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Sammanfattning 
 

Dagens olika marknader består vanligtvis av många konkurrenter där alla konkurre-

rar om samma kunder vilket kräver mer av företagen att sticka ut från mängden och 

göra sig mer konkurrenskraftiga. En djup relation med kunden är därför av en stor 

betydelse som bland annat kan uppnås genom varumärket.  

 

Ett varumärke har vissa personliga egenskaper som ger konsumenter en underlig-

gande betydelse. Dessa egenskaper sätter sig som undermedvetna bilder hos konsu-

menterna och speglar företagets verksamhet. Denna personlighet som skapas är en 

av de viktiga delarna i relationen mellan företaget och konsumenten. Men även kon-

sumenter har olika personlighetsdimensioner som attraheras av specifika personlig-

heter hos varumärket. Varumärkets särskiljande personlighet är därför en viktig 

nyckel till varumärkets framgång  

 

Tidigare studier har påvisat att det förekommer ett signifikant samband mellan  

varumärkets personlighet och varumärkets lojalitet Det finns ännu ingen studie som 

lyckats påvisa att det förekommer ett signifikant samband mellan konsumenternas 

personlighet och varumärkets personlighet inom banksektorn. Därför är syftet med 

denna uppsats att undersöka om det förekommer ett samband mellan en banks  

varumärke i relation till konsumenternas personlighet.  

 

Studien är uppbyggd av primärdatan som insamlats genom den kvalitativa metoden,  

enkätundersökningar. Den kvalitativa metoden är bäst lämpade för att kunna göra 

rättvisa jämförelser med tidigare studiers resultat. Datan insamlades genom ett  

samarbete med Sparbanken 1826 från deras kunder. Studiens resultat kan ge en  

indikation på hur väl banken har lyckats med att ge kunderna rätt uppfattning om 

deras varumärke.  

 

Nyckelord: Personlighetsdimensioner, varumärkets personlighet, bank, personlig-

het, varumärke. 

 



Abstract 
 

Today are various markets usually consisted of many competitors, which all com-

pete for the same customers and requiring more of them to stand out from the crowd 

and make themselves more competitive. A deep relationship with the customer is 

therefore of great importance that among other things can be achieved by the brand. 

 

A brand has certain personal characteristics that give consumers an underlying 

meaning. These properties sit as subconscious images of the consumers and mirrors 

in accordance with the company's operations. This personality that’s created is one 

of the important elements in the relationship between the company and the consum-

er. But consumers have different personality traits that are attracted to specific per-

sonalities of the brand. The brand's distinctive personality is an important key to the 

brand's success 

 

Previous studies have shown a significant relationship between brand personality 

and brand loyalty in different sectors. Something that hasn’t yet been proved is if 

there’s a significant relationship between consumers’ personality and brand person-

ality in the banking sector. The purpose of this paper is therefore to investigate if 

there’s a relationship between a bank's brand and the consumer's personality. 

 

The study is based on primary data, which has been gathered through the quantita-

tive method using surveys. The quantitative method is the best choice for this sort of 

studies, since it allows a fair comparison with the results of earlier studies. The in-

formation was gathered in collaboration with Sparbanken 1826, by limiting the tar-

get group to customers at that bank. This study could provide an indication regard-

ing how successful the bank has been able to provide customers with the right idea 

of its brand.  

 

Key words: Personality traits, brand personality, bank, personality, brand.  



Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Christer Ekelund för stort engagemang, goda råd 
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tack till samtliga respondenter som deltagit i vår undersökning och möjlig-

gjort denna studie. Slutligen vill vi tacka Maths Malmström, Jörgen Svensson 

Dahl, Ola Danielsson och Jörgen Borgström från Sparbanken 1826 för deras 

intresse och samarbete. 
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Ordlista 
Eftersom vi använder oss av översatta engelska ord till svenska i uppsatsen 

finns här en lista över dessa hur de har tolkats för att minimera missuppfatt-

ningen som kan framkomma vid översättningar. 

 

Agreeableness  = Vänlighet  

Brand loyalty  = Varumärkes lojalitet 

Brand personality  = Varumärkets personlighet 

Competence   = Kompetens 

Conscientiousness  = Noggrannhet 

Excitement   = Spänning 

Extraversion   = Utåtriktning 

Neuroticism Emotionell  = Instabilitet 

Openness   = Öppenhet 

Personality traits  = Personlighetsdimensioner 

Ruggedness   = Motståndsförmåga 

Sincerity   = Uppriktighet 

Sophistication  = Förfinat 

 

Förkortningar 
För att förenkla för läsaren har vi valt att använda oss av förkortningar på 

vissa ord som förekommer ofta i denna uppsats.  

 

KPD  =  Konsumenternas personlighetsdimensioner 

VL  =  Varumärkes lojalitet 

VP  =  Varumärkets personlighet 
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1. Inledning  
 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen och resultat från tidi-

gare forskningar. Problemdiskussionen presenterar vilken begränsning som 

tidigare forskning har haft. Här presenteras även frågeställningen, syftet, 

avgränsningar samt en kort introduktion av vårt metodval. Kapitlet avslutas 

med att presentera uppsatsens disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Vad är det egentligen som gör att vi föredrar ett visst varumärke, är det vad 

varumärket står för eller är det något annat som gör att vi väljer det framför 

alla andra? Ett starkt varumärke har väldigt många fördelar. Det uppfyller 

inte bara konsumenternas behov utan skapar även en koppling mellan kon-

sumenterna och varumärket. Vissa bolag lyckas bättre än andra med att skapa 

denna koppling mellan bolaget och kunderna, vilket genom marknadsföring-

en skapat en association där konsumenter kopplar ett specifikt varumärke 

med något betydelsefullt. Två bra exempel på företag som lyckats göra detta 

är Fjällräven som sammankopplas med uteliv och naturmedvetenhet samt 

Volvo som associeras med att vara en säker familjebil. Listan med lyckade 

exempel kan göras lång men dessa bolag har alla lyckats skapa ett mervärde 

hos respektive varumärke, vilket de kan använda för att ta ut ett högre pris för 

sina varor än konkurrenterna för motsvarande varor. När ett bolag genom 

detta mervärdeskapande lyckas beröra konsumenternas känslor genererar det 

en högre begäran hos dessa än vad de egentligen är medvetna om, vilket kan 

uppnås genom väl placerad marknadsföring (Barlovic, Clausnitzer & Damm-

ler, 2005). 

 

Konsumenter blir dagligen medvetet och omedvetet utsatta för olika  

former av marknadsföring, vilket har en underliggande effekt i valen av pro-

dukter och tjänster (Plummer, 1984). Varumärket i sig presenteras för oss 
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konsumenter genom bland annat produkten i sig, paketeringen, namnet eller 

försäljningskanaler. Konsumenterna tolkar varumärket genom olika filter; 

erfarenhet, uppfattningar, missuppfattningar och påverkas dessutom av bruset 

som existerar på marknaden. Dessa faktorer är inputs till varumärkets person-

lighet (vilket kommer att definieras som VP framöver). Denna VP är vad 

företagen vill att konsumenter ska tänka och känna vid kontakt med varumär-

ket, men även vad konsumenter faktiskt tänker och känner vid kontakten 

(ibid).  

 

I en studie gjord av Jafarnejad et al. (2012) har det visats att varumärken har 

vissa personliga egenskaper som har en underliggande betydelse för konsu-

menterna. Dessa egenskaper sätter sig som undermedvetna bilder hos  

konsumenterna och skapar en bild hos konsumenterna av företagets verksam-

het. Denna personlighet som skapas är en av de viktigaste delarna i relationen 

mellan företaget och konsumenten. Konsumenter har olika personlighetsdi-

mensioner (personality traits) som gör att de attraheras av specifika person-

ligheter hos ett varumärke. Varumärkets särskiljande personlighet är därför 

en viktig nyckel till varumärkets framgång (Aaker, 2010). Konsumenter kan 

se varumärken som mänskliga ting och kan då förvänta sig att företagets  

varumärke som representeras av ord, attityder, beteenden och tankar ska möta 

deras respektive personlighetsdimensioner (ibid). Med andra ord är målet 

med marknadsföringsaktiviteter att skapa förtroende hos konsumenterna och 

få dem att identifiera och förknippa sig själva med bolagets VP. 

  

Genom tidigare undersökningar har det fastställts att alla varumärken har 

någon form av personlighet som gör att kunderna kan känna 

samhörighet till (Milewicz & Herbig, 1994). Det är därför väldigt viktigt för 

företagen att bli medvetna om den personliga uppfattningen som konsumen-

terna har om deras varumärke. Genom att bolaget har ett starkt varumärke 

känner kunden att han eller hon får ett mervärde vid inköpet utöver den fak-
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tiska produkten. Verkligheten är att varumärket stärker och utökar värdet för 

produkten eller tjänsten som företaget erbjuder kunderna (Pour, Ashkan & 

Abolfazl, 2010).  

 

Några exempel på länder där studier genomförts inom detta område i bank-

sektorn är Iran, Storbritannien, Malaysia, Brasilien, Sydkorea (Jafarnejad et 

al., 2012; Huang, Mitchell & Rosenaum-Elliott, 2012; Ahmad, Dent & 

Rustam, 2011; Fernandes, Kormann & Scharf, 2012; Kim & Sung, 2010). 

Dessa studier uppvisar ett positivt samband mellan VP och varumärkets loja-

litet (kommer framöver definieras som VL), samtidigt som det även gjorts 

inom andra områden där studien har inkluderat flera olika sektorer (Chaud-

huri & Holbrook, 2001). Det har däremot bedrivits en väldigt begränsad 

forskning kring konsumenternas personlighetsdimensioner (kommer definie-

ras framöver som KPD) i relation till VP inom olika sektorer. En intressant 

forskning som är gjord på denna relation är Lins studie (2010) på spel- och 

leksaksindustrin, där sambandet har undersökts mellan KPD i relation till VP. 

Studien undersökte även relationen i samband med VL.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har tidigare forskats väldigt mycket kring konsumenter och dess lojalitet i 

olika branscher, så även inom banksektorn vilket gör att det finns väldigt lite 

att tillägga (Jafarnejad et al., 2012). Det har även forskats kring relationen 

mellan VP och VL under de senaste åren vilket gör att det inte kommer att 

beröras i denna studie då det redan är kartlagt för banksektorn.  

