund av deras affärer i Baltikum. I BS:s fall kom då kunder in på deras kontor och 

undrade om de skulle gå omkull. Det senare är ett tydligt tecken på positiv brand confusion, 

där SW påverkar BS:s image och i det här fallet gav SW:s situationen en negativ påverkan på 

BS:s och WWS:s image. Detta kopplas till att positiv brand confusion inte behöver vara en 

fördel. Positiv brand confusion innebär i det här fallet att SW:s varumärke kommunicerar för 

BS:s och WS:s varumärke. Det kan påverka BS:s eller WS:s positionering och göra den 

otydlig eller “felaktig” om varumärket kopplas på ett felaktigt sätt till andra varumärken.
194

 

Detta styrks av WWS då de menar att sammanblandningar skapar problem för dem när det 

kommer till hantering av deras image. Som ett exempel på när positiv brand confusion kan ge 

en positiv effekt kan det nämnas att, då SW låg bakom att Sparbanksstiftelsen Skåne delade ut 

pengar vid ett tillfälle, kunde Sparbanken Gripen(nuvarande del av SÖ) få tack fast de inte 

hade något med utdelningen att göra. Alltså, en positiv effekt av positiv brand confusion. 

Dock är alla intervjuade sparbanker överens om att de vill särskilja sig ifrån SW, då de 

upplever att den positiva brand confusion som kan finnas, i längden inte är fördelaktig för 

dem. De har helt enkelt inte samma kontroll över skapandet av deras image. För SÖ ser 

situationen idag kring sammanblandningar lite annorlunda ut till skillnad från WWS:s och 

BS:s. Dock kunde det, innan banken bröt samarbetet med SW och skapade den bank som den 

ser ut idag, spilla över lite extra på dem om det var SW(dåvarande Föreningssparbanken) som 
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var i “blåsväder”. På marknadsundersökningar upplevde SÖ att en del respondenter inte visste 

vad de svarade på. De kunde tro att SÖ var SW och SÖ kunde ibland också få kommentarer 

som “ni är väl sparbanker allihopa”. Även kunder från SW från annan ort kunde komma till 

SÖ:s kontor och tro att det var SW:s kontor. Idag är det dock mer den allmänna diskussionen 

om banker som de märker av mest, när det kommer till sammanblandningar. Det finns en del 

kvar av dem mellan SW och SÖ, men i en liten skala och de är mest äldre som kan ha svårt att 

särskilja dem. De har alltså lyckats minska omfattningen av Brand confusion. 

Även om det inte förekommer sammanblandningar i någon stor utsträckning idag mellan 

SYD och SW, är det ändå en stor frustration hos kunden när det sker, menar de. Idag handlar 

det mer om om, än när det sker sammanblandningar för SYD. Det kan alltså fortfarande 

finnas tendenser till brand confusion hos deras kunder, men precis som hos SÖ, i liten 

omfattning. 

De menar också att vara just en sparbank leder till en viss sammanblandning, då kunder som 

går in på en sparbank(oavsett vilken) förväntar de sig att de ska kunna göra transaktioner med 

olika sparbanker. Sparbank som sparbank ungefär. Dock menar SYD att om det skulle ske 

någon sparbanksskandal lokalt skulle de möjligen få frågan “gäller det er också?”, men att 

kunderna ändå inte automatiskt skulle tro att det är så. “Lokalt är folk väldigt medvetna.” Vi 

kan se att alla fyra banker har upplevt eller upplever någon form av brand confusion. Det 

finns alltså kunder hos de intervjuade sparbankerna som tror eller trott att de varit kund hos 

SW, eller att bankerna varit en och samma.
195

 Vi menar att SÖ och SYD lyckats förminska 

omfattningen av brand confusion, då de upplever den mindre frekvent i jämförelse med 

tidigare år. Samtidigt menar vi också att de har lyckats motverka brand confusion i större 

utsträckning i jämförelse med BS och WWS. 

Sammanfattning - Alla sparbanker upplever att det finns en viss förvirring kring deras 

varumärke, vilket försvårar deras arbete med hanteringen av deras image. 

Sammanblandningen visar sig tydligast när SW är i någon form av medialkris. De sparbanker 

som frångått samarbete med SW upplever att sammanblandningen sker i en betydligt mindre 

omfattning i jämförelse med de som är kvar i samarbetet. Detta innebär att de kommit olika 

långt när det kommer till att förhindra förvirring kring sina varumärken. 
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5.1.1 Påverkan 

BS positionerar sig genom att berätta vad de är för något, vad de står för, vad de gör och att de 

gör det bra. De vill inte säga vad de inte är, exempelvis att de inte är samma företag som SW. 

BS menar också att kommunikationen ut till marknaden måste förbättras från deras håll. De 

upplever att de behöver kommunicera mer och vad de har kommunicerat med, behöver också 

ändras. Fram tills nu har de haft ett antal “punchlines” genom vilka BS försökt få ut sitt 

budskap. Detta har resulterat i att kommunikationen blivit slätstruken, menar de. Detta kan 

kopplas till informationsinnehållets betydelse, vilket innebär att kommunikation som inte är 

tillräckligt distinkt kan påverka till brand confusion genom att det blir en mindre klar bild av 

vad företaget bakom vill säga. Samtidigt kan även svag reklamsupport av ett varumärke bidra 

till förvirring.
196

 Detta skulle kunna kopplas till att en högre medvetenhet kring varumärket på 

marknaden kan minska risken för brand confusion.
197

 

WWS jobbar hårt med sin profilering och det är viktigt för WWS att berätta vilka de är, vad 

de står för, men till skillnad från BS säger de också vilka de inte är. “Utan att trycka ner någon 

annan”, tillägger de. Detta är något som det upplever att de lyckats bra med. Dock kallar 

kunderna WWS för “den bra SW i Arvika”, men WWS menar att det räcker för att negativ 

publicitet från SW inte ska spilla över. WWS menar också att det är viktigt att kontinuerligt 

visa på vilka de är, vilket de också gör. Tilläggas kan att WWS lägger ner mycket pengar på 

sin profilering och det till stor del på grund av just sammanblandningen. 

En liknande strategi som WWS har kan vi också se hos SYD och SÖ, när de var som mest 

aktiva med att särskilja sig från SW efter det avbrutna samarbetet med dem. För att särskilja 

sig har SÖ och SYD jobbat mycket med PR i ett David och Goliath-perspektiv. Lokala 

anspelningar har varit viktiga i deras kommunikation och att de inte ingår “i den här stora 

Goliath från Stockholm”. SÖ (Sparbanken Gripen) höll också massor av föredrag där de 

“verkligen” kommunicerade David och Goliath-perspektivet och informerade kunderna om 

separationen. Uttryck som de använde kunde exempelvis vara “vi går vår egen väg” och “vi 

slåss för er kunder”. Banken tappade nästan inga kunder efter uppbrytandet från SW. SÖ, 

SYD och WWS upplever att deras strategi som innehåller “vi är inte” har fungerat och 

fungerar väldigt bra. Skillnader mellan dessa som vi kan se är att WWS har varit betydligt 
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mildare i sin framtoning. Även här kan distinktheten i kommunikationen påverka genom att 

ge en klarare och starkare bild av skillnaden mellan företagen. 

SÖ visar också på att de genom sin strategi lyckades väcka någon form av emotionellt 

engagemang, som visades genom att kunder mer eller mindre hejade på dem. Emotionellt 

engagemang kan användas som ett verktyg för att dra till sig konsumenters uppmärksamhet 

och intresse, som i sin tur hjälper till att skapa bättre förutsättningar för kunderna att förstå 

och ta till sig det som SÖ kommunicerar.
198

 

Just att WWS kan bli kallade för SW i Arvika, är möjligen ett tecken på att de lyckats något 

bättre än BS, men något sämre än SÖ och SYD i sin särskiljning. Dessa kunder upplever 

alltså att WWS särskiljer sig på något sätt från SW. Dock är det svårt att säga om dessa 

kunder tror att det är två skilda banker eller om de är en annan avdelning eller liknande som 

tillhör SW. I jämförelser mellan sparbankerna upplever vi att det är viktigt att säga ”vi är inte 

…”. Vi kan se att både SÖ och SYD har gjort det på ett väldigt markant sätt, främst genom 

informativ kommunikation och genom att förändra sin grafiska profil. I BS:s och WWS:s fall 

är det troligen inte önskvärt att använda sig av Goliath-perspektivet i den bemärkelsen som 

SÖ och det är också osäkert hur långt BS och WWS vill gå i förändring av den grafiska 

profilen. På grund av detta menar vi att det blir ännu viktigare för dem att kommunicera 

informativt att de är ett samarbete mellan sparbankerna och SW och att de inte är ett och 

samma företag. Samtidigt är det också viktigt att säga ”vi är …” för att det inte ska finnas 

oklarheter om vilka WWS eller BS är. Otydlig positionering kan leda till mindre acceptans för 

kommunikation och därmed mindre intresse för informationen.
199

 Foxman D. menar att 

otydlig positionering i sig kan bidra till förvirring, men också att dåligt intresse kan leda till 

sämre engagemang från kunderna. Det kan i sin tur göra att de också kan bidra till färre 

informationssökningsaktiviteter för kunderna, vilket kan leda till att kunden blir mindre 

familjär med varumärket och därmed får svårare att skilja på det och andra varumärken.
200

 

SYD använde sig av en stor medial kommunikation kring frigörelsen från samarbetet med 

SW. Likaså vid ingåendet i samarbetet med SÖ. Detta har bidragit till att SYD:s kunder är 

väldigt medvetna om att SYD är en lokal och självständig sparbank. Det var också väldigt 

medialt när det fanns en diskussion om att gå med och bli en del av SÖ. Utöver den mediala 
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kommunikationen vid “frigörelsen” informerade SYD också sina kunder mycket direkt via 

internetbanken och brev, men menar att kunderna inte har stort intresse av just den 

informationen. “Intresset finns inte på samma sätt om det inte handlar om kundens pengar och 

då spelar det ingen roll hur mycket vi kommunicerar.” 

SÖ jobbade också väldigt mycket med sin kommunikation och menar att de har “kört med 

bombmatta och hagelbössa” för att få ut vilka de är. De har använt sig av stora 

profileringskampanjer, med mycket reklam. Det har varit allt från utomhus på bussar och 

storbild till radio- och tv-reklam, både för att kunder ska veta vilka de är och för att minska 

sammanblandningar med deras varumärke. Att både SYD och SÖ lyckats bra med att nå ut 

med sin kommunikation och minskat sammanblandningar, kan kopplas till det som Brengman 

M. säger, att en diversifierad och konsistent mediamix och varierande varumärkesexponering 

kan leda till minskad grad av brand confusion.
201

 All annonsering från WWS sker nästan 

enbart i lokala tidningar. De skulle alltså möjligen kunna minska omfattningen av brand 

confusion genom att bredda sin mediamix. 

Sedan samarbetet bröts har SÖ varit noga med att berätta sin historia, att de är något annat, nu 

har de inget samarbete längre och nu är de sina egna. Precis som kunderna hos SYD var även 

SÖ:s kunder tvungna att byta produkter efter avbrutet samarbete med SW, och SÖ upplevde 

att det var viktigt att förklara varför. Både Syd och SÖ “bombarderade” kunderna med brev 

när det var dags att byta produkter, exempelvis kort och koder. SÖ upplever att hur lyckad 

kommunikationen blir, kan påverkas av både timing och hur kommunikatören lyckas 

engagera kunderna. Dock bör känslomässigt innehåll som är markant och utstickande tas i 

beaktning då det kan leda till att konsumenten blir distraherad och istället bidra till brand 

confusion.
202

 När det gäller timing kan det i vissa tider vara att en del problem uppfattas som 

större än i andra tider. Exempelvis upplever SÖ, till skillnad från för tio år sedan, att det är 

känsligare för kunderna om internetbanken ligger nere. Om detta då händer kan det idag 

möjligen vara svårare att få förståelse för just ett sådant problem och kunderna kan alltså då 

vara mindre mottagliga för sådan information. Engagemanget bygger också en del på just 

förståelsen. Om kunderna förstår läget kan de också ha lättare att bli engagerade. Det är också 

tydligt att SÖ jobbat med att både förklara och understödja sin information till kunderna, 

vilket också bidragit till någon form av godkännande. Som tidigare nämnts var SÖ:s kunder 
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med och hejade på dem i “kampen mot Goliath”. Som Wayne W. skriver så är det optimala 

om informationen kan översättas till fördelar för konsumenten.
203

 “Vi slåss för er kunder” och 

“vi går vår egen väg” var som tidigare nämnts budskap från SÖ (Sparbanken Gripen), vilket 

skulle kunna hjälpt till att få deras kunder att uppleva det avbrutna samarbetet var till en 

fördel för dem. Detta godkännande kan alltså ha skapat bättre förutsättningar för företaget att 

nå fram med sin kommunikation. Vi menar att SÖ både lyckades särskilja sig och engagera 

sig med samma budskap. Alltså samtidigt som budskapet fick kunden att förstå sin fördel, 

visade det också på att de inte var SW. 

Både SÖ och SYD har alltså använt sig av mycket medial kommunikation, vilket de menar 

har varit väldigt betydelsefullt i deras arbete för att särskilja dem från SW. När det kommer 

till information direkt till kunderna kan vi dock se skillnaden att SYD till skillnad från SÖ 

upplever att kunderna inte hade något direkt intresse av den. Detta skulle vi återigen kunna 

koppla till att SÖ verkligen lyckades engagera sina kunder i kampen mot “den stora Goliath” 

och därigenom lyckats få deras uppmärksamhet och intresse. Timing menar alltså SÖ också är 

en bidragande orsak till varför de just lyckades få engagemanget hos sina kunder. Timingen 

skapade bättre förutsättningar för förståelse hos kunderna som i sin tur underlättade för 

engagemanget. Just att det kan vara känsligt med att vissa tjänster ligger nere, exempelvis 

internetbanken, kan detta leda till irritation och just irritation kan enligt Brengman M. leda till 

mer förvirring.
204

 Samtidigt menar SYD att information som inte handlar om kundens pengar 

är av ointresse för dem. Detta kan också vara en källa till förvirring enligt Brengman M.
205

 

Irritationen och ointresset kan alltså göra att kunderna inte tar till sig informationen på ett bra 

sätt. Den information som syftar till att upplysa dem. 

Trots att SYD haft den stora mediala kommunikationen upplever de att de haft en lite otydlig 

position på marknaden och jobbar idag mycket med det. De upplever att de sagt varför de 

lämnade samarbetet med SW och varför de inte gick med i SÖ. Nu är det viktigt att få ut till 

kunderna varför de ska välja just SYD, för att vara ett tydligt lokalt alternativ. De har alltså 

lagt mycket kraft på vilka de inte är genom jämförelse med SW, men upplever att de jobbat 

för lite med vilka de är och menar att detta har lett till en otydlig positionering. I början tänkte 

även SÖ mer emot och jämförde sig med SW(dåvarande Föreningssparbanken), men idag ser 
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SÖ SW mer som en konkurrent i mängden. SÖ:s sätt att profilera sig har alltså förändrats över 

tid. De upplever inte längre något släktskap med SW. SÖ tror att det viktigaste för deras 

varumärke har varit att sätta det på kartan, visa att det finns, vad det står för, vad kunderna 

kan förvänta sig och vad som särskiljer dem från andra banker. Av det här kan vi utläsa att det 

kan vara viktigt att i kommunikationen ut till marknaden få med både vad företaget är och vad 

det inte är. Det senare, alltså vad de inte är, gäller främst vid förekomsten av 

sammanblandningar mellan företagets varumärke och ett annat. När det kommer till vad de är 

och inte är, menar sparbankerna att de visat på det genom bland annat sina lokala (vs. 

nationella/värdsliga) anspelningar. 

Att SÖ växt i storlek har också gjort att deras möjlighet att nå ut till marknaden ökat. Just att 

de nu har större kampanjbudget bidrar möjligen till att minska graden av brand confusion då 

share of voice kan förebygga förvirring.
206

 Genom share of voice har ett företag större “plats” 

i varumärkesrummet och kan där igenom bidra till en högre grad av medvetenhet kring 

varumärket.
207

 Detta kan i sin tur leda till mindre förvirring hos kunder. Ett av de viktigaste 

elementen för att särskilja sig på marknaden är just kommunikationen, enligt SÖ. 

Sammanfattning - Det är viktigt att kommunicera på "rätt" sätt för att undvika och motverka 

förvirring. Det är viktigt att berätta både vad banken är och inte är. Det första, så att 

konsumenter vet varför de ska välja dem. Det senare framförallt om det finns starka länkar 

mellan företaget och något som banken inte vill associeras med. För de banker med 

samarbetet är det viktigt att kommunicera hur deras relation ser ut. Det handlar också om att 

ha en diversifierad och konsistent mediamix. Kommunikationen utåt måste också vara distinkt 

då motsatsen kan leda till en vag bild av vad företaget bakom vill säga. Genom att skapa 

emotionellt engagemang hos sina kunder kan bankerna få konsumentens uppmärksamhet och 

intresse. Ett framgångsrikt sätt kan vara att försöka översätta information till fördelar för 

kunden. Här kan också timingen spela roll . I vissa tider kan det vara lättare att få förståelse 

för vissa saker hos konsumenterna än i andra tider. Genom större andel share of voice kan ett 

företag få större plats i varumärkesrummet och därigenom skapa högre grad av medvetenhet 

kring varumärket. 
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Sparbanksidén 

Alla de intervjuade sparbankerna jobbar med sparbanksidén och har gjort det sedan 

begynnelsen av sparbanken i Sverige.
208

 Samtidigt har även SW på senare tid börjat med att 

rikta sin marknadsföring åt det hållet, vilket BS till skillnad från WWS upplever påverkar till 

sammanblandningen mellan dem och SW. Möjligen upplever WWS att de ändå kan skilja sig 

från SW i sin kommunikation angående sparbanksidén, genom att använda sig av ett något 

annorlunda bildspråk än SW. WWS använder exempelvis inte de smådjur som SW har i sin 

reklam, vilket inte BS heller gör så deras uppfattningar går isär här. WWS menar att de 

försöker använda sig av de mer “neutrala” materialet från SW. Dock är en del av materialet 

som går ut via direktutskick från SW och en del broschyrer färdigtryckta av SW. Detta leder 

till att det kan vara svårt för WWS att i alla lägen undvika att SW lyser igenom i det material 

som kunden ser från WWS. De menar också att SW möjligtvis kan upplevas mer lokala 

genom sparbanksamarbetet. En hög grad av strategiska likheter kan leda till brand confusion, 

vilket betyder att om även SW upplevs som lokala, kan detta bidra till förvirring.
209

 Vi menar 

att om SW också upplevs som lokal och närmar sig sparbanksidén i sin kommunikation kan 

det alltså bli en länkande faktor dem emellan. Kopplat till det SYD menar, att kunderna inte 

gör skillnad på sparbank och affärsbank och att de istället mer ser till lokal eller rikstäckande 

bank, blir den strategiska likheten än större, i fall kunder även upplever SW som lokal. Om 

det är som SYD upplever det, försvinner sparbank som särskiljande association och 

associationen som lokal blir mindre särskiljande. Dock menar SYD också att kunderna gör 

skillnad på stor och liten bank, vilket då ändå gör att kunderna skulle kunna särskilja 

bankerna. Detta resonemang skulle kunna visa på att två av sparbankernas starkare selling 

points skulle kunna vara eller bli två svaga särskiljande associationer. “Sparbank”, om kunder 

inte gör skillnad på det och affärsbank och “lokal” om SW upplevs eller kommer att upplevas 

som mer lokal genom sitt närmande av sparbanksidén och lokala samarbeten med sparbanker. 

SÖ menar att “vi ger tillbaka”(en del av sparbanksidén) är särskiljande mot andra banker, 

dock inte mot andra sparbanker. I och med att SW också nu försöker att kommunicera 

sparbanksidén, blir det inte heller särskiljande mot dem. Detta skulle alltså kunna innebära att, 

om även SW i sitt sparbankstänk också använder sig av att “ge tillbaka” ökar det likheterna 

bankerna emellan. Gör de inte det, kan sparbanksiden komma att kommuniceras på olika sätt 

och med olika innebörd, vilket kan leda till tvetydig information gällande vad sparbanksiden 
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verkligen innebär. Detta kan i sin tur leda till att kunderna blir förvirrade, då just tvetydig 

information kan vara en källa till detta.
210

 

Vidare kan också lokala samarbeten med SW vara en länkande faktor mellan bankerna genom 

att de syns tillsammans. Ett exempel på det är WWS:s samarbete med SW när det kommer till 

”värmlandsfrågor”. De ordnade exempelvis en praktikmässa tillsammans för arbetslösa 

ungdomar. Här kan alltså likheten stärkas genom att SW verkar för ett lokalt engagemang, 

något som är en av grundstenarna i sparbankernas kommunikation. 

Hur som helst är sparbanksidén mycket viktig för alla de intervjuade sparbankerna att 

kommunicera och det är en mycket stor del i den image de vill skapa. 

SÖ särskiljer sig mot andra sparbanker genom att säga att de är en större bank, en regional 

bank som kan ta ett större engagemang. Det är den enda av dessa sparbanker som pratar om 

hur de kan särskilja sig från andra sparbanker och också den enda av de intervjuade 

sparbankerna som starkt uttalar att det också är ett strategiskt mål. BS och WWS talar mer om 

de samarbeten de har med andra sparbanker och att de inte behöver särskilja sig då de har 

olika områden. 

Sammanfattning - En hög grad av strategiska likheter kan leda till förvirring. Vi kan se att 

användandet av lika värdeord (Sparbanksidén) kan vara en sammanlänkande faktor mellan 

två samarbetspartners. Denna kan bli starkare om det rör sig om ett av huvudbudskapen i ett 

företags strategi. Om två banker använder samma värdeord med olika innebörd, kan det leda 

till att budskapet blir tvetydigt och bidra till förvirring hos konsumenter. 

Samarbeten 

BS, WWS och SW upplever att det inte finns någon direkt konkurrens dem emellan och 

bearbetar inte varandras kunder. De sparbanker som har ett samarbetsavtal med SW, har 

tillsammans med SW “delat upp Sverige emellan sig”. Detta menar vi skulle kunna bidra till 

att det inte blir en lika tydlig gräns mellan bankerna, som det hade varit om de hade haft en 

kommunikation utåt som visat på konkurrens. Vi menar att om en konsument upplever en 

konkurrens mellan två företag, kan ge en starkare känsla av att de inte är samma företag. 

Konkurrensmässig kommunikation utåt sett, skulle alltså kunna vara ett särskiljande element. 
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BS och WWS relation med SW upplevs som komplicerad då det innefattar både ägar-, kund- 

och leverantörsförhållande. Sparbankerna har även en del övriga samarbeten med SW. Som 

tidigare nämnts har WWS exempelvis samarbeten med SW kring “värmlandsfrågor” och 

ordnade tidigare en praktikmässa för arbetslösa ungdomar tillsammans. Den komplicerade 

relationen kan i sig bidra till förvirring genom att komplex information kan göra att kunden 

inte klarar av att göra en korrekt bedömning. Det kan också vara att den komplexa relationen 

skapar ett ointresse, om kunden har svårt att förstå.
211

 Ointresset gör att kunden kanske helt 

enkelt inte bryr sig om att ta till sig informationen om hur relationen ser ut. 

BS och WWS menar att det också har varit rörigt med namnbyten, profilbyten och 

sammanslagningar under åren. WWS upplever att de bytt logga väldigt många gånger, de har 

exempelvis haft den gula, blå och röda eken tidigare. Vi menar att sparbankshistorien har varit 

rörig och möjligen har bankerna haft svårt att kommunicera denna. Detta kan också bidragit 

till den komplexa bilden av hur relationerna mellan SW och sparbankerna verkligen ser ut. 

Även om sparbankerna har misstagits eller misstas för att vara SW har ingen av dem som vi 

intervjuat någon gång varit SW och därmed kan inte det ha något att göra med 

sammanblandningen. 

Vi upplever att BS och WWS vill ha en annan bild av samarbetet med SW än vad SW vill. 