 

Tidigare studier i andra sektorer har däremot visat att det förekommer ett 

signifikant samband mellan VP och VL (ibid). Förslag från en tidigare studie 

var att undersöka relationen i andra sektorer (Lin, 2010). Eftersom det saknas 

tidigare studier rörande hur denna relation ser ut inom banksektorn är detta en 

jämförelse som är aktuell att undersöka. Resultat från tidigare studier på 
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andra sektorer ligger tillgrund för denna studie (ibid; Huang et al., 2012). 

Denna uppsats kommer bidra med ett empiriskt synsätt inom banksektorn 

eftersom det för tillfället saknas en liknande studie för denna sektor i dagslä-

get. 

 

Tidigare studier inom detta område visar att konsumenter föredrar varumär-

ken baserat på hur väl de reflekterar deras personligheter (Huang et al., 

2012). I tidigare kvalitativa studier gjorda i fokusgrupper och djupintervjuer 

har konsumenterna inte haft svårigheter med att svara på frågor som: “Anta 

att varumärket är en person, vad för typ av person skulle han/hon vara och 

med vilken personlighet?” (Azoulay & Kapferer, 2003). Detta visar att kon-

sumenter dras till varumärken som de känner en samhörighet med och att de 

uppfattar varumärken som något mer än bara ett ord eller företagsnamn. För 

att vara ett framgångsrikt företag på dagens globala och konkurrensutsatta 

marknader är kundlojalitet och ett starkt varumärke två faktorer som är kri-

tiska för ett bolags överlevnad på lång sikt. Bankerna är inget undantag i 

detta avseende (Jafarnejad et al., 2012).  

 

I Jafarnejads et al. (2012) artikel beskriver de att alla varumärken har en per-

sonlighet, även om varken konsumenter eller företaget är medvetna om det 

samt att kopplingen ibland kan vara mer diffus beroende på situation. Ett va-

rumärke kan ha olika betydelser för olika personer, samtidigt som konsumen-

ter alla har olika personligheter. Varumärken kan förknippas med mänskliga 

personlighetsdimensioner genom konsumenternas lärande och erfarenheter. 

Företagen har därför en stor utmaning som de måste lösa, då de försöker de-

finiera deras VP och dessutom möjliggöra för konsumenterna att relatera till 

varumärket (Plummer, 1984). Det är därför väldigt viktigt för företagen att 

kontrollera hur väl konsumenten delar företagets uppfattning av VP. 
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Diskussioner har förts rörande Aakers VP och om det verkligen är den bästa 

modellen att använda för att kategorisera VP (Azoulay et al., 2003; Romani-

uk & Ehrenberg, 2012). Kritiker menar att eftersom hans modell var den 

första i sitt slag har många forskare använt sig av den utan att riktigt ifråga-

sätta modellen (Azoulay et al., 2003). De flesta modeller kring VP är oftast 

inte helt nyupptäckta utan är helt eller delvis baserade på Aakers modell. 

Denna modell har haft och har fortfarande en stor genomslagskraft och an-

vänds än idag världen över för att förklara samband mellan varumärket och 

kundlojalitet. 

 

Fennis, Pruyn & Free (2005) gjorde fyra experiment för att testa hur  

sambandet fungerar mellan KPD och VP. Resultatet avslöjade att det fanns 

ett signifikant samband mellan dessa två. Eftersom detta bara har testats i 

andra sektorer är det högst intressant att se om resultatet blir detsamma även i 

banksektorn. Resultatet av denna studie kan användas för att utveckla  

marknadsföringsstrategier hos banker samt ge en inblick i ett område som för 

många ännu är okänt. Vidare kommer resultatet att hjälpa till att ge en  

förståelse för sambandet mellan KPD och VP inom banksektorn, ett område 

där denna koppling ännu inte har undersökts. Resultatet kommer även att 

kunna ligga till grund för fortsatta studier i större omfattningar samt inom 

andra sektorer. Det har i tidigare studier inte framkommit om det funnits 

några skillnader mellan de demografiska aspekterna, vilket därav är intressant 

att undersöka. Med demografiska aspekter avses bland annat respondenternas 

kön, ålder, boendesform och utbildning. Att ytterligare inkludera de demo-

grafiska aspekterna i undersökningen kan ge en bättre förståelse för samban-

det mellan KPD och VP samt undersöka om det finns några skillnader base-

rade på dessa aspekt. 



	  

6	  
	  

 

1.3 Problemformulering  

Förekommer det något samband mellan en banks varumärke i relation till 

konsumenternas personlighet, om det finns, finns det då något samband  

mellan konsumenterna? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer ett samband 

mellan en viss banks varumärke i relation till konsumenternas personlighet 

och om det går att hitta en relation mellan hur konsumenterna uppfattar sig 

själva och deras val av bank. 

 

1.5 Avgränsningar  

Det har bedrivits mycket forskning kring sambanden mellan konsumenter, 

varumärken och lojalitet i olika kombinationer. Vi har valt att endast fokusera 

på relationen mellan KPD och VP. Vidare har även avgränsning gjorts genom 

att endast se till bankernas varumärken, eftersom det är ett ännu outforskat 

område. Inriktningen kommer vara på sambandet mellan enskilda konsumen-

ter och deras val av bank samt se till vilka underliggande faktorer som kan ha 

påverkat detta val. Det har även gjorts en geografisk avgränsning genom att 

endast undersöka kunder hos Sparbanken 1826. Detta eftersom det är den 

största aktören av bankerna i nordöstra Skåne och det fanns ett behov av be-

gränsning för att få en djupare förståelse för om kunderna har påverkats i 

valet av bank. Vidare kommer det även att undersökas om de demografiska 

aspekterna utmärker sig vid prövningen av sambanden. 

 

1.6 Val av metod  

Vi har en positivistisk synsätt med en deduktiv ansats i detta arbete. Med 

hjälp av det formuleras hypoteser som sedan kommer att testas och resultatet 

kommer presenteras i slutet av uppsatsen.  



1.7 Disposition 

 

 
 



2. Teorier 
 

I det här kapitlet diskuteras först personlighetsteori samt olika grenar till 

den. Fokus läggs sedan på KPD och VP där en djupgående beskrivning följer 

för var och en av dem. Eftersom det är två stora modeller inom marknadsfö-

ring utvecklade från personlighetsteorin får de en stor plats i detta kapitel. Vi 

avslutar sedan med att koppla samman modellerna samt redogör hur vi byggt 

upp våra hypoteser och modellen. 

 
 

2.1 Personlighetsteori  

Alla är vi olika, vi fungerar på ett sätt när vi är själva samtidigt som vi kan 

fungera på ett helt annat sätt när vi är i en grupp. Vi har alla olika egenskaper 

vilket gör att vi föredrar vissa saker framför andra, något som troligtvis är 

kopplat till den individuella personligheten hos människor. Ordet personlig-

het har dock väldigt många olika betydelser (Blackwell, Minimard & Engel, 

2001). Detta faktum är problematiskt för företag som hela tiden försöker an-

passa marknadsföringen utifrån bolagets specifika kundgrupp som det försö-

ker nå ut till. Det finns flera olika aspekter som gör att konsumenter föredrar 

vissa produkter eller varumärken före andra. Det är inte alltid underförstått 

varför vi gör vissa val utan det kan finnas bakomliggande faktorer som vi 

alltför ofta är omedvetna om. Det har bedrivits mycket forskning inom bete-

endeområdet och det finns minst lika många teorier om hur man kan katego-

risera människans personligheter. Svaret vad personlighet egentligen är kan 

förklaras med hjälp av tre olika teorier; Psykoanalytisk teori, Socio-

psykologisk teori och Femfaktorteorin (Blackwell et al., 2001). 

 

2.1.1 Psykoanalytisk teori 

Denna teori nämner att det finns tre olika typer av personligheter; identitet, 

ego och superego (Blackwell et al., 2001). Det handlar om att den personlig-

het vi har framhävs genom vårt agerande. Teori anses vara en grund till alla 

andra teorier (ibid). Konsumenter blir varje dag påverkade av psykologisk 
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marknadsföring som är till för att locka våra sinnen och personligheter. Sexu-

ella anspelningar och saker som får oss att koppla ihop med våra barn-

domsminnen används väldigt ofta (ibid). 

 

2.1.2 Socio-psykologisk teori  

Denna teori inriktar sig mer på varje individs självständighet från individen 

och samhället (Blackwell et al., 2001). Teorin är uppbyggt kring faktumet att 

vi alla har ett mål; att uppnå och följa de krav och normer som samhället 

skapat. Samhället hjälper oss att hålla inom de riktlinjerna och guidar oss i 

rätt riktning. Teorier som baseras på denna teori menar att våra personligheter 

kan delas upp i tre mindre grenar efter en så kallad CAD-skala (Compliant, 

Aggressive och Detached) (ibid). 

 

2.1.3 Femfaktorteorin 

Inom personlighetspsykologi är personlighetsdimensioner en av de mest 

välanvända modellerna (Lin, 2010). Det är en kvantitativ modell för att ta 

fram personligheten hos individen (Blackwell et al., 2001). Denna modell 

bygger på antaganden som exempelvis att vissa har liknande personligheter. 

Detta gör att man kan urskilja vissa egenskaper genom personlighetsun-

dersökningar (ibid). 

 

Gordon Allport var den första som såg på varumärken som “riktiga personer” 

med en individuell personlighet och han grundade även personlighetspsyko-

login som uppkom 1936 (Lin, 2010). Av denna anledning är det av stort in-

tresse att se om det finns ett samband mellan KPD och VP. Om det fungerar i 

praktiken skulle företag kunna utnyttja sambandet för att se hur väl deras 

varumärke stämmer överens med hur kunden uppfattar dem. Det skulle även 

kunna användas för att skapa ett segment för företagen där de enklare vet hur 

de ska nå ut till konsumenter på bästa sätt. Först gäller det dock att skapa en 
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djupare förståelse för vad KPD och VP egentligen är och vilken betydelse de 

har för det eventuella sambandet mellan kunden och banken. 