Enligt SÖ upplevde de 1997 att SW ville ha någon form av franschiseorganisation. Dock kan 

SW:s inställning till samarbetet ha förändrats över tid, men ändå får vi upplevelsen av att 

bilden av hur sparbankerna vill kommunicera samarbetet inte riktigt stämmer överens med 

den som SW vill ha. På sparbankernas riksförbunds hemsida kan vi läsa ”Genom samarbetet 

får SW rikstäckning i Sverige och kan kalla sig nationell bank. Sparbankernas kontorsnät i 

hela landet är också viktigt för SW för att vara en attraktiv leverantör till rikstäckande företag 

och organisationer.” Samtidigt finns också alla sparbankskontor som ingår i samarbetet med i 

sökmotorn ”hitta ditt kontor” på SW hemsida.
212

 Vi får bilden av att SW vill ha en 

heltäckande organisation, där de lokala sparbankernas kontor ingår. Vi upplevde också att 

detta var BS uppfattning. Bilden vi får av BS och WWS är att de vill särskilja sig som en egen 

driven bank, med endast ett samarbete med SW. Detta menar vi leder till att 

kommunikationen ut på marknaden om samarbetet kan skilja sig åt beroende på vem det 
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kommer ifrån, SW, BS eller WWS. Informationen kring samarbetet skulle här kunna blir 

tvetydig för kunden om den får olika budskap. Det blir alltså viktigt att i samarbetet komma 

överens om en enig samarbetsidentitet. En oenig samarbetsidentitet kan annars på grund av 

det tvetydiga budskap som kan komma ut på marknaden, bidra till förvirring. Parternas olika 

kommunikation behöver i grunden inte bero på att samarbetsidentiteten inte är enig, utan det 

skulle också kunna bero på att bara kommunikation skiljer sig. Dock menar vi att resultatet 

kan bli detsamma och kommer härmed fortsättningsvis peka på att problemet till det ovan 

beskrivna främst härstammar från en oenig samarbetsidentitet. 

Sammanfattning - Konkurrensmässig kommunikation utåt sett, skulle kunna vara ett 

särskiljande element som kan gå till spillo på grund av ett samarbete. Rörig 

samarbetshistoria med många förändringar i den grafiska profilen, tillsammans med olika 

sammanslagningar kan leda till att konsumenter får svårt att följa med i förändringarna, 

vilket i sin tur kan skapa ett ointresse hos konsumenter för hur samarbetet verkligen ser ut. En 

rörig historia kan alltså skapa en komplex bild av relationen som kan vara svår att 

kommunicera för företagen i samarbetet. En oenig bild av samarbetsidentiteten eller olika 

sätt att kommunicera den på, kan också göra att det utåt sett mot konsumenterna skapas en 

tvetydig bild, vilket kan skapa förvirring. 

Grafisk profil 

Både hos BS och WWS finns myntet med överallt där de syns. Myntet symboliserar 

samarbetet med SW och detta gör att det blir svårt för kunderna att se en skiljelinje mellan 

BS, WWS och SW. WWS menar att trots att det står Westra Wermlands Sparbank på 

kontoret, kan kunder ibland inte skilja dem åt. De menar att detta beror på att “myntet är 

väldigt starkt”. Det är alltså en väldigt starkt länkande faktor mellan SW och de sparbanker 

som har myntet. Denna symbol är inte bara lika hos dem, utan helt densamma. SYD har 

ändrat sin grafiska profil. De har tagit bort myntet, samtidigt som de bytt färg till gul ifrån 

orange. De har samma typsnitt och nästan samma bildspråk och upplever att det inte är 

speciellt viktigt om de har lika typsnitt eller inte. Det är den gula färgen och myntet som är det 

som särskiljer dem från SW, menar de. 

SÖ har fortfarande sin ek, men den är grön och har en annan grafisk utformning. De upplever 

att detta påverkar väldigt mycket till att särskilja banken från SW och andra sparbanker och är 

grunden till varför de jobbar mycket med sina färger grönt, vitt och svart. De jobbar 

framförallt med den gröna färgen och menar att detta är ett resultat av risken för 
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sammanblandningar. De är väldigt noga med sin grafiska profilering i alla sammanhang. Det 

som kan utläsas av ovanstående är att bankerna gått olika långt, när det kommer till att 

särskilja sig från SW genom sin grafiska profil. BS och WWS är fortfarande väldigt lika SW. 

De har både myntet och samma färger som SW. SYD har tagit bort myntet och bytt till gul 

färg. Dock upplever vi dem fortfarande ganska lika SW när det kommer till färger, men de 

menar att “det lilla” har räckt för att särskilja sig. Som tidigare sagts, menar de att den lokala 

befolkning inom deras verksamhetsområde är väldigt medvetna om att de inte är samma bank 

som SW. SÖ har ändrat sin grafiska profil helt och har idag inte några direkta likheter med 

SW på det området. Dock använder de sig fortfarande av namnet sparbank och sparbanker 

kan möjligen generellt länkas till SW. SYD menar att vara just en sparbank leder till en viss 

sammanblandning. Kunder som ibland kommer in på deras kontor kan tro att alla sparbanker 

är en och samma. 

Detta skulle kunna kopplas till det som vi tidigare nämnt, att vi upplever att de lyckats olika 

bra när det kommer till att skydda sig mot sammanblandningar. Sparbankerna menar att den 

grafiska profilen är väldigt viktig i särskiljandet av banken och vi kan se att den banken som 

upplevs har lyckats bäst har också gått längst i att förändra sin profil. Ju mer de gått ifrån 

likheterna till SW ju mindre omfattning av sammanblandning. Detta skulle kunna betyda att 

just det grafiska är en viktig del för att motverka brand confusion. 

Sammanfattning - Tydliga och utmärkande visuella likheter kan göra det svårt för 

konsumenter att se en skiljelinje mellan två företag, framförallt om de också har ett 

samarbete. När det kommer till sparbanker med samarbetet, är myntet väldigt starkt 

sammanlänkande. Myntet syns överallt där SW, BS och WWS syns. Även färgerna i den 

grafiska profilen spelar här en stor roll. 

Sponsring/Samhällsengagemang 

Alla fyra intervjuade sparbanker tycker att det är viktigt att sponsring och 

samhällsengagemang är lokalt förankrat, de menar också att de är noga med vilka varumärken 

som de syns med. BS menar exempelvis att de inte vill sponsra och synas tillsammans med 

SW, på grund av risken för sammanblandning. SYD menar också att det är viktigt vad de 

sponsrar, då allt de gör smittar av sig på varumärket. Det tenderar också till att vara viktigt 

bland sparbankerna att de får komma ut och informera när de är med och sponsrar. SÖ ser 

också gärna att deras medarbetare är ute och engagerar sig själva ute i regionen, exempelvis i 

olika föreningar som kassörer eller liknande. Lika som vid sponsring vill de också här säga 
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var de kommer ifrån och informera om banken. WWS är ett väldigt bra exempel på när ett 

företag verkligen lyckats visa på sitt samhällsengagemang, då de fick väldigt bra respons och 

även god kundtillströmning på grund av sitt initiativ till att efterskänka självrisk vid en 

översvämning oavsett om du var kund eller inte och likvida medel av betydande summa till en 

MR-kamera för att bidra till att “rädda” det lokala sjukhuset. Då det lokala och “verka för 

bygden” är en vital del i sparbankstanken är det bra och väldigt viktigt att få informera och 

synas. WWS fall visar på att när detta tas till sin spets och verkligen lyckas, kan det fungera 

som en ögonöppnare för konsumenter. Detta kan alltså skapa en uppmärksamhet som kan leda 

till att konsumenterna verkligen ser varumärket och kommunikationen blir effektivare. Vi 

menar att uppmärksamheten kan bidra till varumärkesmedvetenhet(salience) och därav den 

effektivare kommunikationsmöjligheten. Effektiviteten beror på att salience kan bidra till en 

familjärhet hos kunder, vilken vidare kan göra att informationen från företaget blir mer 

tilltalande. Detta kan möjligen skapa ett större intresse för kunden, vilken då också möjligen 

tar till sig informationen lättare och bättre.
213

 

SÖ har det de kallar för “vi ger också tillbaka” vilket också kan skapa uppmärksamhet ute på 

marknaden. Dock är det svårt att säga hur mycket det skapar visuellt sett, men kan ändå 

möjligen skapa något rykte genom mun-till-mun. Likaså kan alltså denna aktivitet skapa en 

uppmärksamhet kring varumärket och därigenom möjligen skapa bättre förutsättningar för en 

effektivare kommunikation av detta. 

BS har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de själva verkligen ska synas i sitt 

samhällsengagemang genom att förtydliga vem som är avsändare av bidragen till sponsring 

och samhällsengagemanget. Det är alltid banken som nu står som bidragsgivare och inte 

stiftelsen som det ibland stod tidigare. Detta menar vi kan bidra till att BS syns mer lokalt, 

vilket kan skapa en starkare och möjligen bredare medvetenhet om varumärket hos deras 

kunder. 

Eftersom även likheter i varumärkens mening kan bidra till att konsumenter kan bli förvirrade 

och vilseledda, behöver sparbankerna alltså vara noga med att särskilja sig även här.
214

 När 

SW nu börjar närma sig sparbanksidén alltmer i sin kommunikation, kan det alltså bli svårare 

för sparbankerna att använda sig av den för att särskilja sig från SW. 
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Sammanfattning - Att vara med ute och informera vid sponsringstillfällen och andra 

engagemang kan bidra till en bra kommunikation med konsumenter. Vid riktigt lyckade 

samhällsengagemang från ett företag sett, kan intresse hos och uppmärksamhet från 

konsumenter skapas. Detta kan leda till att dessa tar till sig informationen lättare och får en 

klarare bild av vad företaget vill förmedla. Det är också viktigt att se över vad och med vem 

sponsring och samarbeten sker, då de inblandandes image kommer att påverkas av 

varandras. 

Påverkan från ”storbanker” 

BS och WWS märker av sammanblandningen och att det som spiller över märks tydligare när 

det händer något särskilt kring SW, framförallt då det är något negativt. Alla de intervjuade 

sparbankerna märker av när det händer något kring bankbranschen i stort. De upplever att alla 

banker ofta dras över “samma kam”, vilket kan medföra negativa attityder mot enskilda 

banker som det egentligen inte berör. Det finns alltså något som gör att bankerna länkas 

samman och det skulle kunna kopplas till att hela deras verksamheter är väldigt lika varandra. 

Spillet från bankbranschen märks också framförallt av när det händer något kring storbanker. 

Detta kan kopplas till att varumärken med små marknadsandelar lätt kan blandas ihop med 

marknadsledare, eller mer generellt varumärken med stora marknadsandelar och skapa 

förvirring hos konsumenter.
215

 Det är alltså väldigt svårt att se skillnader mellan deras 

verksamheter, vilket helt enkelt gör att konsumenter också drar banker över en och samma 

kam. Anledningen till varför det kan bli ännu starkare sammankoppling mellan BS, WWS och 

SW är att de har ännu fler likheter mellan sig och faktorer som skapar förvirring, än andra 

banker. I fallet med bankbranschen är det troligen inte så att konsumenter tror att alla banker 

är under ett och samma varumärke, utan mer att bankerna är lika varandra. Detta kan alltså 

ändå vara en källa till förvirring, då det kan skapa sammanlänkande faktorer. WWS menar att 

när det har skett något negativt medialt kring SW har det varit viktigt att gå ut i lokala pressen 

och berätta att det inte gäller dem. Liknande menar SÖ och SYD då de säger att, när det 

händer något negativt medialt i bankbranschen i stort är det viktigt att informera om att det 

inte gäller dem. I och med att det är väldigt lätt som bank att bli påverkad av publiciteten av 

bankbranschen i sig, är det också viktigt att agera och tala om att det inte gäller företaget om 
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så inte är fallet. Genom att tala om att det inte gäller “oss”, kan det negativa isoleras till det 

företaget som det faktiskt gäller.
216

 

Ännu viktigare blir det då i WWS och BS fall när det kommer till negativ publicitet från SW, 

då kopplingen är ännu starkare dem emellan. Det är just den starka kopplingen som gör att 

den negativa publiciteten spiller över på BS och WWS från SW och likaså från 

bankbranschen till banker.
217

 Det som spiller över kan alltså vara motstridig information eller 

på något sätt göra någon sparbanks image otydlig och därigenom skapa förvirring hos kunder. 

Det negativa spillet menar vi också kan ta fokus från den “riktiga” 

informationen/kommunikationen, det som varumärket verkligen vill ge uttryck för. 

Sammanfattning - Företag med liten marknadsandel blandas lätt ihop med marknadsledare. 

Det är svårt att dra gränser mellan verksamheter inom bankbranschen och företagen dras lätt 

över en kam. När det sker något medialt inom bankbranschen kan det därför vara viktigt för 

de banker som inte har något med det att göra, att kommunicera detta väldigt tydligt till 

marknaden. Det som spiller över från andra banker kan annars påverka imagen, vilken kan 

bli otydlig och därmed skapa förvirring hos konsumenter. Detta blir ännu viktigare i 

sparbankernas fall när det kommer till att det händer något kring SW då de har ännu fler 

länkande faktorer. 

5.1.2 Produkter 

BS och WWS erbjuder sina kunder produkter från SW och kan avropa i stort sett alla deras 

produkter. Här framträder oftast sparbankernas eget namn tillsammans med SW:s, samtidigt 

som också myntet alltid finns med. BS upplever att detta bidrar till sammanblandningen. Trots 

att WWS:s namn står på deras kort, dock tillsammans med myntet och princip samma färger 

som SW:s kort, har WWS upplevt att kunder med kortet i handen ändå säger att det ska till 

SW-kontoret. Ibland förekommer bara ett namn på produkten, vilket endast hänvisar till SW, 

exempelvis swiftadressen Swedsess och Swedbank Robur. BS och WWS använder sig alltså 

också av SW:s dotterbolag, Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Om kunden har 

fondinnehav får den exempelvis ett brev från Swedbank Robur, på vilket det med orange text 

står just Swedbank Robur. När det kommer till just fonder erbjuds i stort endast SW produkter 

och det är väldigt tydligt att de är just SW:s. Detta ger sämre möjlighet för kund att jämföra 

med andra företags produkter och det ger nästan en bild av att företaget är en del av SW. 
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Detta kan vi säga då vi gick in på BS:s hemsida. För att se vilka fonder de erbjöd länkades vi 

vidare till SW:s sida där en lista visades där majoriteten av fonderna hade namnet SW. 

Exempelvis “Swedbank Robur Kinafond”, Swedbank Robur exportfond” och “Swedbank 

Robur Sverigefond”. 

WWS har egen telefonbank, där kunden får prata med någon som sitter på det lokala kontoret. 

De menar att detta är något som ska ge kunden en känsla av det lokala och i och med det vara 

särskiljande. 

Även fast SYD och SÖ är självständiga sparbanker, har de ändå ett visst samarbete med SW 

och det rör sig främst om produkter. Exempelvis använder sig SYD och SÖ av Swedbank 

Robur. De upplever att SW:s produkter behövs, men nu kan de välja fritt om och vad de vill 

använda sig av, det kunde de inte tidigare. “Vi säljer SW:s produkter precis som alla andras, 

menar SYD.” Lika så menar SÖ, att de framstår som mer neutrala genom att de inte är bundna 

till Swedbank robur. De säger att de kan anpassa sig bättre efter kunden och därmed också få 

en personligare touch. 

Vi kan tydligt se att det både finns klara visuella och funktionella likheter mellan WWS:s, 

BS:s och SW:s produkter, vilka kan bidra till att förvirring kring varumärket kan skapas.
218

 

De Foxman E. menar att den primära nyckeln till associationer mellan varumärken är inte 

namnet utan det visuella framträdandet av produkten.
219

 Vi menar i det här fallet att alla 

synliga bevis som är hjälpmedel för att utföra de tjänster som bankerna erbjuder kan likställas 

med produkt. Vi benämner också därför dem som produkt. Det är de som kunden ser och är 

exempelvis bankkort, kuvert och internetbank. Här går det möjligen också att nämna 

bankkontoret, men det resonerar vi kring lite senare i detta avsnitt. Likheterna mellan 

produkterna kan alltså göra att en konsument tror att varumärket är densamma som ett annat 

eller att den har liknande attribut och prestanda som ett annat varumärke. I första fallet kan vi 

prata om direkt brand confusion och i det andra fallet kan prata om förvirring som kan vara en 

bidragande orsak till brand confusion. Ett enda attribut kan vara tillräckligt för att framkalla 

slutsatser hos konsumenten som den annars inte hade kommit fram till. Visuella attribut är 

lättare att minnas, vilket också gör det mer sannolikt att de kommer att användas vid 
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urskiljandet av varumärken.
220

 Då det finns väldigt starka och utbredda visuella och 

funktionella likheter mellan WWS, BS och SW när det kommer till deras produkter, kan vi då 

förstå att detta kan vara en stor källa till den förvirring som finns kring deras varumärken. 

Sammanfattning - Gemensamma produkter med samma eller väldigt lika utseende, både 

grafiskt och funktionellt sett, kan skapa starka sammanlänkande associationer och därmed 

bidra till sammanblandning mellan två varumärken. Detta blir ännu viktigare att se över 

detta för att särskilja sig, i bankernas fall då det oftast är det grafiska som skiljer banker åt, 

samtidigt som det visuella ofta är det som konsumenter bäst minns och därmed använder sig 

av vid särskiljning mellan varumärken. 

5.1.3 Personal 

BS, WWS och SW har olika nätverksgrupper ihop, av vilka BS upplever att personalen 

påverkas. Exempelvis skickas centralt material ut från SW via mailslingor till 

privatmarknadschefer, företagsmarknadschefer och marknadschefer på sparbankerna. Det kan 

handla om övergripande information, men även olika kampanjer och bearbetning av kunder. 

De har även en del träffar tillsammans. Det är både utbildnings- och informationsträffar och 

det är inom alla områden. Ibland är det bara sparbanker som är med, även om det fortfarande 

kan vara under SW:s regi och ibland är SW själva med. BS sköter sin egen ledarutbildning 

och ledarutveckling själv, då de upplever att de har olika sätt att se på hur rörelsen ska drivas. 

Personalen hos BS är mer kundinriktade och BS upplever att personalen hos SW är mer 

kampanjinriktade. Dock kommer SW allt närmare BS i den här frågan. Även om SÖ menar att 

de flesta banker förmodligen är väldigt duktiga och kompetenta i sitt bemötande med kund, 

menar de att de särskiljer sig genom att ge mer tid till sina kunder i jämförelse med SW. Det 

är personal som har gått ifrån SW till SÖ som upplever detta. Det är viktigt för SÖ att 

relationen med kunder ska vara personlig. Det är alltså viktigt att lära känna sina kunder och 

samtidigt ta väl hand om dem. Kundbemötandet är ett av de viktigaste medlen för att särskilja 

sig på marknaden, menar SÖ. BS menar att de särskiljer sig genom att de jobbar väldigt nära 

sina kunder. WWS upplever också att det särskiljer sig genom sitt bemötande, genom sin 

höga servicegrad och säger också att det är det som påverkar kundernas uppfattning mest 

angående deras varumärke. 

SÖ och SYD är inte med i ovannämnda nätverksgrupper och deltar inte heller i träffarna. 

Dock har SYD och SÖ en del samarbeten med andra lokala sparbanker. I och med att BS 
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upplever att de gemensamma aktiviteter som de har med SW påverkar deras personal, skulle 

det kunna leda till likheter hos dessa. Detta kan kopplas till det Hatch M.J. säger, att 

personalen påverkas av kommunikation och interaktion med andra. De andra kan i sin tur 

också påverkas av personalen.
 221

 Vi menar att det här växelspelet kan få SW:s och de 

fristående sparbankernas image att bli mer lika varandra, då de använder samma material och 

har träffar tillsammans. Interaktionerna gör att de bådas organisationsidentiteter påverkas. 

Lika material menar vi kan påverka till att kundernas image av de båda företagen blir mer 

lika. Vidare skulle detta också kunna göra att företagens identitet blir mer lika, då imagen 

också kan ha en påverkan på den. Det skulle alltså då kunna vara en viktig faktor just det att 

BS har egendrivna ledarutbildningar för att särskilja sig. Om det inte lyckas kan personalen 

bli ett ytterligare sammanlänkande element. Om vi ser till det som SÖ menar att 

kundbemötandet är en av de viktigaste faktorerna för att särskilja sig på marknaden, styrker de 

att det blir viktigt att se över hur BS ska kunna särskilja sig då SW blir mer kundinriktade i 

sitt arbetssätt. ”Fel” bemötande skulle kunna bidra till att skapa förvirring, då information från 

personal till kund skulle kunna bli otillräcklig, oklar, tvetydig, motstridig, vilseledande eller 

bara för mycket för sitt syfte.
222

 I resonemanget ovan skulle likheterna mellan personalen 

kunna bidra till en tvetydighet, då andra element möjligen säger att de inte är samma bank. 

Det finns kunder som varit med BS sedan mycket långt tillbaka som tror att det är 

Föreningssparbanken(nuvarande SW) de är kunder hos, även om de går på rådgivning ett par 

gånger per år. I och med att personal kan fungera som katalysatorer mot förvirring då de kan 

vara effektiva kommunikatörer som har direktkontakt med kunder och konsumenter, kan det 

vara viktigt för sparbankernas personal i att känna igen och förstå förvirring hos kunderna. 

Samtidigt behöver de också ha kunskapen om hur de kan reducera den.
223

 I och med att 

personalen kan ha en viktig roll vid kommunikationen skulle det alltså i fallet hos BS, där 

kunder som kommer på rådgivning fortfarande inte vet att det är BS de är kund hos, just 

genom en utökad förståelse hos personalen kunna bidra till att de kan vara med och reducera 

brand confusion. Om vi och andra sidan ser på BS fall som att två gånger per år är ett väldigt 

litet antal träffar med kund, kan det möjligen ses som att det finns lite personlig kontakt att 

påverka vid. Detta resonemang kan visa på att det är ännu viktigare när det kommer till dessa 

kunder att verkligen påverka dem när de har möjlighet. 
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Sammanfattning - Personalen påverkas av kommunikation och interaktion med andra företag. 

Exempelvis kan nätverksgrupper med gemensamma utbildningar och samma eller liknande 

arbetsmaterial hos två företag skapa likheter dem emellan. Om kunder har mycket kontakt 

med ett företags personal kan det vara viktigt att försöka särskilja sig här. Personal kan 

också fungera som katalysatorer mot förvirring då de kan vara effektiva kommunikatörer som 

har direktkontakt med kunder och konsumenter. Det blir då extra viktigt att personalen har 

kunskapen att upptäckta och reducera förvirring. 

5.1.4 Plats 

En stor skillnad mellan WWS, BS och SW är att SW inte finns på landsbygden. Dock gör 

samarbetsavtalet att kunder till alla dessa kan få hjälp med vissa saker på varandras kontor. 

Här menar vi att om det inte är klart för kunden att det är på grund av ett samarbete som de 

kan använda sig av “alla” kontoren, skulle detta kunna vara en bidragande faktor till att 

kunder tror att bankerna är densamma. Och andra sidan kan det dock betyda att de kunder 

som använder sig av både sparbankernas och SW:s kontor har större möjlighet till att 

upptäcka skillnader, även om dessa mellan kontoren visuellt sett inte upplevs speciellt stora 

av oss, när vi har observerat dem. Den enda bank som egentligen stack ut på något sätt, var 

SÖ då de har den gröna färgen som är framträdande på deras kontor. Kunder som använder 

bådas kontor får alltså en större chans till jämförelse till skillnad från de som bara använder 

sig av sparbankernas kontor. Just att BS, WWS och SW inte heller har kontor på samma ort 

innebär här också sämre möjligheter till jämförelse. Då kunder som kanske inte ser banker 

annat än lokalt bara får en närmare kontakt med den lokala sparbanken, kan det ge sämre 

möjligheter till en närmare och direkt jämförelse mellan den lokala sparbanken och SW.
224

 

Att de lokala sparbankerna just finns lokalt och att SW inte gör det på samma ställe är och 

andra sidan en mycket viktig faktor till särskiljning, om sparbankerna lyckas förmedla det på 

ett bra sätt till kunderna. Exempelvis menar SYD att det skulle rubba deras lokala image om 

de gick med i SÖ. 