 

2.2 Konsumenternas personlighetsdimensioner  

En av de väl kändaste modellerna inom KPD är femfaktorteorin, även känd 

som “The big five” (Lin, 2010). Modellen har använts av flera olika forskare 

som har förändrat och förbättrat den under tidens gång, grundaren till mo-

dellen påstås dock vara Lewis Goldberg (Carducci, 1998; Digman, 1990). 

Denna modell används än idag internationellt när KPD ska förklaras, då den 

fortfarande anses högt betrodd. Modellen är uppbyggd av fem olika dimens-

ioner av personlighetsdrag som ska representera hur vi människor tolkar oss 

själva (Lin, 2010). Det finns flera modeller som utmanar “The big five” till 

exempel Cattell´s system, Eysenck's system med flera (Digman, 1990). Dessa 

har dock inte lyckats påvisa sig hålla när tester gjorts, vilket gör att de inte 

anses tillförlitliga. Det intressanta med dessa modeller är dock att de oftast 

går att hänvisa till “The big five”. 

 

En annan modell som anses vara en påbyggnadsmodell till “The big five” är 

The NEO Personality Inventory (Neo-PI) som är skapad av Paul Costa och 

Robert McCrae (Carducci, 1998). De båda forskarna har även varit delaktiga 

i framtagningen av dagens “The big five” (1985) till de fem dimensioner som 

modellen består av idag (Digman, 1990). Det är denna modell som denna 

uppsats kommer att utgå från. Nedan följer djupare förklaringar för var och 

en av de fem dimensionerna. 

 

2.2.1 Utåtriktning (Extraversion) 

Personer som tenderar att få höga resultat på denna dimension när man ge-

nomfört tester upplevs som väldigt sociala, pratsamma, aktiva och optimist-

iska (Lin, 2010; Olakitan, 2011). Denna grupp anses även söka stimulans i 

livet och njuta av att göra saker tillsammans i grupper (Huang et al., 2012). 
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2.2.2 Vänlighet (Agreeableness)  

Högre poäng på denna dimension är oftast personer som upplevs som 

ömhjärtade, godmodig, tillitsfull, hjälpsam, förlåtande, lättlurad, och okom-

plicerad (Lin, 2010). Dessa personer anses även vara de som sätter andras 

intresse före sitt eget och anses vara helt osjälviska (Huang et al., 2012; Dig-

man, 1990). 

 

2.2.3 Noggrannhet (Conscientiousness) 

De personer som har högre poäng i denna dimension tenderar att vara organi-

serad, pålitlig, och hårt arbetande (Lin, 2010). De anses även ha en hög 

självdisciplin och kan hålla känslorna i styr i pressade situationer (Huang et 

al., 2012).  

 

2.2.4 Emotionell instabilitet (Neuroticism)  

Personer som tenderar att ha höga poäng i denna dimension anses vara orolig, 

nervös, emotionell, och inbillningssjuka (Lin, 2010). De har även en 

belägenhet att vara känslomässigt instabila (Huang et al., 2012). 

 

2.2.5 Öppenhet (Openness)  

Denna dimension tenderar personer med höga poäng att vara nyfiken, kreativ, 

original, fantasifulla, och otraditionell (Lin, 2010; Digman, 1990). De anses 

även ha ett väldigt öppet sinne i jämförelse med sina medmänniskor (Huang 

et al., 2012). 

 

2.3 Varumärkets personlighet 

Aaker (2010) definierar modellen VP som en uppsättning av mänskliga egen-

skaper som förknippas med ett visst varumärke. Dessa egenskaper kan omfat-

tas av exempelvis personlighetsdrag som värme, oro och sentimentalitet. 

Konsumenter ser ofta varumärken som om de vore människor, speciellt  

varumärken för meningsfulla produkter som kläder och bilar (ibid) 
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För att mäta VP kan man kolla på de mänskliga personlighetsdimensioner 

(som Utåtriktning och Vänlighet), livsstil (aktiviteter, intressen och åsikter) 

eller demografi (ålder kön eller social klass) (Aaker, 2010). I Aakers bok 

(2010) nämns en tidigare studie där man har utvecklat och testat VP med en 

skala som mäter och strukturerar varumärkena efter deras personlighet. Stu-

dien omfattades av mer än 1 000 amerikanska respondenter, 60 välkända va-

rumärken med tydliga personlighetsdrag och 114 personlighetsdimensioner. 

Ur detta utvecklades fem personlighetsdimensioner: Uppriktighet, Spänning, 

Kompetens, Förfinat och Motståndsförmåga. Resultatet av denna studie 

förklarade 93 procent av alla observerade skillnader mellan varumärkena. 

Var och en av dessa fem dimensioner innehåller beskrivande ord för att ge en 

insikt i modellens struktur (Aaker, 2010). 

 

2.3.1 Uppriktighet (Sincerity) 

Varumärken under denna dimension är jordnära, ärliga, hälsosamma och 

glada. Jordnära varumärken är familjeorienterade, formella och ofta riktade 

till arbetarklassen (Aaker, 2010), här kan man tänka att Wasa bröd skulle 

kunna passa in. Ärliga varumärken är uppriktiga, etiska och omtänksamma 

(ibid), här skulle Serla kunna passa in. Hälsosamma varumärken känneteck-

nas av original, genuin, tidlös, klassiskt och gammaldags (ibid), här kunde 

Body shops varumärke passa bra in. Medan glada varumärken står för käns-

losam, vänlighet, värme och glädje, ett passande varumärke skulle kunna vara 

Merci choklad (ibid).  

 

2.3.2 Spänning (Excitement) 

Spänningsdimensionen står för vågad, livfull, fantasifull och modern. Vågade 

varumärken är trendiga. spännande, ovanliga, flashiga och provocerande 

(Aaker, 2010), bra exempel på ett sådant varumärke är Calvin Klein. Livfulla 

varumärken är häftiga, unga, utåtriktade och äventyrliga (ibid), skulle kunna 



	  

6	  
	  

vara parfym varumärket Axe. Fantasifulla varumärken kännetecknas av unik-

het, humor, överraskande, konstnärlig och kul (ibid), ett passande varumärke 

skulle kunna vara Kinderägg. Sedan står moderna varumärken för självstän-

dighet, nutid, innovation och aggressivitet (ibid), här är Apple ett bra exem-

pel.  

 

2.3.3 Kompetens (Competence) 

Denna dimension står för tillförlitlighet, intelligens och framgång. Tillförlit-

liga varumärken är hårt arbetande, säkra, effektiva, trovärdiga och försiktiga 

(Aaker, 2010), Volvo skulle kunna passa här. Intelligenta varumärken är både 

tekniska och seriösa (ibid), skulle kunna vara Ericsson. Framgångsrika varu-

märken är ledare, självsäkra och inflytelserika (ibid), till exempel Google.  

 

2.3.4 Förfinat (Sophistication) 

Överklass och charmighet står denna dimension för. Överklassiga varumär-

ken är glamorösa, snygga, anspråksfulla och sofistikerade (Aaker, 2010), 

passande varumärke är Royce Rolls. Medan charmiga varumärken står för 

feminintet, mjukhet, sexig och artighet (ibid), här skulle Victoria Secret vara 

ett bra exempel.  

 

2.3.5 Motståndsförmåga (Ruggedness) 

Varumärken med denna dimension står för uteliv och är tuffa. Uteliv handlar 

om manlighet, västerländskt, aktivt och atletiskt (Aaker, 2010), Gillette skulle 

kunna vara ett passande varumärke här. Tuffa varumärken är robusta, starka 

och rak på sak (ibid), Blåkläder hade kunnat passa i denna kategori.  

Ett VP behöver vara tillräckligt önskvärd och viktig för konsumenten som 

använder varumärket för att vara effektiv. Konsumenten ska må bättre på 

grund av en association med ett varumärke. Exempelvis känna sig yngre när 

man dricker Pepsi och sofistikerad när man använder parfym från Chanel 

(Aaker, 2010). 
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För att summera, kan ett VP hjälpa ett varumärke på flera olika sätt. Det kan 

förse konsumenten med ett sätt att uttrycka sin egen identitet. Den föreslår en 

typ av relation som konsumenter har med ett visst varumärke, en relation som 

är individuellt från person till person. VP fungerar också som en  

representation och antydan av funktionella fördelar och produktegenskaper. 

Den viktigaste aspekten av VP är att det ofta är en hållbar syn på differentie-

ring. Den är unik inom olika produktkategorier och är därför svår (och ofta 

ineffektiv) att kopiera (Aaker, 2010). 

 

2.4 Relationen mellan KPD och VP  

Som det har nämnts tidigare är det från KPD teorin som VP uppkom och som 

man använder sig av för att kategorisera varumärken i olika dimensioner. 

Konsumenter har alla olika syn på vad de anser om saker och ting. Detsamma 

gäller hur konsumenter ser på varumärken och den speciella kopplingen till 

dessa. Eftersom det inte är en självklarhet att konsumenter kopplar samman 

varumärket med det som företaget vill att de ska koppla samman det med. Är 

det därför relevant att försöka förstå konsumenternas syn på företagets varu-

märke och eventuella samband som finns. Genom att jämföra konsumenters 

personlighet och deras tolkning av ett varumärke hoppas vi kunna se om ban-

ken i vår studie lyckats nå ut med sitt budskap.  

 

Relationen mellan KPD och VP påverkas av två faktorer. Den första faktorn 

är att det finns en relation mellan varumärket som person och konsumenten, 

liknande en relation mellan två personer. Den andra faktorn är att det finns en 

personlighet hos varumärket, den typ av person som varumärket represente-

rar. För att förstå relationen mellan ett varumärke och konsument är det nöd-

vändigt att betrakta vad ett varumärke betyder för dig. Denna information kan 

fås genom att fråga konsumenten om hur ett varumärke skulle kunna beskri-

vas om den skulle ha varit en person (Aaker, 2010). Ett bra exempel är en 
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relation mellan en läkare och en patient. Från patientens synvinkel kan läka-

ren uppfattas som professionell, omtänksam, kapabel och rolig, egenskaper 

som många skulle vilja se hos en läkare. Men tänk om läkaren tycker att pati-

enten är en tråkig hypokondriker? Denna negativa relation skulle vara omöj-

lig att förutsäga genom att endast basera på uppfattningar om läkarens per-

sonlighet och yttre utseende (ibid)  

 

Lin (2010) gjorde en studie om TV-spels konsumenter för att se om det fanns 

en signifikant korrelation mellan KPD och VP. Studien fann en positiv signi-

fikant relation mellan Utåtriktning från KPD och Spänning från VP. De fann 

även en positiv signifikant relation mellan Vänlighet från KPD och Spänning 

samt en positiv signifikant relation mellan Uppriktighet och Kompetens från 

VP.  

 

2.5 Modellen 

	  

 

 

 

 

 
(Lin, 2010) 

 

Modellen är hämtad från en tidigare studie gjord av Lin (2010) och ligger 

som grund för denna studie. Med hjälp av den ska vi testa om det finns ett 

samband mellan KPD och VP, alltså mellan kunderna och  

banken. Hur relationen mellan de två boxarna ser ut kommer att testas i 

denna studie för att se vilka eventuella samband som finns vilket kommer att 

jämföras med de resultat som tidigare studier har funnit (Aaker, 2010; Lin, 

2010).  

Personlighetsdimensioner	  (Personality	  
traits)	  

• Utåtriktning	  (Extraversion)	  

• Vänlighet	  (Agreebleness)	  

• Noggrannhet	  (Conscientiousness)	  

• Emotionell	  instabilitet	  (Neuroticism)	  

• Öppenhet	  (Openness)	  

Varumärkets	  personlighet	  (Brand	  
personality)	  

• Uppriktighet	  (Sincerity)	  

• Spänning	  (Excitement)	  

• Kompetens	  (Competence)	  

• Förfinat	  (Sophistication)	  

• Motståndsförmåga	  (Rug-‐
gedness)	  
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2.6 Hypotesformulering 

Enligt Aaker (2010) finns det tre dimensioner från KPD (“The big five” mo-

dellen) som kan relateras till VP; Vänlighet med Uppriktighet, Utåtriktning 

med Spänning samt Noggrannhet med Kompetens. Både Vänlighet och Upp-

riktighet utgår ifrån värme, glädje, omtänksamhet och ärlighet och kan därför 

relateras till varandra. Utåtriktning och Spänning kännetecknar båda en social 

livsstil med livfullhet och utmaningar. Sedan kan Noggrannhet och Kompe-

tens relateras till varandra eftersom de representeras av pålitlighet som är hårt 

arbetande och seriösa. 

Vi har tidigare nämnt att Lin (2010) gjorde en studie och fann en annorlunda 

relation, till skillnad från Aakers påstående ovan. Han fann istället en positiv 

signifikant relation mellan Utåtriktning och Spänning, Vänlighet och Spän-

ning samt mellan Uppriktighet och Kompetens. I en annan studie gjord av 

Govers och Schoormans (2005) undersökte de om det fanns en  

signifikant korrelation mellan KPD och VP. Resultatet visade att alla fem 

dimensioner i KPD hade en signifikant positiv relation med VP. Här utgår vi 

från Aakers resultat och undersöker enbart om vi kan finna samma positiva 

relation som han fann där paren testas individuellt. Eftersom Aaker utgår från  

teorin och relationerna mellan dimensionerna kan det anses vara rationellt, 

vilket gör att den första hypotesen i denna studie blir följande: 

 

H1 Det finns en signifikant positiv relation mellan följande personlighetsdi-

mensioner från KPD och VP: Vänlighet och Uppriktighet, Utåtriktning och 

Spänning samt Noggrannhet och Kompetens. 
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Stor del av hypoteser som vi valt bygger på tidigare undersökningar. Där det 

har bland annat påvisats att mycket hänger på företaget när det kommer till 

hur kunderna ska uppfatta varumärket (Pinar, Girard & Eser, 2012). Därför 

ligger det stor press på företagen att redan från första början gå ut med in-

formation som reflekterar vad de vill att varumärket ska representera. Däref-

ter är det av största vikt att företagen efterlever dessa mål och visioner för att 

skapa ett hållbart varumärke. Företagen får dock inte bortse från faktumet att 

det är upp till kunden att bilda den uppfattningen som företaget eftersträvar. 

Alla beslut och andra viktiga händelser som figurerar kring företaget kommer 

att sätta sin avspegling på hur varumärket uppfattas av kunderna, vilket är 

viktigt för bolaget att ha i åtanke. Det finns flera exempel på hur skandaler 

har drabbat ett företags varumärke negativt, exempelvis när det för ett par 

månader sedan framkom att det fanns hästkött i nötköttsprodukter. Detta fick 

varumärken som Findus att tappa sin trovärdighet och kunderna ratade deras 

produkter (Zachrison, 2013). Detta exempel visar på hur det är av största vikt 

för företagen att upprätthålla en god och trovärdig image. Lyckas man med 

detta är chansen stor att även varumärket avspeglas på det sätt som man vill 

att det ska uppfattas. Med detta i åtanke är målet att genom denna uppsats se 

huruvida det är möjligt att implementera på Sparbanken 1826 och mäta hur 

väl de har lyckats med att ge kunderna rätt uppfattning.  

 

H2 Kunden och banken har samma uppfattning om bankens varumärke.  
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Som det har diskuterats tidigare attraheras kunder av varumärken som  

reflekterar deras personlighet. Konsumenter är medvetna i valen av märken 

vilket gör det möjligt att analysera människor och dra förutfattade meningar 

genom att studera något så enkelt som vilken klädstil en person har. Detta är 

inte alltid medvetet men faller naturligt för människor då vi identifierar oss 

med personer i omgivningen. Det är möjligt att dra slutsatser hur personer är 

baserat på bland annat vilket märke deras bil är eller vilka accessoarer de bär 

(Fennis et al., 2005). Här är det av intresse att undersöka om detta även gäller 

för en banks varumärke, om det finns en koppling mellan olika demografiska 

gruppers egenskaper och hur dessa förehåller sig gentemot detta varumärke. 

De demografiska aspekterna avses bland annat respondenternas kön, ålder, 

boendeform och utbildning. Hur dessa förehåller sig gentemot varumärket 

kan sedan förklara om det finns skillnader eller likheter bland olika demo-

grafiska grupperna. Eftersom detta samband inte presenterats i de tidigare 

studier som uppsatsen utgått ifrån är det intressant att undersöka detta sam-

band. 

 

H3 Det finns vissa kundgrupper som har en större samhörighet till sin bank 

än andra grupper baserade på den demografiska aspekten samt hur eventu-

ella skillnader påverkar samhörigheten med banken. 
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3. Teoretisk metod 
 

I det här kapitlet förklaras kortfattat för de olika forskningsfilosofierna, 

forskningsstrategierna samt forskningsmetoden som används i denna upp-

sats. Det argumenteras även varför just dessa passar bäst för denna uppsats. 

 
 

3.1 Forskningsfilosofi  

Inom forskning används fyra olika forskningsfilosofier: interpretivism, posit-

ivism, realism och pragmatism (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Inter-

pretvismen är en forskningsfilosofi som baseras på att det inte går att genera-

lisera allt utan att mycket går förlorat då (ibid). Positivismen utgår från vad 

som uppfattas med sinnena, de intryck som genereras tolkas inte utan reflek-

terar hur det verkligen är och används därefter som utgångspunkt (ibid). 

Denna uppsats kommer att utgå från positivism eftersom den baseras på exi-

sterande teorier för att därefter utveckla hypoteser (ibid). Fördelen med att 

använda den positivistiska filosofin är att man kan använda sig av existerande 

forskningar och teorier för att utveckla hypoteser. Dessa kan sedan jämföras 

med hur verkligheten är för att sedan ta ställning till om hypoteserna skall 

förkastas eller inte. 

 

3.2 Forskningsstrategi 

Det finns två typer av forskningsstrategier, deduktiv och induktiv ansats 

(Saunders et al., 2009). Den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier för att testa 

dessa i empirin. Den induktiva ansatsen utgår istället från empirin, alltså data 

samlas först in för att sedan skapa teorier. Eftersom denna uppsats utgår ifrån 

en positivistisk forskningsfilosofi kommer den deduktiva strategin att använ-

das. Anledningen till valet av den deduktiva ansatsen är att uppsatsen kan 

utgå från befintliga teorier för att utveckla hypoteser. Detta faller naturligt då 
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uppsatsen genom hypoteserna kommer testas utifrån insamlad data och däri-

genom observera verkligheten (ibid). Resultaten kommer att jämföras med 

tidigare forskningsresultat inom detta område för att se om vi kan fastställa 

ett samband.  

 

3.3 Forskningsmetod 

Det finns två generella forskningsmetoder kvalitativ och kvantitativ metod. 

Den kvalitativa metoden används när man vill ha en mer djupgående förstå-

else och möjligheten att ställa följdfrågor för att få en bättre klarhet och djup i 

svaren. Denna metod görs vanligtvis i fokusgrupper eller via intervjuer 

(Saunders et al., 2009). Den kvantitativa metoden går ut på att analysera en 

stor mängd data som man får in, vanligtvis genom enkätundersökningar 

(ibid). Här gäller det att nå ut till en stor grupp respondenter för att få ett till-

förlitligt resultat av undersökningen. Denna strategi är ett bättre val för denna 

uppsats, då forskningsfrågan grundas i undersökningen av sambandet mellan 

KPD och VP. Fördelen med kvantitativa undersökningar är en större bredd 

och det är enklare att reflektera över vad svarsalternativen visar. Kritiker me-

nar att författarna kan tillämpa svaren efter hur de vill att resultatet skall bli, 

men när syftet är att testa hypoteser som i fallet med denna uppsats passar 

denna metod bättre (Körner al et, 2012). En eventuell begränsning är att det 

oftast behövs en stor mängd data för att få ett tillförlitligt resultat, vilket krä-

ver många respondenter. Detta är något som kan begränsa forskningen då 

deltagandet ofta är svår att styra över. 
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4. Empirisk metod 
 

I det här kapitlet motiveras valet av den kvantitativ metod för denna uppsats. 

Det presenteras även vilket val av insamling av informationen som har an-

vänts En kortare förklaring kring urval och bortfall av insamlingen av datan. 

Sedan beskrivs webbenkätutformningen varvid nödvändiga begrepp förtydli-

gas. Slutligen presenteras de analysmetoder som har används. 