Sammanfattning - Möjlighet till att jämföra två företags kontor kan ge större möjlighet till att 

se skillnader. Detta kan stärkas om det finns möjlighet att se tydliga skillnader på kontoret 

och än mer om det finns möjlighet att ”granska” dem bredvid varandra. Dock kan det som i 

sparbankernas fall vara särskiljande att bara de har kontor lokalt, men då måste det vara 

klart kommunicerat att det inte är ett lokalt Swedbank-kontor. Det är alltså viktigt att 
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informera till kunder att det är just på grund av ett samarbete som de kan använda sig av 

både SW:s och sparbankernas kontor. 

5.2 Analys del 2 - Faktorursprung 
Som vi tidigare nämnt kan vi se att alla fyra sparbanker har upplevt eller upplever någon 

form av brand confusion. Detta visar på att deras situation på marknaden har skapat en 

associationsbas som på något sätt har lett till förvirring. De samlade associationerna ligger 

alltså då inte i linje med vad sparbankerna vill eller har velat förmedla.
225

 

Här nedan kommer vi att resonera kring var de bidragande faktorerna till brand confusion, 

som tidigare har identifierats i analysen, har sitt ursprung ifrån. Vi vill här peka på det 

huvudsakliga ursprunget. 

I förhållande till det som redan analyserats och med hänsyn till “påverkansflödet” menar vi att 

slätstruken information (budskap som ej framkommer som distinkt) är en faktor som komma 

från företaget. Dock kan även ett distinkt budskap från företaget mattas av på grund av 

överflöd av stimuli och informationsöverflöd på marknaden.
226

 I och med detta kan denna 

faktor också bero på bankbranschen. 

Sett till mediamixen kan vi säga att det främst kommer från företagets påverkan, då företaget 

till stor del kan välja var och när de ska synas i media. Likaså är det med reklamsupport. 

Företaget behöver alltså satsa tillräckligt mycket på reklamsupport och göra det kontinuerligt. 

Att inte göra detta kan som tidigare nämnts vara en bidragande faktor till förvirring. Just att 

inte säga vilka företaget inte är(att de inte är samma företag som sin partner), är en faktor som 

först och främst kommer ifrån företaget. Dock menar vi att det också kan vara en indirekt 

påverkan från samarbetet. Det skulle möjligtvis kunna innebära att det känns fel för företaget 

att säga det rakt ut, då det skulle kunna tolkas som att företaget inte vill förknippas alltför 

mycket med samarbetspartnern. Därmed kanske företaget väljer att inte kommunicera detta på 

samma sätt som de kanske gjort om det inte varit en samarbetspartner. Detta resonemang 

bygger på att vi upplever att det finns en respekt till SW från de som har samarbetsavtalet med 

dem,(vilket vi ser som positivt i ett samarbete) i kombination med att vi också upplever att det 

finns en oenig samarbetsidentitet mellan företaget och samarbetspartner. Om vi tar BS som 

exempel, skulle det möjligen om de skulle uttrycka sig för starkt att de inte är SW, kunna 
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rubba SW:s bild av nationellt heltäckande organisation. En faktor som har en liknande effekt 

som den ovan är just den ej konkurrensmässiga situationen partnerna emellan(sparbankerna 

med samarbetsavtalet och SW). Just att de inte kommunicerar att de är konkurrenter menar vi 

härstammar ifrån brand alliance. Vidare kan också en otydlig positionering i övrigt, just att 

man inte sagt vad man är, är också en faktor som främst har sitt ursprung från företaget. 

En rörig företagshistoria som bidragande faktor kan komma från brand alliance på grund av 

det helt enkelt har varit många fusioner, namnbyten, logotypbyten etc. inom samarbetet. 

Dessa kan alltså bildat en komplex bild av hur samarbetet har sett ut under åren. Det kan och 

andra sidan också bero på att företaget inte lyckats kommunicera denna historia. Vidare leder 

detta in på oenig samarbetsidentitet som faktor, vilken har sitt ursprung ifrån brand alliance. 

Den oeniga samarbetsidentiteten kan också ha bidragit till att kommunikationen av historien 

möjligtvis var tvetydig. Just på grund av att företaget och samarbetspartnern möjligen inte 

kommunicerat samma historia. Alltså kan både företaget själv och brand alliance varit orsaken 

till att historien inte lyckats kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. 

En faktor som dålig timing är svår att säga var den direkt skulle kunna komma från, då det 

skulle kunna skilja sig från tillfälle till tillfälle. Vi menar att timing egentligen kan påverkas 

av alla påverkansparter i “påverkansflödet”, företaget, brand alliance, bankbranschen, 

situationella faktorer och konsumenten. I företagets fall kan det handla om brist på 

förberedelse, dock kan det vara som i SYD:s falla att det kan vara svårt att påverka 

konsumentens inställning. Oförmågan att skapa uppmärksamhet, intresse och förståelse hos 

kunder för det företaget vill kommunicera, kan kopplas till oförmågan att engagera kunder 

genom att misslyckas med att kommunicera de fördelar som denna information eller detta 

budskap har att ge eller visa på för kunden. Ursprunget till denna faktor kan främst härledas 

till företaget i sig. 

För liten share of voice kan visserligen bero på hur mycket företaget satsar på att synas på 

marknaden, men påverkas troligen minst lika mycket av hur mycket den övriga marknaden 

satsar på att synas och höras. Här skulle också brand alliance kunna vara med och påverka. Ju 

större muskler(kapital) desto bättre förutsättningar för att öka sin plats i varumärkesrummet. 

Liknande eller samma kommunicerade värdeord som leder till sammanblandning är en faktor 

som både kan härledas från företaget och brand alliance. Företaget kan välja vad de vill 

uttrycka sig med för värdeord, dock kan detta vara problematiskt på grund av att ett företag 

inte bör byta sina grundvärderingar som de kommunicerar för ofta, då omprofilering kan vara 
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mycket dyrt och ansträngande. Det problematiska blir alltså om det är någon som kopierar 

eller har samma eller liknande värdeord, vilket kan härledas till en konkurrent eller partner. I 

fallet med sparbankerna handlar det just om att partnern har liknande värdeord och kommer 

närmare. Alltså kan vi till företaget också lägga till att brand alliance kan vara ursprung till 

denna faktor. Likheten kan här också bli starkare genom att båda parter i samarbetet har en 

gemensam historia och ett gemensamt företagsursprung, vilket vi i detta arbete kopplar till 

den röriga historien. Dock skulle även gemensam historia och gemensamt företagsursprung 

kunna vara egna faktorer, men fortfarande vara en påverkan från brand alliance. Att samma 

värdeord kan användas med olika innebörd är en faktor som tidigare nämnts kan ge upphov 

till tvetydig information som främst har sitt ursprung från brand alliance(partner), men skulle 

också kunna komma från konkurrent. Det senare innebär att även bankbranschen kan påverka 

till detta. 

När det kommer gemensamt material som syns i kommunikation kan detta härleds direkt till 

brand alliance. 

Bankbranschen påverkar genom att de generellt finns väldigt många likheter mellan 

företagen, vilket innebär att många sammanlänkande faktor i branschen härleds till 

bankbranschen i sig. Detta kan exempelvis handla om likheter i produktutbud, vilket också 

kan kopplas vidare till Brand alliance då sparbankerna med samarbetsavtalet och SW har 

exakt samma produkter i många fall. 

Den komplexa relationen mellan sparbankerna med samarbetsavtalet och SW härstammar 

främst ifrån brand alliance, men också ifrån att företaget i sig inte lyckats kommunicera 

relationen till kund. 

Vidare kan vi säga likadant om den gemensamma symbolen och övriga visuella likheter när 

det kommer till grafisk profil och produkter, att det härstammar ifrån brand alliance. 

Möjlighet för kunderna till BS, WWS och SW att använda varandras kontor är en faktor som 

kan härledas till brand alliance. 

Påverkan från partner och/eller konkurrent med stora marknadsandelar som är av betydande 

storlek för att påverka företaget, menar vi kan komma ifrån både brand alliance. Dock menar 

vi att bidraget till brand confusion kan bli starkare när det involverar en partner med många 

sammanlänkande element. Detta kan styrkas genom alla de intervjuade sparbankernas 



77 

 

upplevelse och att just en högre grad av strategiska likheter kan leda till sammanblandning.
227

 

Svårigheter med att särskilja sig genom sin personal kommer främst ifrån bankbranschen, då 

det finns “mycket kompetent och duktig personal överallt”, och brand alliance på grund av 

gemensamma aktiviteter. Dock är det svårt att säga hur starkt de gemensamma aktiviteterna 

påverkar personalen. Företaget har dock ändå möjlighet att påverka då de kan exempelvis 

välja om de ska vara kundinriktade eller säljinriktade. Här kan också tilläggas att den 

personliga kontakten kan vara fåtalig med kunder, vilket också skapar sämre förutsättningar 

för att just särskilja sig med hjälp av personalen. Detta kan bero på att det i bankbranschen 

som kund är möjligt att klara av sina bankaffärer utan personlig kontakt. Dock skiljer sig 

sparbankerna här från banker som inte satsar på bankkontor, exempelvis rena internetbanker. 

Alltså kan denna faktor att ha svårigheter med att särskilja sig genom personal också härledas 

till företaget i sig. 

Att inte ha kapaciteten eller förmågan att reducera förvirring genom sin personal kan främst 

härledas till företaget i sig. Det kan bero till stor del på vem konsumenten är, men det kan inte 

företaget påverka. 
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I tabellerna nedan har vi sammanställt alla faktorer som vi identifierat och analyserat ovan. 

De har delats in utifrån var de härstammar; från brand alliance, företaget i sig och/eller 

bankbranschen. Med dessa tabeller sammanfattar vi analysen. I nästkommande kapitel 

presenteras de slutsatser vi kommit fram till i detta arbete. 

Tabell 1: Faktorer som kan bidra till brand confusion, vilka härstammar ifrån brand alliance. 

Brand Alliance  Förklaring 

 Kommunicerar ej ”vi är inte” 

 
Viktigt att kommunicera att det är ett samarbete 

och inte ett och samma företag. 

 Oenig samarbetsidentitet 

 
Om samarbetsidentiteten inte är enig, kan 

kommunikationen från företagen bli tvetydig. 

 Brist på synlig konkurrens 

 
Synlig konkurrens mellan två företag kan vara en 

särskiljande faktor. 

 Rörig företags- och samarbetshistoria 

 
…kan vara svår att kommunicera för företag och 

svår att ta till sig som konsument. 

 ”Dålig timing” 

 
I vissa tider till skillnad från andra, kan det vara 

svårare att få förståelse för viss kommunikation.  

 För liten del av share of voice 

 
Plats i varumärkesrummet påverkar 

medvetenheten kring varumärket på marknaden. 

 Liknande värdeord 

 
…kan vara sammanlänkande faktorer. 

 Gemensam historia 

 
…kan bidra till gemensamma associationer. 

 Gemensamt företagsursprung 

 
…kan bidra till gemensamma associationer. 

 Tvetydig kommunikation 

 
…gör det svårare för konsumenter att få en klar 

bild av ett eller flera budskap. 

 Gemensamt kommunikations-material 

 
…kan vara en sammanlänkande faktor som visar 

på likheter. 

 Lika/samma produkter 

 
…kan vara en sammanlänkande faktor som visar 

på likheter. 

 Komplex relation 

 
…kan vara svår att kommunicera för företag och 

svår att ta till sig som konsument. 

 Visuella likheter 

 
…kan vara sammanlänkande faktorer. 

 Kundernas tillgång till partners kontor 

 
…kan ge möjlighet till jämförelse för 

konsumenter om framträdande skillnader finns. 

Kan dock också vara en sammanlänkande faktor. 

 Partner med stora marknadsandelar 
 

Företag med liten marknadsandel blandas lätt 

ihop med marknadsledare. 
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Tabell 2: Faktorer som kan bidra till brand confusion, vilka härstammar ifrån företaget i sig. 

Företaget i sig Förklaring 

 Ej distinkt budskap 

 
…kan ge upphov till en vag image. 

 Svag reklamsupport 

 
Budskap behöver understödjas kontinuerligt och 

tillräckligt mycket. 

 Ej kommunicerar ”Vi är inte” 

 
Viktigt att kommunicera att det är ett samarbete 

och inte ett och samma företag. 

 Ej kommunicerar ”vi är” 

 
Konsumenter behöver veta varför de ska välja 

just dem. 