 
 

4.1 Inledning 

För att kunna besvara forskningsfrågan har det genomförts ett samarbete med 

Sparbanken 1826 för att genom dem få kontakt med bankens kunder. Anled-

ningen till att valet föll på Sparbanken 1826 och därigenom begränsade 

undersökningen till deras kunder berodde på att banken har en stark lokal 

förankring och är största aktören i nordöstra Skåne. En initial kontakt med en 

sparbankschef ledde till ett möte med bankens marknadschef. Därifrån skap-

ades en kontaktkanal till bankens kommunikationschef. Tillsammans fram-

ställdes en enkät riktad mot deras kunder. Enkäten skickades ut till 5 351 

kunder via internetbanken och publicerats på bankens hemsida samt Fa-

cebook-sida. Anledningen bakom valet att endast använda en webbaserad 

enkätundersökning presenteras mer utförligt i detta kapitel. 

 

4.2 Litteratursökning  

Denna studie är uppbyggd med hjälp av vetenskapliga artiklar som hämtas 

genom databaser från Kristianstads högskolas bibliotek men även från Lunds 

universitets biblioteksdatabas. Genom att använda vetenskapliga artiklar har 

möjligheten funnits att lokalisera liknande studier i andra länder, vilket i sin 

tur har bidragit till inspiration och nya idéer. Tillgången till de senaste studi-

erna inom detta område har lett till att uppsatsen kunnat dra nytta av dessa 
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studiers resultat, för att sedan använda detta för att jämföra med de resultat 

som framkom i denna studie. Detta har även legat som grund för problemati-

seringarna samt hypotes formuleringarna. Litteratur har även inhämtats från 

böcker från bland annat kurslitteraturen, vilket givit en djupare förståelse för 

de olika forskningsmetoderna och teorierna. Gamla studier har dessutom 

kombinerats med nya studier, eftersom de nya studierna är baserade och upp-

byggda på de äldre. Det var därför väldigt viktigt att först studera de äldre 

studierna för att sedan kunna tolka resultaten från nyare studier. Teorierna 

denna uppsats utgår ifrån har anor ända tillbaka till 30-talet, vilket gjort det 

väsentligt att kolla på hela utvecklingen från uppkomsten till hur teorierna är 

utformade idag. Detta har varit viktigt för att få en helhetsbild på hur teorier-

na har tagits fram samt hur de ska apteras och tydas.  

 

4.3 Presentation av data 

Här presenteras vilken metod som använts till att samla in data, vilket urval 

och begränsningar som valts samt vilken tillförlitlighet som resultatet kom-

mer att ha. Först beskrivs en bredare generell förklaring på de olika begrepp 

som kopplas samman med denna uppsats, för att sedan successivt bli mer 

detaljerade och djupförklarande.  

 

4.3.1 Datainsamling  

Datainsamling kan ske på två olika sätt, primär eller sekundär data (Saunders 

et al., 2009). Det primära sättet syftar på att hämta in helt ny data vilket oftast 

är det vanligaste tillvägagångssättet. Informationen kan samlas in genom tre 

olika metoder; intervjuer, observationer eller frågeformulär (ibid). Det andra 

sättet att införskaffa data är att använda sekundär data, som syftar på att ana-

lysera redan insamlad data (ibid). Problemet med sekundär data är att man är 

helt beroende på vilken tillgänglig information man har tillgång till och att 

materialet innehåller den information man är ute efter. Därför är det många 

som väljer en primär datainsamling på grund av dessa begränsningar.  
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Denna uppsats är uppbyggd på primär datainsamling genom en webbenkät-

undersökning som enskilda kunder fått besvara genom en länkad hemsida. 

Länken har Sparbanken 1826 skickat ut till ett urval av deras kunder genom 

dels internetbanken där frågeformuläret publicerat på sin hemsida samt på 

bankens Facebook-sida. Saunders et al (2007) anser att en webbenkät fören-

klar bearbetningen av datamaterialet från datainsamlingen då man slipper att 

koda en stor del av svaren samt att all data kan enkelt överföras automatiskt 

till det analysprogram man väljer att använda (SPSS i detta fall). Genom att 

använda en webbenkät möjliggjordes det för studien att omfatta en bred 

grupp av respondenter.  

 

Tyvärr har tidsbegränsningen varit till studiens nackdel, vilket resulterade i 

att antalet respondenter inte uppgick till det antal som eftertraktades. Hade 

studiens undersökningsmetod varit begränsad till enkätundersökningar för 

kunder som besökt Sparbanken 1826 kontor hade respondenterna varit be-

gränsade till kundgrupperna som sköter bankärendena via kontoren, vilket 

generellt brukar vara äldre samt arbetslösa. De flesta bankkunder har idag 

gått över till att helt göra sina ärenden via sin internetbank. Genom att ge-

nomföra denna enkätundersökning på internet kommer denna uppsats för-

hoppningsvis ge en rättvis bild av vad kunder på Sparbanken 1826 anser om 

bankens varumärke där det finns personer representerade för alla grupper. 

Samtidigt menar kritiker på att resultatet inte blir helt tillförlitligt då de som 

väljer att svara webbenkäter är oftast väldigt engagerade och insatta i frå-

gorna (Körner & Wahlgren, 2012). 

 

Frågorna som enkäten består av är delvis hämtade från tidigare studier där 

liknande forskningar har genomförts (Zakrisson, 2010; Huang et al., 2012; 

Aaker, 2010). Med hjälp av deras frågor som de har använt, har frågorna där-

efter översatts till svenska för att anpassas till undersökningen. Eftersom frå-

gorna är delvis hämtade från andras forskningar kommer även deras tolk-



	  

17	  
	  

ningsguider användas som stöd för att analysera informationen från webb-

enkäten. Frågorna är noga utvalda och baserade på många års forskning för 

att fånga upp den information som är väsentlig för studien. Eftersom varje 

teori består av fem dimensioner ansågs fyra frågor vardera vara lagom antal 

frågor för att fastställa vilken dimension som respondenten tillhör. När man 

genomför en kvantitativ studie är det inte önskvärt med för många frågor då 

tillförlitligheten på svaren minskar vid ytterligare frågor respondenten måste 

besvara (Körner al et, 2012). Därför ansågs det vara viktigt att hålla nere an-

talet frågor men samtidigt ha tillräckligt många för att göra informationen 

tillförlitlig och kunna testa sambandet mellan alla frågor i varje dimension.  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar; den första består av frågor om den geogra-

fiska aspekten, den andra är inriktad på personlighetsaspekten och den tredje 

handlar om varumärkets personlighetsaspekt. Alla frågor är formulerade på 

ett sätt som förenklar överföringen och kodningen i SPSS. Den andra och 

tredje delen i enkäten får respondenten välja mellan en skala på 1-5, där 1 är 

“stämmer absolut inte” och 5 är “stämmer absolut”. Anledningen till varför 

undersökningen inte använde en skala på 1-7 som man vanligtvis kan se i 

enkäter är för att en del av resultatet ska presenteras för Sparbanken 1826 

med hjälp av ett spindeldiagram. Spindeldiagrammet kommer ha skalan mel-

lan 1-10 och det är därför en fördel med en skala på 1-5 i enkäten då vi bara 

behöver multiplicera resultatet med två. Som nämnts tidigare begränsades 

andelen frågor eftersom Körner et al (2012) menar att många frågor medver-

kar till svarsbortfall.  
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4.3.2 Urval och bortfall 

Det har genomförts ett medvetet val att göra en segmentering till att endast 

undersöka och begränsa studien till kunder hos Sparbanken 1826. Sparban-

ken 1826 är en liten bank i jämförelse med de svenska storbankerna, försäk-

ringsbolag, nischaktörer och utländska banker. Trots det vänder sig banken 

till en bred målgrupp som kan vara både gammal eller ung, anställd eller ar-

betslös, företagare eller pensionär och oavsett om man har mer eller mindre 

pengar (Sparbanken 1826, 2013). Denna breda målgrupp som banken vänder 

sig till är relevant för denna studie eftersom dessa kunder kan tillsammans ge 

en helhetssyn om bankens varumärke. Banken har därför inte någon direkt 

uttalad målgrupp utan vänder sig till allt och alla i det geografiska område 

som banken verkar inom.  

 

För att nå denna breda målgrupp som banken har är det därför lämpligt att 

göra en enkätundersökning online. För att endast begränsa oss till kunder på 

Sparbanken 1826 har de som genomfört undersökningen fått besvara som 

första enkätfråga om de är kund hos Sparbanken 1826 eller inte. Baserat på 

deras val har de antingen gått vidare till andra frågor eller har de direkt kom-

mit till slutet. Enkätlänken har Sparbanken 1826 själva skickat ut till 5 351 

slumpmässiga kunder via deras internetbank. De har även publicerat länken 

på deras hemsida samt på deras Facebook-sida. På grund av tillvägagångssät-

tet som valdes vid denna studie blir bortfallet vanligtvist stort eftersom det 

inte går att kontrollera inflödet av antal respondenter som tillkommer. Webb-

enkäten skickades ut först den 16/5 2013 och sedan en påminnelse den 20/5 

2013. Planen var att avsluta insamlingen av datan den 24/5 2013, ungefär en 

vecka efter att webbenkäten skickades ut. Men eftersom svarsfrekvensen fort-

farande var låg fattades beslutet att förlänga svarstiden med tre dagar. Det 

optimala hade varit om det funnits möjlighet att ha slutdatumet till just efter 
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månadsskiftet då det är perioden där bankärenden utförs som mest. Deadline 

för inlämning av uppsatsen var dock vid månadsskiftet, vilket gjorde det 

omöjligt att förlänga slutdatumet till denna tidpunkt.  

 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida det resultat man fått fram verkligen är vad den 

framstår att vara utifrån syftet bakom frågorna (Saunders et al., 2009). Syftet 

med denna uppsats är att undersöka om det förekommer ett samband mellan 

VP i relation till KPD.  