 ”Dålig timing” 

 
I vissa tider till skillnad från andra, kan det vara 

svårare att få förståelse för viss kommunikation. 

 Oförmåga att engagera kunder 

 
Oförmåga att översätta information som 

fördelaktig för kunden. 

 För liten del av share of voice 

 
Plats i varumärkesrummet påverkar 

medvetenheten kring varumärket på marknaden. 

 Liknande värdeord 

 
…kan vara sammanlänkande faktorer. 

 Tvetydig kommunikation 

 
…gör det svårare för konsumenter att få en klar 

bild av ett eller flera budskap. 

 Oförmåga att kommunicera samarbetet 

 
Det är viktigt att lyckas kommunicera relationen 

på det sätt som de involverade företagen vill att 

den ska framstå. 

 Oförmåga att reducera förvirring med hjälp 

av personal 
Personal som kommer i kontakt med kunder kan 

vara en viktig källa för att upptäcka och reducera 

förvirring. 

 

Tabell 3: Faktorer som kan bidra till brand confusion, vilka härstammar ifrån bankbranschen. 

Bankbranschen Förklaring 

 Övergripande likheter  

 
…inom bankbranschen gör att banker ofta kan 

dras över en kam. 

 ”Dålig timing” 

 
I vissa tider till skillnad från andra, kan det vara 

svårare att få förståelse för viss kommunikation. 

 För liten del av share of voice 

 
Plats i varumärkesrummet påverkar 

medvetenheten kring varumärket på marknaden. 

 Liknande värdeord 

 
…kan vara sammanlänkande faktorer. 

 Konkurrent med stora marknadsandelar 

 
Företag med liten marknadsandel blandas lätt 

ihop med marknadsledare. 

 Svårt att särskilja genom personal 

 
…då många kunder träffar dem sällan, samtidigt 

som kunder möjligen inte träffar andra bankers 

personal och därmed saknas också möjlighet till 

jämförelse. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som vi kommit fram till. Därefter följer egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning. Vi vill understryka att alla nedanstående 

faktorer som kan bidra till brand confusion, inte är ett resultat av en granskning av ett 

företag. Resultatet har framkommit genom erfarenheter från de respondenter som 

representerat de fyra intervjuade företagen och bygger på deras nuvarande situation och dess 

historia.  

Med vår analys som underlag har vi skapat nedanstående tabell, vilken svarar kortfattat på 

studiens forskningsfrågor nummer ett och två. Den visar på de faktorer som främst bidrar till 

brand confusion hos sparbankernas kunder, samt varifrån dessa faktorer härstammar. Vi 

forstsätter sedan slutsatsen med att presentera kunskapsbidraget. Under de tre 

nästkommande rubriker, brand alliance, företaget i sig och bankbransche, beskrivs alla 

faktorer i tabellen mer ingående. Under rubriken åtgärdsförslag presenteras möjliga 

åtgärder för att reducera brand confusion. Detta stycke är alltså svaret på vår tredje 

forskningsfråga. Åtgärderna är främst riktade till organisationer i liknande situation som de 

intervjuade sparbankerna. 

Tabell 4: Faktorer som främst bidrar till brand confusion hos sparbankernas kunder. 

Brand Alliance Företaget i sig Bankbranschen 
 Oenig samarbetsidentitet 

 Brist på synlig konkurrens 

 Rörig företags- och 

samarbetshistoria 

 ”Dålig timing” 

 För liten del av share of 

voice 

 Gemensam historia 

 Gemensamt 

företagsursprung 

 Tvetydig kommunikation 

 Gemensamt 

kommunikations-material 

 Lika/samma produkter 

 Komplex relation 

 Visuella likheter 

 Kundernas tillgång till 

partners kontor 

 Partner med stora 

marknadsandelar 

 Ej distinkt budskap 

 Svag reklamsupport 

 Ej kommunicerar ”Vi är 

inte” 

 Ej kommunicerar ”vi är” 

 ”Dålig timing” 

 För liten del av share of 

voice 

 Liknande värdeord 

 Tvetydig kommunikation 

 Oförmåga att 

kommunicera samarbetet 

 Oförmåga att reducera 

förvirring med hjälp av 

personal 

 Övergripande likheter 
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De faktorer vi identifierat skapar likheter och oklar information som kan göra det svårt för 

konsumenter att särskilja två varumärken, men kan också på andra sätt försvåra för 

konsumenterna att ta in information, exempelvis när det kommer till överflödig och 

vilseledande information. Dessa problem vid hantering av image har tidigare tagits upp i 

studier av exempelvis E. R. Foxman et al. och M. Brengman et al. Det som särskiljer denna 

studies resultat är att vi utöver breddning av tidigare forskning med hjälp av kategorin bank, 

har tagit fram faktorer som direkt och indirekt härstammar ifrån brand alliances. Foxman et al. 

menar att ju mer lika karaktärsdrag två stimuli innehar, desto större sannolikhet till brand 

confusion. Detta är en av huvudorsakerna till att ett samarbete mellan företag, genom t ex 

gemensamma symboler, gemensam historia med mera, kan bidra till brand confusion. Utöver 

dessa likheter påverkar också faktorer som försvårar för konsumenten att se olikheter mellan 

varumärkena, exempelvis rörig samarbetshistoria och oenig samarbetsidentitet. 

6.1 Brand Alliance 
“Rörig företags- och samarbetshistoria” är en viktig faktor till att kunder kan bli förvirrade. 

Denna kan skapas av en “gemensam historia”, ett “gemensamt företagsursprung” och 

händelser genom åren som har påverkat relationens sammansättning och kommunikation. En 

rörig samarbetshistoria kan alltså skapa sammanlänkande faktorer och därigenom osäkerhet 

och förvirring hos kunder om företagen som ingår inte lyckas kommunicera den på ett bra 

sätt. En “gemensam historia” kan skapa likheter mellan företag, samtidigt som den också kan 

skapa tillfällen för kunden att se företagen tillsammans. Detta kan bidra till att kunden tror att 

de är ett och samma eller får svårare att särskilja dem. Även det gemensamma 

företagsursprunget kan vara en sammanlänkande faktor, då den visar på något gemensamt.  

Den nuvarande sammansättningen av samarbetsrelationen kan också vara en faktor som bidrar 

till förvirring, då en “komplex relation” kan vara svår att förmedla. I och med att den är 

komplex kan det vara svårt att skapa intresse hos kunderna till att ta till sig den informationen. 

Det är viktigt för båda företagen i samarbetet att försöka kommunicera hur relationen dem 

emellan ser ut, vilket leder oss vidare in på “oenig samarbetsidentitet”. Om företagen inte har 

en enig samarbetsidentitet kan det innebära att de kommunicerar olika bilder av samarbetet. 

Detta kan leda till att kunder får svårare att förstå hur samarbetsrelationen ser ut och kan leda 

till en ”tvetydig kommunikation” som kan skapa förvirring hos kunder. Oenig 

samarbetsidentitet och/eller tvetydig kommunikation kan speciellt vara viktigt för en partner 

som har en “för liten del av share of voice” i jämförelse med den andre partnern. Dennes 

kommunikation kan då komma att påverka marknaden i större utsträckning än de mindre 
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företaget och därmed också möjligen påverka dess image. Detta kan leda till en otydlig 

positionering och kan bidra till förvirring hos kunder. 

“Lika och/eller samma produkter” och “visuella likheter” hos företag är en viktig orsak till 

förvirring och kan göra att kunder har svårt att se funktionella och visuella skillnader mellan 

företagen. De är alltså sammanlänkande faktorer. Visuella likheter kan exempelvis vara 

gemensamma symboler, färger och kontor, men även hur webbsidan är strukturerad kan visa 

på likheter. 

Då ett samarbete kan innefatta “Gemensamt kommunikationsmaterial” kan detta också 

resultera till att det som kommer ut och syns för kunden skapar likheter mellan företagen. För 

att underlätta för kunden att skilja mellan företagen, är det viktigt att skapa skillnader på de 

produkter och andra visuella bevis. Om likheterna ej är möjliga eller önskade att ändra på, är 

det mycket viktigt att kommunicera vad det verkligen symboliserar. Exempelvis kan myntet 

vara en väldigt stark sammanlänkande faktor mellan SW och sparbanker med 

samarbetsavtalet. Istället för att ta bort, eller modifiera denna symbol, kan det vara ett 

alternativ att jobba mycket med att förklara varför den finns och vad den symboliserar. 

Liknande resonemang kan sägas när det kommer till kontor. De kan vara särskiljande, men 

även visa på likheter. Detta innebär att när det kommer till “kundernas tillgång till partners 

kontor” är det viktigt att företagen i samarbetet hjälper kunden att se skillnader mellan 

företagen när kunderna just besöker kontoren. Detta kan ske genom att skapa visuella 

skillnader mellan kontoren. Om företagen som samarbetar har väldigt lika kan det förvirra 

kunden och ge anledningar till att tro att det är ett och samma företag. 

Om det inte finns någon konkurrens mellan företagen i samarbetet menar vi att det kan vara 

en avsaknad av ett annars möjligen synligt och särskiljande element. Det blir alltså någon 

form av ”brist på synlig konkurrens” i deras kommunikation, som skulle kunna visa för 

kunderna att det inte är samma företag. 

6.2 Företaget i sig 
I det flesta fall bekräftar de faktorer vi identifierat hos företaget i sig tidigare forskning, dock 

finns vissa tillägg. Dessa kommer att noteras särskilt nedan. 

“Ej distinkt budskap” innebär att om budskapet eller informationen som företaget vill 

förmedla inte är tillräckligt distinkt kan detta resultera i ett alltför slätstruket och oklart 

budskap. Detta kan leda till en förvirring hos konsumenten kring vad företaget egentligen vill 
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kommunicera. För att få ett klart och tydligt budskap är det exempelvis viktigt att inte 

använda för många punchlines. Exempelvis har M. Brengman et al. i tidigare forskning 

behandlat kommunikation som ej är distinkt och visat på att det kan bidra till förvirring. 

Vidare kan också “svag reklamsupport” och ej kontinuerlig kommunikation ha en påverkan 

här, då det krävs för att få en viss del av share of voice. “För liten del av share of voice” i sig 

är alltså en faktor som kan bidra till förvirring, då det handlar om möjlighet till att påverka 

medvetenheten kring varumärket hos kunder. Det är alltså viktigt med ett starkt 

varumärkesstöd genom reklam och ihållande kommunikation från företaget. 

“Oförmåga att kommunicera samarbetet“ att när ett företag som ingår i ett brand alliance, 

framförallt där det finns många sammanlänkande element, är det viktigt att kommunicera 

samarbetet och den relationen som skapas emellan parterna. Just om företaget i det här fallet 

“ej kommunicerar vi är inte”, att det inte är samma företag som deras samarbetspartner, kan 

det leda till att konsumenter får en mindre klar bild av hur relationen i ett brand alliance 

verkligen ser ut. Samtidigt är det också viktigt för företaget att kommunicera vilka de är. Om 

de “ej kommunicerar vi är” kan det leda till en övergripande otydlig bild av företaget som 

också kan bidra till förvirring hos konsumenten. Detta bekräftar det som ovan sagts att det är 

viktigt med ett distinkt budskap i kommunikationen ut till konsumenter.  

Oförmågan att skapa uppmärksamhet, intresse och förståelse hos kunder för det företaget vill 

kommunicera, kan också kopplas till just “oförmågan att engagera kunder”. Här menar vi att 

det är viktigt att lyckas med att kommunicera de fördelar som denna information eller detta 

budskap har att ge eller visa på för kunden. Här kan dock “dålig timing” påverka på vilken 

förståelse företag lyckas få med sin kommunikation. I vissa tider kan alltså kunder ha större 

förståelse för en viss kommunikation än i andra tider. Den historiska aspekten med dålig 

timing är något som vi bidrar med till forskningen kring brand confusion. 