 

För att säkerställa validiteten i enkätundersökningen har vi utgått ifrån be-

grepp från teorierna som definierar KPD och VP. Frågorna är utformade på 

ett sätt som fångar in olika delar av en kunds personlighet och som sedan kan 

slås ihop för att ge oss helhetsbilden av kundernas personligheter. På lik-

nande sätt är frågorna som rör VP utformade. Den allmänna bilden som kun-

derna har om varumärkets personlighet tas sedan fram genom att beräkna 

genomsnittet från alla respondenternas svar. Begreppen som används i enkä-

ten är vardagliga ord som exempelvis ärlig, tillförlitlig och omtänksam.  

 

Som med de flesta saker så tolkar och ser vi på saker och ting med an-

norlunda ögon, vilket är även fallet av betydelser av ord. Någon som tolkar 

på ett sätt kan en annan respondent tolka på ett helt annat sätt. Även om vi 

försökte minimera risken för misstolkningar genom att använda oss av ord 

som är väldigt vardagliga. Tyvärr går det inte att helt utesluta risken för miss-

tolkningar på samma sätt som det skulle kunna ha gjorts i en kvalitativ under-

sökning. Där respondenterna i exempelvis en fokusgrupp först fått komma 

fram till en gemensam betydelse av var och en av orden. Detta är inte möjligt 

när en kvantitativ studie görs, men vi har försökt att minimera den risken så 

gott vi har kunnat.  
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Efter sammanställningen av resultatet uteslöts en del ord (exempelvis: man-

ligt) som vi märkte hade tolkats på olika sätt för att minimera ett missvisande 

resultat. Tyvärr går det inte att helt bortse från denna misstolkning då det är 

svårt att veta hur respondenterna har tänkt men vi försökte ändå ge ett så rätt-

visande resultat som möjligt.  Resultat från respondenterna jämfördes sedan 

med hur banken själv uppfattar sitt varumärke vilket även här är svårt att veta 

om banken och respondenterna har tolkat orden på samma sätt, då banken 

utgick från deras handbok i deras tolkning av ord. 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, i vilken utsträckning datainsamlingen 

och analysen kommer ge konsekventa resultat. Detta kan bedömas genom att 

ställa tre frågor; 1. Kommer mätningarna generera samma resultat vid andra 

tillfällen? 2. Kommer liknande resultat nås av andra observatörer? 3. Finns 

det en transparens i hur betydelsen fås fram från rådatan? (Saunders et al., 

2009). 

 

Eftersom enkätundersökningen enbart är riktad mot kunder hos Sparbanken 

1826 krävs det en reliabilitet i att respondenterna verkligen är kunder på ban-

ken. Detta uppnås genom första frågan om man är kund på banken eller inte, 

vilket är avgörande för om man kommer vidare till undersökningen eller län-

kas direkt till slutet av enkäten. Ytterligare reliabilitet i undersökningen upp-

nås genom att frågorna är baserade på tidigare forskning inom detta ämne 

samt tidigare studier som gjorts inom andra områden med liknande resultat. 

Detta styrker användbarheten av enkätfrågorna och ger ett tillförlitligt resul-

tat. Varje dimension består av fyra frågor, detta för att säkerställa att respon-

denten ger ett ärligt och tillförlitligt svar. Här är det dock inte möjligt att till 

100 % säkerställa att respondenten har samma uppfattning av betydelsen hos 

alla fyra frågor. Detta kan i sin tur bidra till att vissa frågor kommer att ute-

slutas om det framkommer att validiteten och reabiliteten inte verkar stämma 

överens. 
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4.4 Operationalisering 

Saunders et al (2007) skriver att operationalisering är när man försöker över-

föra begrepp som inte är mätbara till konkreta variabler som kan mätas och 

tolkas. Det handlar om att överföra kvantitativ fakta och data till variablar 

som går att mäta och jämföras mot varandra. Genom att studera tidigare stu-

dier inom detta forskningsområde valdes samma tillvägagångssätt som de 

flesta studier valt att använda vid insamlandet av data. Målet var att den in-

samlade informationen skulle ha en hög tillförlitlighet, vilket låg bakom valet 

att använda den kvantitativa metoden. En webbenkät utformades där respon-

denterna först besvarade frågor angående vilken personlighet de har, för att 

sedan bestämma vilken betydelse varumärket Sparbanken 1826 har för dem. 

Genom att undersöka detta är förhoppningen att se om kundernas svar ligger 

på samma nivå som banken vill uppfatta sig själva som.  

 

Ett förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt sätt att genomföra undersök-

ningar är genom webbenkäter, för att snabbt och billigt nå ut till så många 

kunder som möjligt (Körner et al, 2012). I fallet med denna uppsats anses den 

kvantitativa metoden vara den bäst lämpade. Enkäten (bilaga 1) utformades i 

tre olika delar där den första delen består av numrerade variabler (ålder) och 

icke numeriska variabler (kön, civilstånd med fler) (ibid). En variabel som 

bara antas ha två olika värden som kön till exempel kallas för alternativ, di-

kotom eller bionär variabel (Körner et al, 2012). Dessa kodar man i SPSS 

med antingen en 0:a eller en 1:a och kallas för 0-1-variabel (ibid). Detta 

gjorde det till en nödvändighet att överföra de icke numrerade frågorna till 

konkreta variabler för att möjliggöra tolkning av dessa i SPSS. Den reste-

rande delen av enkäten bestod av numrerade frågor (1= Stämmer absolut inte 

och 5= Stämmer absolut) vilket gjorde att de enkelt kunde överföras till 

SPSS.  
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4.4.1 Beroende variabler  

De beroende variablerna är de fem dimensionerna från KPD som presentera-

des i den andra delen av webbenkäten. Dessa fem dimensioner hade var och 

en fyra frågor vardera vilket kommer att ge olika värden baserade på respon-

dentens svar. Frågorna (se bilaga 1 där samtliga frågor finns) är baserade på 

en femgradig skala som nämnts tidigare. Baserat på studiens resultat kommer 

ett genomsnitt samt även en kategorisering av vilken grupp som varje re-

spondent tillhör. Beroende på vilken KPD man tillhör så kommer det vara 

studiens ståndpunkt när sambandet skall testas på varumärkets betydelse. Ett 

högt genomsnitt av de fyra frågorna visar på att respondenten har en viss typ 

av personlighet medan ett lågt genomsnitt visar på en låg tillhörighet. Exem-

pel på frågor som används är: jag ser mig själv som; pratsam, är dålig på att 

hantera stress, är full av energi m.fl. Baserat på svaren från respondenterna 

går det att beräkna ett genomsnitt för var och en av de olika dimensionerna, 

vilket respondenterna sedan kommer att kategoriseras efter. Här genomfördes 

ett Cronbach´s alpha test för att se om frågorna för var och en av dimension-

erna gick att härleda till varandra. Sedan efter att korrigerat frågorna testades 

var och en av de beroende variablerna mot alla oberoende variabler genom ett 

Spearmans korrelationstest. Detta för att se om det finns ett signifikant sam-

band mellan de beroende variablerna och de oberoende variablerna. 

 

4.4.2 Oberoende variabler  

Den tredje och sista delen av enkäten behandlar ämnet VP där respondenterna 

besvarar fyra frågor för var och en av de fem dimensionerna. Frågorna består 

även dem av en femgradig skala som skulle sättas på beskrivande ord över-

ensstämmer med hur respondenten uppfattar varumärket Sparbanken 1826 

(se bilaga 1 där samtliga frågor finns). Frågorna som vi använde oss av best-

od av bland annat: Jag anser att Sparbanken1826 varumärke är Ärligt, Liv-

fullt, Glamoröst m.m.  Dessa frågor är blandade för att göra det mer tillförlit-

ligt men som nämnts tidigare är tolkningen på orden väldigt individuellt, vil-
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ket gör att svaren kan inte ses som helt tillförlitliga. Därefter kommer ett ge-

nomsnitt beräknas för varje dimension, baserat på de fyra olika frågorna. 

Dessa oberoende variabler kommer sedan att testas gentemot de beroende 

variablerna för att se om det finns ett signifikant samband. Samma Alpha test 

gjordes även här på de oberoende variablerna som på de beroende variabler-

na. De fem VP dimensionerna fungerade sedan som oberoende variabler i 

Spearmans korrelationstest.  

 

Oberoendevariabler är även i vårt fall de demografiska aspekterna där vi 

mätte både kvalitativ och kvantitativ data för att testa hypotes 3. Kvalitativ 

data är när vi kollar bland annat på respondentens civilstånd och boende me-

dan den kvantitativa datan mäter vi i antal barn respondenten har (Agresti & 

Finlay, 1997). Här kategorisera vi vissa grupper för att försöka hitta ett sam-

band där emellan. Genom att göra ett urval kan vi styra vilka grupper som 

Sparbanken 1826 anses mest intressanta då de inte har en direkt målgrupp 

utan vänder sig till alla (Sparbanken 1826, 2013). Vi ville även se den gene-

rella uppfattningen och skillanden mellan grupperna i hypotes 3 samt under-

söka vilken uppfattning hur väl deras målbild har lyckats nå ut till deras kun-

der i hypotes 2. Dessa frågor kommer även kunna påvisa skillnader beroende 

på vilken kategori som respondenten tillhör. För framtagandet av svaren an-

vände vi oss av att bara mäta en fråga i taget för att få fram fördelningen hos 

respondenterna. Där vi sammanställde alla respondenters svar för var och en 

av deras frågor för att sedan räkna fram ett genomsnitt som kunde jämföras 

med svaren som Sparbanken 1826 hade valt. Detta användes för att visa sam-

bandet mellan respondenternas genomsnittliga svar med svaren från Spar-

banken 1826 som vi presenterade i ett spindeldiagram som kan ses i bilaga 3 i 

bifogat materiell.  
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4.4.3 Sista frågan 

Efter att respondenten genomfört hela enkäten får de frågan om de vill vara 

med i utlottningen av biobiljetter där de kan ange deras e-postadress. Detta 

innebär en valmöjlighet för respondenten att delta i utlottningen och riskera 

att förlora anonymiteten då viss koppling kan göras till deras e-postadresser. 

Väljer respondenten att avstå från tävlingen förblir man anonym. Detta är 

ingenting som tillförde vår uppsats mer än att det skulle fungera som en mo-

rot till att locka till fler respondenter. Själva resultatet för antal som valde att 

förbli anonyma är helt ointressant i denna uppsats. 