“Liknande värdeord” kan vara en sammanlänkande faktor mellan två företag och därmed kan 

det bidra till förvirring. En strategi som är möjlig för företaget är att visa på det som just de är 

bäst på när det kommer till det värdeordet. Vi menar att det i slutändan handlar om att 

företaget ska försöka visa på något som ger ett bevis till kunder att värdeordet är starkare och 

mer rätt hos dem. Här gäller det också att företaget lyckas framföra detta som fördelar till 

kunderna. Då två företag använder sig av samma värdeord finns det också risk att det skapas 

någon form av “tvetydig kommunikation”. Detta kan komma av att företagen lägger olika 

mening i dessa när de kommunicerar ut till marknaden och kan leda till svårigheter för kunder 
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att få en klar bild av vad värdeordet egentligen säger. Tvetydig kommunikation kan alltså 

genom detta leda till förvirring. Ett förslag till åtgärd här om företaget inte vill byta värdeord, 

är att helt enkelt jobba med varumärkesmedvetenhet och försöka få stor plats i 

varumärkesrummet. V-W Mitchell et al. har tidigare behandlat tvetydig information och att 

det kan bidra till förvirring. Detta innebär att vi även bekräftar detta. 

När det kommer till att motverka och agera när företaget upplever förvirrade kunder är 

personalen väldigt viktig. Personal som upptäcker och vet hur de ska bemöta förvirrade 

kunder kan påverka genom att förklara hur det verkligen ser ut. Eftersom “oförmåga att 

reducera förvirring med hjälp av personal” är en bidragande faktor till förvirring, då kunden 

inte blir tillrättavisad, kan det leda till att kunden fortsätter att blanda ihop varumärket med ett 

annat. Om personalen i sig inte heller är olik annat företags personal, saknas också ett 

särskiljande element som annars kunnat visa på skillnader företagen emellan. Här är det alltså 

viktigt att hitta sätt för ett företag att särskilja sig, genom exempelvis arbetssätt, uppförande 

etc. Detta innebär att det som tidigare forskning(V-W. Mitchell et al.) redan behandlat; att 

personalen är viktig när det kommer till att motverka förvirring även kan styrkas genom detta 

arbete.  

6.3 Bankbranschen 
Det vi kan säga om bankbranschen är att den i sig består av väldigt många ”övergripande 

likheter” och upplevs väldigt standardiserad. Det är i stort sätt lika produkter och tjänster som 

erbjuds. Det som främst skiljer är hur företag sätter ihop sin produktflora, om strategin är 

global, nationell, regional, lokal och hur många kontor de vill ha eller om de kanske till och 

med endast vill verka genom internet. Detta leder till att den grafiska profilen kan vara viktig 

för en bank när det kommer till att särskilja sig. Alla likheter inom bankbranschen bidrar till 

att skapa sammanlänkande element mellan dem, därav också att alla banker ofta dras över en 

kam. Detta bekräftar det som A. Ehrenberg et al. menar att det inom finansiella tjänster är 

mycket svårt att differentiera sig, men också det som M. Brengman säger att många likheter 

på en marknad kan göra att den blir rörig och därmed försvårar för konsumenter att särskilja 

varumärken. 

6.4 Åtgärdsförslag 
För att motverka och förebygga brand confusion är ledordet god kommunikation. Denna 

behöver framförallt vara klar och tydlig, distinkt och kontinuerlig. När det kommer till 

samarbeten är det framförallt viktigt att alla involverade parter kommunicerar en enig och 

överenskommen bild av samarbetet. Om det exempelvis finns vissa samarbetsattribut som ger 
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associationer, vilka inte är önskade av någon av parterna, behöver dessa tas bort eller 

kommuniceras ut till konsumenter på annat sätt. Speciellt är detta viktigt om ett företags 

partner är av betydande större storlek, då detta kan leda till att partnerns image får för stort 

inflytande över företagets. 

Sammanfattningsvis upplever vi genom denna studie att de faktorer som i de fristående 

sparbankernas fall har störst påverkan är just myntet och de gemensamma färgerna. Alltså den 

huvudsakliga delen av den grafiska profilen. Dock kan den röriga företagshistorien som bland 

annat inkluderar den komplexa partnerrelationen också spela en stor roll. Detta gör att vi 

slutligen också vill nämna vikten av just hur alla involverande parter i ett samarbete 

kommunicerar och informerar om detta. Om det inte kommer fram klart och tydligt till 

kunden att det är ett samarbete, kan starka likheter och andra tvetydigheter alltså göra att 

kunder tror två företag är ett och samma. 

Som tydligt framkommer av vår slutsats bidrar denna studie med en koppling mellan brand 

alliance och brand confusion. Flera bidragande faktorer och åtgärder av stor betydelse har 

presenterats och beskrivits här.  

6.5 Egna reflektioner & Vidare forskning 
Det praktiska bidraget riktar sig främst till de sparbanker som upplever problemet med brand 

confusion, att bli hopblandad på fel grunder med exempelvis SW, men också till övriga 

företag som upplever liknande problem. Tidigare forskning har behandlat detta i andra 

kategorier exempelvis inom dagligvaruhandeln och sjukvårdsartiklar.
228

  

När företag ska ingå i någon form av brand alliance ska detta också kunna fungera som ett 

underlag vid övervägande och genomförande. 

Utredningen riktar sig till företag, men resultatet gynnar förhoppningsvis konsumenter lika 

mycket. Vi menar att arbetet bidrar till en möjlighet för företag att se över hur deras situation 

påverkar kommunikationen mellan varumärke och konsument. Alltså, i slutändan ska 

företagen ha större möjlighet till att tala i klartext till sina konsumenter, komma närmare det 

de vill säga och konsumenter får därmed större chans till att urskilja vad varje varumärke 

egentligen vill stå för. Detta ger goda förutsättningar för att få företagets identitet och image 

att stämma bättre överens. 

                                                 
228

 V-W Mitchell, V, Papavassiliou,,"Marketing causes and implications of consumer confusion", Journal of 

Product & Brand Management, 1999, s.321 
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Då vi har lyckats visa på ett samband mellan brand alliance och brand confusion i 

bankbranschen, vore det också intressant att undersöka detta genom andra metoder men också 

inom andra branscher och produktkategorier. Då det är svårt att generalisera detta utifrån 

endast detta specifika fall vore det alltså bra om andra forskare utreder detta vilka då kan 

verifiera eller förkasta även detta arbete. Vi hoppas att undersökningen ihop med framtida 

arbeten kan fungera som en databas där andra forskare har möjlighet att utreda möjligheten att 

överföra detta till en annan miljö. Exempelvis vore det intressant att genom en kvantitativ 

metod utreda till vilken grad kunderna är förvirrade på grund av ett samarbete. Det skulle 

också vara intressant att se om det finnas fler orsaker till att banker ofta dras över en kam. 

Kan det möjligen vara så att media styrker den bilden när de framställer banker? 

WWS menar att lojalitet och attityd inte påverkas i någon stor utsträckning när det kommer 

till brand confusion. Detta tänker vi kan bero på att en del av de kunder som inte kunde 

särskilja WWS från SW ändå kallade dem för den bra SW i Arvika. Det finns alltså ändå 

något som gör att de skiljer på verksamheterna, även om samma varumärkesnamn används för 

båda. Vi tänker att detta kan ha att göra med den personliga närheten som WWS menar att de 

har med kunderna. Det spelar kanske mindre roll för kunden vad det är för en bank eller 

varumärke. Det viktigaste är kanske mer den personen de möter på kontoret. Dock säger de 

andra sparbankerna att de också har väldigt personliga relationer med sina kunder, men 

nämner inget om att de hört något liknande som WWS(den bra SW i Arvika). Detta gör 

möjligen att resonemanget kan fallera eller så är det så att WWS lyckats bättre här. Det skulle 

vara intressant att gå vidare och undersöka djupare hur långt det är möjligt att differentiera sig 

genom bemötande. 

Det skulle också vara intressant att undersöka vilken metod SKI har använt sig av när de mätt 

hur nöjda kunderna är inom bankbranschen. Detta blir intressant just när det kommer till 

sparbanker då i alla fall de vi intervjuat upplever att det finns en förvirring kring varumärket 

och att en del kunder inte vet vilken bank de egentligen är kunder hos. Detta kanske ger en 

sneddriven bild positiv eller negativ för respektive företag. 
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Bilagor 

Bilaga1: FRÅGOR Bergslagens Sparbank 

__________________________________________________________________________________________ 

Sparbankens situation: 

Swedbank: 

1. Hur skulle ni beskriva er relation till Swedbank? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Idag och tidigare? 

 Vad innefattar ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 Vilka är produkterna och hur syns det utåt(om det gör det) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 Hur resonerar ni kring just en partner-konkurrent-situationen? 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut 

 

2. Hur upplever ni att samarbetet påverkar er organisation och ert varumärke(Sparbanken)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

3. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar er organisation eller ert varumärke (Sparbanken & 

Swedbank)?(Att ni är egen) 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

4. Hur upplever ni att samarbetet påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta? 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

5. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

__________________________________________________________________________________________ 

Sparbanker: 

6. Hur skulle ni beskriva er relation med andra Sparbanker? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Vad innebär/innefattar ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 (Hur resonerar ni kring just partner-konkurrent-situationen?) 

 (Kan ni se några likheter mellan er och andra Sparbanker?) 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut(Vad har ni inte gemensamt) 

 

7. Hur upplever ni att namnet Sparbank påverkar er situation på marknaden?  



 

 

 Specifikt er image(kunders uppfattning om er) (varumärke) 

 Sammankopplingar med andra varumärken 

 Fördelar/Nackdelar och vad skapar dessa 

 Hur påverkar det er situation i övrigt på marknaden(Andra sparbanker och banker) 

 (Hur påverkar det er situation sett utifrån er relation till Swedbank(partner/konkurrent) 

___________________________________________________________________________ 

Missuppfattning / förvirring: 

8. Har ni upplevt Sammanblandningar kring ert varumärke bland era kunder och/eller andra konsumenter? (Både 

med Swedbank, andra sparbanker och banker) 

 På vilket sett har det yttrat sig(Hur och var har ni upptäckt detta) 

 Vilka konsekvenser har missuppfattningarna medfört 

 När började ni upptäcka missuppfattningarna 

 Hur har det här utvecklats över tid 

 Om era samarbeten har ändrats över tid, hur har det påverkat missuppfattningarna hos era kunder 

och/eller konsumenter 

 

9. Vad är det som ni upplever har legat bakom missuppfattningarna? 

 Finns det några särskilda områden inom er verksamhet som påverkat mer eller mindre 

 

10. Finns det några särksilda faktorer som ligger bakom? (ex. Hur, var, när eller på villket sätt ni arbetat eller 

kommuniserat ut till marknaden) 

 När skapar sig kunderna och/eller konsumenterna missuppfattningar? 

 

11. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till olika samarbeten? 

 Swedbank 

 Sparbank 

 andra banker 

 

12. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till något annat? (egna misstag) 

 

13. Upplever ni att missuppfattningarna har påverkat marknadsresponsen till er organisation eller ert varumärke? 

(Brand equity) 

 Påverkat er image 

 Har missuppfattningarna påverkat attityden och den beteendemässiga lojaliteten hos era kunder och 

eller andra konsumenter? 

 Om ja, på vilket sätt (kortsiktigt/långsiktigt) 

___________________________________________________________________________ 

Åtgärder: 

14. Har ni vidtagit åtgärder mot missuppfattningarna? 

 Vilka är dessa? 

 Har ni planerat för några vidare åtgärder 

15. Vilka effekter och resultat har ni sett från åtgärder ni tagit? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas attityd? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas beteendemässiga lojalitet? 

 

16. Hur skulle ni vilja att er relation till Swedbank såg ut? 

 Vad ser ni för hinder för att skapa det 

 Vad ser ni för möjligheter med det 

 

17. Hur tänker ni kring att vara en lokal och nationell(global) bank? 

 Hur tror ni att konsumenter tänker och resonerar 

 

18. Hur upplever ni att kundernas och konsumenternas uppfattning om er som bank påverkas av bankbranschen i 

stort? 