 

4.5 Hypotesprövning 

För att analysera det empiriska resultatet används vanligtvis hypoteser vid 

kvantitativ forskningsmetod. Hypoteser är antaganden om verkligheten uti-

från teoretisk ramverk. Genom att testa hypoteserna är det möjligt att se om 

det teoretiska ramverket ger en falsk eller korrekt bild om verkligheten 

(Saunders et al., 2009). Hypotesprövning har använts i denna studie för att 

analysera det empiriska resultatet. Här används det resultat som uppkommer 

från SPSS för att se om forskningsfrågan och hypoteserna kan påvisas vara 

signifikanta. Genom att testa detta är det möjligt att sedan analysera och dis-

kutera resultatet för att sedan jämföra med tidigare studier och dra eventuella 

paralleller. Detta är väldigt intressant från den ståndpunkt att se om vår studie 

på banksektorn ger liknande resultat som tidigare studier inom andra sektorer.  

 

4.6 Analysmetoder 

Det statistiska datorprogrammet SPSS har använts för att analysera informat-

ionen från den kvantitativa studien. Informationen har samlats in via Googles 

enkättjänst där alla respondenters svar lagrats. Med hjälp av SPSS är det se-

dan möjligt att testa sambanden mellan KPD och VP. Genom det färdiga, 

sammanställda resultatet är det därefter möjligt att försöka finna ett signifi-

kant samband mellan hur olika grupper av respondenter har svarat. Det 
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kommer även testas om hypoteserna kan accepteras eller förkastas med hjälp 

av det sammanställda resultatet.  
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5. Analys 
 

I det här kapitlet presenteras utfallet av den webbaserade enkätundersökning 

som har genomförts på kunder på Sparbanken 1826. Datan har analyserats 

med hjälp av SPSS för att kunna pröva hypoteserna samt besvara studiens 

frågeställning..  

 
 

5.1 Inledning 

Grundinformationen som enkäterna ger när man utför kvantitativa undersök-

ningar består oftast av en hel del siffror som är svåra att tolka innan att någon 

form av klassificeringar har gjorts (Saunders et al., 2009). När det kommer 

till att klassificera informationen som ska analyseras från den kvantitativa 

studien finns det två olika typer av data; numerisk- och kategoriserad data. 

Kategoriserade data går oftast inte att mäta i siffror medan numerisk data går 

att mäta i siffror och numeriska värden (ibid). Analysen av den insamlade 

informationen består av numerisk data vilket har varit en klar fördel i data-

framställningen och analysarbetet dessa data.  

 

Som tidigare nämnts är variablerna uppdelade i konsumenternas personlig-

hetsdimensioner (KPD) och varumärkets personlighet (VP). Med denna upp-

sats är intresset att analysera sambandet mellan KPD och VP. Med andra ord 

är studien intresserad av att undersöka om det förekommer ett samband mel-

lan en banks varumärke i relation till konsumenternas personlighet. Om det 

går att hitta en relation hur konsumenterna uppfattar sig själva med deras val 

av bank. Även kontrollvariablernas korrelation med KPD respektive VP 

kommer att undersökas.  
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5.2 Beskrivande statistik 

Enkäten som skickades ut svarades av totalt 44 personer som alla var kunder 

hos Sparbanken 1826. Nedan presenteras seperata tabeller för respondenter-

nas bakgrund, vilka använts som kontrollvariabler.  

 

Tabell 5.1 Ålder 

Min  Max  Medel  Std.avv. 

21  79  42  17,0 

 

Respondenternas ålder var jämt fördelat mellan åldern 21-79 år gamla. 

Undersökningen lyckades därför fånga in en stor bredd av åldrarna från unga 

till gamla bland respondenterna. Medelåldern var 42 år med en standardavvi-

kelse på 17 år. Det som är intressant med detta resultat är att det endast ge-

nomfördes en webbaserad enkätundersökning men ändå lyckades det fångas 

upp respondenter som representerar alla åldrar.  

 

Tabell 5.2 Kön 

 

Frekvens  Procent 

Kvinna  16  36,4 

Man  28  63,6 

Totalt  44  100,0 

 

I tabellen ovan framgår det att två tredjedelar av de som besvarade enkäten 

var män. Könsfördelningen bland respondenterna var 16 kvinnor och 28 män. 

Här kunde eventuellt en jämnare fördelning bland könen resulterat i ett an-

norlunda resultat, men samtidigt är det utom kontroll då enkäten var frivillig. 

Det går inte att styra deltagandet mer än att i förebyggande syfte fördela ut 

enkäter till ett jämnt fördelat antal kvinnor och män.  
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Tabell 5.3 Civilstånd 

 

Frekvens  Procent 

Ensamstående  16  36,4 

Gift   16 36,4 

Sambo   12  27,3 

Totalt   44  100,0 

 

Likt åldersfördelningen kan vi i tabell 5.3 utläsa en relativt jämn fördelning 

av civilstånd bland respondenterna. Detta gör att antagandet om att vi nått ut 

till en väldigt bred grupp respondenter bekräftas. 

 

Tabell 5.4 Barn 

 

Frekvens  Procent 

Inga barn   20  45,5 

1 barn   6  13,6 

2 barn   9  20,5 

3 barn   6  13,6 

4 barn eller fler  3  6,8 

Totalt   44  100,0 

 

I tabell 5.4 framgår det att nästan hälften av respondenterna inte har några 

barn alls, medan 9 personer har två barn. Alltså har lite mer än hälften av 

respondenterna någon form av familj.  Detta kan ur bankens synvinkel inne-

bära att dessa personer med familj oftast har en större bostad i form av villa 

eller bostadsrätt, vilket oftast medför lån och andra positiva fördelar för ban-

ken.  
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Tabell 5.5 Utbildning 

 

Frekvens  Procent 

Gymnasieutbildning  14  31,8 

Högskole-/Universitets-  30  68,2 

Utbildning  

Totalt   44  100,0 

 

Tabell 5.5 visar att majoriteten av respondenterna har en högre eftergymnasi-

al utbildning som bakgrund. 30 personer har en högskole-

/universitetsutbildning medan 14 personer har en gymnasieutbildning. 

 

Tabell 5.6 Boende 

 

Frekvens  Procent 

Bostadsrätt   9  20,5 

Hyresrätt   16  36,4 

Villa   18 40,9 

Annan form   1  1  

Totalt   44  100,0 

 

Tabell 5.6 visar att majoriteten av respondenterna bor antingen i en hyresrätt 

eller i en villa. 16 personer bor i en hyresrätt, 18 personer bor i en villa, 9 

personer bor i en bostadsrätt och endast en respondent svarade med en annan 

form av boende. Här finns det också en intressant post att titta på då ungefär 

61 % bor antingen i villa eller bostadsrätt och det är de två boenden som 

kopplas samman med boendelån, vilket är en produktkategori där bankerna 

har en hög intjäningsgrad inom.  
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5.3 Variabler 

Uppsatsens variabler är uppdelade i konsumenternas personlighetsdimens-

ioner (KPD) och varumärkets personlighet (VP). De olika personligheterna 

från KPD omfattas av Utåtriktning, Vänlighet, Noggrannhet, Emotionell in-

stabilitet och Öppenhet. För att undersöka kundernas personlighet ställdes 

fyra frågor för var och en av begreppen. Det är viktigt att dessa fyra frågor 

tillsammans mäter samma sak för att det ska vara möjligt att slå ihop de till 

en variabel med hög intern reliabilitet (Pallant, 2010). Den mest använda me-

toden för att mäta detta är med hjälp av en Cronbach Alpha test som ger en 

indikation på den genomsnittliga korrelationen mellan frågorna. Värdet kan 

vara mellan 0 till 1 där ett högre värde ger en större reliabilitet.   

 

Två av de fem variablerna från KPD hade ett Cronbach Alpha värde som låg 

under 0,7 vilket innebar en lägre reliabilitet i korrelationen mellan frågorna 

för respektive variabel (se bilaga 2). Åtgärden för detta var uteslutning av 

frågor som inte riktigt mätte samma sak och därav gav en låg reliabilitet i 

korrelationen. Två av fyra frågor uteslöts från variabeln Emotionell instabili-

tet som i grunden skulle mäta tendensen hos en person att uppleva negativa 

känslor. De två frågor som bäst mätte denna variabel var Oroar mig mycket 

och Blir lätt nervös. Medan frågorna Är dålig på att hantera stress samt Blir 

lätt upprörd inte mätte samma sak och av denna anledning uteslöts dessa två 

frågor. Emotionell instabilitet fick en förbättrad Cronbach Alpha värde från 

tidigare 0,527 till 0,606. Trots att den inte når upp till 0,7 nivån är det en klar 

förbättring i reliabilitet. Här har vi gjort undantaget att acceptera vid ett 

Cronbach Alpha värde 0,6 för att inte behöva utesluta denna variabel. Även 

för variabeln Öppenhet uteslöts två av fyra frågor och Cronbach Alpha värdet 

förbättrades från tidigare 0,627 till 0,738, vilket då gav variabeln en accepta-

bel reliabilitet. Öppenhet mäter graden av nyfikenhet för saker och kreativitet 

hos en person. De två frågor som bäst mätte Öppenhet var Är nyfiken på 

många olika saker och Tycker om att reflektera, leka med idéer. Frågorna Är 
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originell, kommer med nya idéer samt Är sinnrik, en djup tänkare mätte Öp-

penhet mindre bra och på grund av detta uteslöts dessa två frågor.  

 

Förutom att utesluta frågor för KPD variabler som hade låga Cronbach Alpha 

värden undersöktes även alternativet om det var möjligt att förbättra reliabili-

teten för variabler som redan var acceptabla. Detta genomfördes så att korre-

lationstestet som senare utförs mellan variablerna från KPD och VP ska ge 

högsta möjliga reliabilitet. Variabeln Noggrannhet hade ett Cronbach Alpha 

värde på 0,75 och efter att ha uteslutit en fråga fick den ett förbättrat värde på 

0,794. Frågorna Tenderar att vara organiserad, Gör saker effektivt samt Gör 

upp planer och fullföljer de har de högsta korrelationerna för variabeln Nog-

grannhet medan frågan Gör ett grundligt jobb fick uteslutas. 