 Hur påverkar andra banker uppfattningen om er, de som inte kan direkt kopplas samman med er utöver 

att de är banker 

 Vilka faktorer spelar roll 

___________________________________________________________________________ 

Övrigt: 



 

 

19. Har ni några övriga tankar runt missuppfattningar kring ert eller andras varumärken? 

 

20. Hur har risker för missuppfattningar förändrat er och bankens syn på samarbeten med andra varumärken. 

 Hur resonerar ni kring ingåendet i eller hanteringen av ett varumärkessamarbete 

 

21. Har ni några övriga tankar/funderingar? 

  



 

 

Bilaga 2: FRÅGOR Westra Wermlands Sparbank 

___________________________________________________________________________ 

Sparbankens situation: 

1. Hur skulle ni beskriva er relation med Swedbank? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Vad innebär/innefattar ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut(Vad har ni inte gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 

2. Hur upplever ni att samarbetet påverkar er organisation och ert varumärke(Sparbanken)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

3. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar er organisation eller ert varumärke (Sparbanken & 

Swedbank)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

4. Hur upplever ni att samarbetet påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta? 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

5. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

6. Hur upplever ni att namnet Sparbank påverkar er situation på marknaden?  

(Fördelar/Nackdelar och vad skapar dessa)  

 Hur påverkar det er situation sett utifrån er relation till Swedbank(partner/konkurrent) 

 Hur påverkar det er situation i övrigt på marknaden(Andra sparbanker och banker) 

___________________________________________________________________________ 

Missuppfattningar/förvirring: 

7. Har ni upplevt missuppfattningar kring ert varumärke hos era kunder och/eller andra konsumenter? 

 På vilket sett har det yttrat sig(Hur och var har ni upptäckt detta) 



 

 

 Vilka konsekvenser har detta medfört 

 När började ni upptäcka detta 

 Hur har det utvecklats över tid 

 Om ert samarbete med Swedbank har ändrats över tid, hur har det påverkat missuppfattningarna hos era 

kunder och/eller konsumenter 

 

8. Vad är det som ni upplever har legat bakom missuppfattningarna? 

 Finns det några särskilda områden som påverkat mer eller mindre 

 

9. När skapar sig kunderna och/eller konsumenterna missuppfattningar? 

 Finns det några särksilda faktorer som ligger bakom (ex. Hur, var, när eller på villket sätt ni 

arbetat/kommuniserat ut till marknaden) 

 

10. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till samarbetet med Swedbank? 

 att ni är en Sparbank? 

 att ni är verksamma i bankbranschen? 

 Kan ni koppla orsaker till något annat? 

 

11. Upplever ni att missuppfattningarna har påverkat marknadsresponsen till er organisation eller ert varumärke? 

(Brand equity) 

 Har missuppfattningarna påverkat attityden och den beteendemässiga lojaliteten hos era kunder och 

eller andra konsumenter? 

 Om ja, på vilket sätt 

___________________________________________________________________________ 

Åtgärder: 

12. Har ni vidtagit åtgärder mot missuppfattningarna? 

 Vilka är dessa? 

 Har ni planerat för några vidare åtgärder 

 

13. Vilka effekter och resultat har ni sett från åtgärder ni tagit? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas attityd? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas beteendemässiga lojalitet? 

___________________________________________________________________________ 

Övrigt: 

14. Har ni några övriga tankar runt missuppfattningar kring ert eller andras varumärken? 

 

15. Hur har förvirringen förändrat er och bankens syn på samarbeten med andra varumärken. 

 Hur resonerar ni kring ingåendet i eller hanteringen av ett varumärkessamarbete 

  

16. Har ni några övriga tankar/funderingar? 

  



 

 

Bilaga 3: FRÅGOR Sparbanken Syd 

________________________________________________________________________________ 

Sparbankens situation: 

 

Sparbanker: 

1. Hur skulle ni beskriva er relation med andra Sparbanker? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Vad innebär/innefattar ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 Hur resonerar ni kring just partner-konkurrent-situationen? 

 Kan ni se några likheter mellan er och andra Sparbanker? 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut(Vad har ni inte gemensamt) 

 

2. Hur upplever ni att namnet Sparbank påverkar er situation och på marknaden?  

 Specifikt er image(kunders uppfattning om er) (varumärke) 

 Sammankopplingar med andra varumärken 

 Fördelar/Nackdelar och vad skapar dessa 

 Hur påverkar det er situation i övrigt på marknaden(Andra sparbanker och banker) 

 Hur påverkar det er situation sett utifrån er relation till Swedbank(partner/konkurrent) 

 

________________________________________________________________________________ 

Swedbank: 

3. Hur skulle ni beskriva er relation till Swedbank? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Idag och tidigare? 

 Vad innefattar/innefattade ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 ar det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 När avbröts samarbetet 

 Hur resonerar ni kring just en partner-konkurrent-situationen? 

 Varför bröt ni samarbetet? 

 Kan ni se några likheter mellan er och Swedbank 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut 

 

4. Hur upplever ni att samarbetet påverkar er organisation och ert varumärke(Sparbanken)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

5. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar er organisation eller ert varumärke (Sparbanken 

& Swedbank)?(Att ni är egen) 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

6. Hur upplever ni att samarbetet påverkar Swedbank?  

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta? 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 



 

 

7. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

________________________________________________________________________________ 

Missuppfattningar/förvirring: 

8. Har ni upplevt missuppfattningar kring ert varumärke bland era kunder och/eller andra konsumenter? 

(Både med Swedbank, andra sparbanker och banker) 

 På vilket sett har det yttrat sig(Hur och var har ni upptäckt detta) 

 Vilka konsekvenser har missuppfattningarna medfört 

 När började ni upptäcka missuppfattningarna 

 Hur har det här utvecklats över tid 

 Om era samarbeten har ändrats över tid, hur har det påverkat   

  missuppfattningarna hos era kunder och/eller konsumenter 

 

9. Vad är det som ni upplever har legat bakom missuppfattningarna? 

 Finns det några särskilda områden inom er verksamhet som påverkat mer eller mindre 

 

10. Finns det några särskilda faktorer som ligger bakom? (ex. Hur, var, när eller på villket sätt ni arbetat 

eller kommuniserat ut till marknaden) 

 När skapar sig kunderna och/eller konsumenterna missuppfattningar? 

 

11. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till olika samarbeten? 

 Swedbank 

 Sparbank 

 andra banker 

 

12. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till något annat? (egna misstag) 

 

13. Upplever ni att missuppfattningarna har påverkat marknadsresponsen till er organisation eller ert 

varumärke? (Brand equity) 

 Påverkat er image 

 Har missuppfattningarna påverkat attityden och den beteendemässiga lojaliteten hos 

  era kunder och eller andra konsumenter? 

 Om ja, på vilket sätt (kortsiktigt/långsiktigt) 

 

________________________________________________________________________________ 

Åtgärder: 

14. Har ni vidtagit åtgärder mot missuppfattningarna? 

 Vilka är dessa? 

 Har ni planerat för några vidare åtgärder 

 

15. Vilka effekter och resultat har ni sett från åtgärder ni tagit? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas attityd? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas beteendemässiga lojalitet? 

 

________________________________________________________________________________ 

Bankbranschen: 

16. Hur tänker ni kring att vara lokal och nationell(global) bank? 

 Hur tror ni att konsumenter tänker och resonerar 

 

17. Hur upplever ni att kundernas och konsumenternas uppfattning om er som bank påverkas av  

bankbranschen i stort? 

 Hur påverkar andra banker uppfattningen om er, de som inte kan direkt kopplas  samman med 

er utöver att de är banker 



 

 

 Vilka faktorer spelar roll 

________________________________________________________________________________ 

Övrigt: 

18. Har ni några övriga tankar runt missuppfattningar kring ert eller andras varumärken? 

 

19. Hur har risker för missuppfattningar förändrat er och bankens syn på samarbeten med andra 

varumärken. 

 Hur resonerar ni kring ingåendet i eller hanteringen av ett varumärkessamarbete 

  

20. Har ni några övriga tankar/funderingar? 

  



 

 

Bilaga 4: FRÅGOR Sparbanken Öresund 

_________________________________________________________________________________ 

Sparbankens situation: 

 

Swedbank: 

1. Hur skulle ni beskriva er relation till Swedbank? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Idag och tidigare? 

 Vad innefattar/innefattade ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 När avbröts samarbetet 

 Hur resonerar ni kring just en partner-konkurrent-situationen? 

 Varför bröt ni samarbetet? 

 Kan ni se några likheter mellan er och Swedbank 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut 

 

2. Hur upplever ni att samarbetet påverkar er organisation och ert varumärke(Sparbanken)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

3. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar er organisation eller ert varumärke (Sparbanken 

& Swedbank)? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

4. Hur upplever ni att samarbetet påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta? 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

5. Hur upplever ni att konkurrensen er emellan påverkar Swedbank? 

 Vilka fördelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa fördelar 

 Vilka nackdelar upplever ni med detta 

 Vad skapar dessa nackdelar 

 Upplever ni andra effekter som varken är för eller nackdelar 

 Vad skapar dessa effekter 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Sparbanker: 

6. Hur skulle ni beskriva er relation med andra Sparbanker? (samarbetspartner + konkurrent) 

 Vad innebär/innefattar ert samarbete (Vad har ni gemensamt) 

 När skapades detta samarbete 

 Har det förändrats över tid(I sådant fall när, vad och hur) 

 Hur resonerar ni kring just partner-konkurrent-situationen? 

 Kan ni se några likheter mellan er och andra Sparbanker? 

 Vad är det som skiljer er/Hur ser er konkurrenssituation ut(Vad har ni inte gemensamt) 



 

 

 

7. Hur upplever ni att namnet Sparbank påverkar er situation och på marknaden?  

 Specifikt er image(kunders uppfattning om er) (varumärke) 

 Sammankopplingar med andra varumärken 

 Fördelar/Nackdelar och vad skapar dessa 

 Hur påverkar det er situation i övrigt på marknaden(Andra sparbanker och banker) 

 Hur påverkar det er situation sett utifrån er relation till Swedbank(partner/konkurrent) 

  

8. Hur upplever ni att andra sparbanker påverkar er organiastion och ert varumärke? 

__________________________________________________________________________________________ 

Missuppfattningar/förvirring: 

9. Har ni upplevt missuppfattningar kring ert varumärke bland era kunder och/eller andra konsumenter? 

(Både med Swedbank, andra sparbanker och banker) 

 På vilket sett har det yttrat sig(Hur och var har ni upptäckt detta) 

 Vilka konsekvenser har missuppfattningarna medfört 

 När började ni upptäcka missuppfattningarna 

 Hur har det här utvecklats över tid 

 Om era samarbeten har ändrats över tid, hur har det påverkat   

  missuppfattningarna hos era kunder och/eller konsumenter 

 

10. Vad är det som ni upplever har legat bakom missuppfattningarna? 

 Finns det några särskilda områden inom er verksamhet som påverkat mer eller mindre 

 

11. Finns det några särksilda faktorer som ligger bakom? (ex. Hur, var, när eller på villket sätt ni arbetat 

eller kommuniserat ut till marknaden) 

 När skapar sig kunderna och/eller konsumenterna missuppfattningar? 

 

12. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till olika samarbeten? 

 Swedbank 

 Sparbank 

 andra banker 

 

13. Vilka av orsakerna till missupfattningar upplever ni kan kopplas till något annat? (egna misstag) 

 

14. Upplever ni att missuppfattningarna har påverkat marknadsresponsen till er organisation eller ert 

varumärke? (Brand equity) 

 Påverkat er image 

 Har missuppfattningarna påverkat attityden och den beteendemässiga lojaliteten hos 

  era kunder och eller andra konsumenter? 

 Om ja, på vilket sätt (kortsiktigt/långsiktigt) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Åtgärder: 

15. Har ni vidtagit åtgärder mot missuppfattningarna? 

 Vilka är dessa? 

 Har ni planerat för några vidare åtgärder 

 

16. Vilka effekter och resultat har ni sett från åtgärder ni tagit? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas attityd? 

 Har det påverkat kundernas och/eller konsumenternas beteendemässiga lojalitet? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Bankbranschen: 

17. Hur tänker ni kring att vara lokal och nationell(global) bank? 

 Hur tror ni att konsumenter tänker och resonerar 

 

18. Hur upplever ni att kundernas och konsumenternas uppfattning om er som bank påverkas av 

bankbranschen i stort? 

 Hur påverkar andra banker uppfattningen om er, de som inte kan direkt kopplas samman med er 



 

 

utöver att de är banker 

 Vilka faktorer spelar roll 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Övrigt: 

19. Har ni några övriga tankar runt missuppfattningar kring ert eller andras varumärken? 

 

20. Hur har risker för missuppfattningar förändrat er och bankens syn på samarbeten med andra 

varumärken. 

 Hur resonerar ni kring ingåendet i eller hanteringen av ett varumärkessamarbete 

 