 

Varumärkets personlighet (VP) omfattas av Uppriktighet, Spänning, Kompe-

tens, Förfinat och Motståndskraftig. Även här hade två av de fem variablerna 

från VP ett Cronbach Alpha värde som låg under 0,7; Uppriktighet och Mot-

ståndskraftig (se bilaga 2). Uppriktighet mäter graden av glädje och värme 

hos ett varumärke. Frågorna om varumärket för denna variabel har högst reli-

abilitet mellan Ärligt, Etiskt och Omtänksamt. Det som uteslöts var Gammal-

dags som inte direkt mäter graden av värme och glädje hos varumärket. Efter 

uteslutningen har variabeln Uppriktighet som nu omfattas av tre frågor, en 

förbättrad Cronbach Alpha värde från tidigare 0,409 till 0,747. Detta värde är 

acceptabelt och innebär en hög reliabilitet. För variabeln Motståndskraftig 

som mäter graden av tuffhet hos varumärket, uteslöts även här en fråga. De 

frågor som bäst gav en hög reliabilitet var Aktivt, Rak på sak och Starkt, me-

dan frågan som uteslöts var Manligt. Reliabiliteten ökade från tidigare 

Cronbach Alpha värde 0,666 till 0,779 och uppnådde därmed en acceptabel 

nivå. 
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Även här studerades det om det fanns en möjlighet att förbättra reliabiliteten 

för VP variabler som redan var acceptabla. Variabeln Spänning hade ett 

Cronbach Alpha värde på 0,713 och efter att ha uteslutit en fråga fick den en 

förbättrad värde på 0,729. Frågorna Livfullt, Modernt samt Spännande har 

den högsta korrelationen för variabeln Spänning medan frågan Ovanligt ute-

slöts. För variabeln Förfinat uteslöts två frågor och Cronbach Alpha värdet 

förbättrades från 0,804 till 0,853. Snyggt och Tilltalande är frågor som ger 

högst reliabilitet medan Glamoröst samt Feminint fick uteslutas.  

 

5.4 Korrelation 

Korrelationstest används för att beskriva styrkan av sambandet mellan två 

variabler. Korrelationskoefficienten kan ha ett värde mellan -1,0 och 1,0. En 

positiv korrelation innebär att när den ena variabeln ökar så ökar även den 

andra variabeln. En negativ korrelation innebär att när den ena variabeln ökar 

så minskar istället den andra variabeln. Om korrelationen är 0 så indikerar det 

att det inte finns ett samband. En korrelation på 1,0 indikerar på en perfekt 

positiv korrelation medan -1,0 indikerar på en perfekt negativ korrelation. 

Riktlinjerna för hur dessa värden ska tolkas är om värdet är mellan 0,5 och 

1,0 så är det ett starkt positivt samband, värden mellan 0,30 och 0,49 klassas 

som ett medelstarkt samband och värden mellan 0,10 och 0,29 har ett svagt 

samband. Dessa riktlinjer gäller oavsett om värdet är negativt eller positivt 

(Pallant, 2010). För att undersöka korrelationerna mellan KPD och VP an-

vändes Spearmans korrelationstest. Genom att genomföra Spearmans korre-

lationstest får man inte bara reda på hur korrelationen är bland svarsalternati-

ven utan även vilken signifikansnivå olika dimensioner har med varandra. 

 

Signifikansnivån är det andra värdet som måste tas i hänsyn till då det indike-

rar på hur stor reliabilitet som finns i sambandet mellan frågorna. Detta värde 

ger en indikation på säkerheten hos den framtagna korrelationen (Agresti, 

1997). Här valdes signifikansnivån 10 %, vilket innebär en konfidensgrad på 
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90 %. Den vanligaste signifikansnivån i praktiska tillämpningar är 5 %, vilket 

innebär en konfidensgrad på 95 % (ibid). Vid p-värden < 0,05 kan man anse 

att det föreligger signifikanta samband eller skillnader och hypotesen förkas-

tas ej. Eftersom valet föll på signifikansnivån 10 % så anses det inte kunna 

påvisa statistiska samband eller skillnader utan endast ge en indikation. En 

signifikansnivå på 10 % innebär att vid p-värden < 0,10 anses en indikation 

på ett samband eller skillnader föreligger. Det som kan vara negativt med en 

signifikansnivå på 10 % är att även svaga samband på våra hypoteser kom-

mer att accepteras.  

 

5.4.1 Resultat variabler 

Nedan presenteras en korrelationsmatris mellan variablerna från KPD och 

VP. KPD är de beroende variablerna som jämförs mot de oberoende variab-

lerna från VP.  
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  Upprik-
tighet 

Spän-
ning 

Kompe-
tens Förfinat Motstånds-

kraftig 

Spe-
arman's 
rho 

Utåtriktning 

Korrelat-
ionskoeffi-
cient 

0,104 0,124 -0,001 0,273 0,192 

Sign.nivå 0,502 0,424 0,996 0,073 0,211 

Vänlighet 

Korrelat-
ionskoeffi-
cient 

0,134 0,255 0,121 0,106 0,079 

Sign.nivå 0,384 0,095 0,433 0,494 0,612 

Noggrann-
het 

Korrelat-
ionskoeffi-
cient 

0,313 0,078 0,087 0,147 0,234 

Sign.nivå 0,039 0,614 0,574 0,340 0,126 

Emotionell 
instabilitet 

Korrelat-
ionskoeffi-
cient 

-0,074 -0,116 -0,058 -0,046 -0,029 

Sign.nivå 0,635 0,452 0,710 0,764 0,854 

Öppenhet 

Korrelat-
ionskoeffi-
cient 

0,001 -0,006 -0,033 0,013 -0,084 

Sign.nivå 0,993 0,968 0,829 0,936 0,588 

 

 

Korrelationsmatrisen visar tre olika samband mellan variabler som har en 

signifikansnivå under 10 % men med två svaga korrelationer och en med 

medelstark korrelation. Utåtriktning har en svag korrelation med Förfinat, 

Vänlighet har en svag korrelation med Spänning och Noggrannhet har en 

medelstark korrelation med Uppriktighet. Dessa är de variabler som har en 

sigifikant korrelation med varandra. Korrelationsvärden för de övriga variab-

lerna var antingen låga eller obefintliga samtidigt som de inte var signifi-

kanta.  

 

5.4.2 Resultat jämförelse oberoende variabler 

En jämförelse har gjorts för de oberoende variablerna från VP mellan hur 

Sparbanken 1826 vill att de ska uppfattas med hur kunderna uppfattar ban-
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kens varumärke. Som vi tidigare har nämnt i kapitel 1 har banken fått svara 

på samma frågor som övriga respondenter. Bankens svar grundar sig på deras 

fastställda värderingar som formar deras organisationsfilosofi. Frågorna be-

svarades av bankens Kommunikationschef.  

 

Ett genomsnitt har beräknats på respondenternas svar för varje VP variabel 

och presenteras i ett spindeldiagram (se bilaga 3). Spindeldiagrammet visar 

ett nära samband mellan bankens och kundernas syn på varumärket för vari-

ablerna Spänning och Motståndskraftig. För övriga variabler är det mindre 

samband mellan bankens och kundernas syn. Vad som är värt att notera är att 

spindeldiagrammet visar att kunderna poängsätter mer på Kompetens för 

Sparbanken 1826 varumärke jämfört med övriga variabler även om den inte 

visar ett större samband.  

 

5.5 T-test och icke-parametrisk test  

Förutom Spearmans korrelationstest gör vi även en independent t-test för att 

se om det finns någon signifikant skillnad i hur män och kvinnor uppfattar 

bankens varumärke. Om signifikansnivån är under 0,10 innebär det att det 

förekommer skillnader mellan könens uppfattningar (Pallant, 2010). För öv-

riga kontrollvariabler som är de demografiska aspekterna (civilstånd, om man 

har barn, utbildning och boendeform) har vi använt oss av Kruskal-Wallis 

test som är ett icke-parametrisk test för att jämföra mer än två grupper av 

individer. Mann-Whitney test användes inte eftersom den endast jämför mel-

lan två grupper av individer. T-test gjordes för att testa H3 där de demo-

grafiska aspekterna undersöktes ifall det förekom någon skillnad mellan olika 

grupper. I Kruskal-Wallis test tittar vi även här på om signifikansnivån är 

under 0,10, vilket i så fall skulle innebära att det förekommer en signifikans 

skillnad bland variablerna. Skulle det förekomma signifikanta skillnader mel-

lan variablerna kan man därefter inspektera Mean Rank för att undersöka 
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vilka variabler som har höga Mean Rank poäng. Detta kan visa vilken eller 

vilka variabler som är anledningen till den signifikanta skillnaden (ibid).  

 

5.6 Hypotesprövningar 

Här presenteras uppsatsens hypoteser, där varje hypotes kommer att bli detal-

jerat beskrivna hur de har testats, analyserats och en analys av resultatet.  

 

5.6.1 Hypotes 1 

H1 Det finns en signifikant positiv relation mellan följande personlighetsdi-

mensioner från KPD och VP: Vänlighet och Uppriktighet, Utåtriktning och 

Spänning samt Noggrannhet och Kompetens. 

 

För att testa den första hypotesen användes som tidigare nämnt Cronbach 

Alpha test för att gruppera ihop frågorna till de beroende och oberoende vari-

ablerna (Pallant, 2010). Detta gjordes för att mäta sambandet mellan de olika 

frågorna och säkerställa ett statistiskt tillförlitligt samband mellan frågorna. 

Med hjälp av Spearmans korrelationstest undersöktes om det fanns något 

signifikant samband mellan de tre beroende variablerna mot de oberoende 

variablerna enligt hypotesen. Eftersom valet var att testa på en 10 %-ig signi-

fikansnivå kommer det inte ge ett statistiskt säkerställt resultat utan endast en 

indikation. Signifikanta samband hittades för följande variabler: en svag kor-

relation mellan Utåtriktning och Förfinat, en svag korrelation mellan Vänlig-

het och Spänning samt en medelstark korrelation mellan Noggrannhet Upp-

riktighet. Det var inte möjligt att påvisa ett samband mellan variablerna enligt 

hypotes 1 vilket gör att den första hypotesen förkastas. Uppsatsen kan dock 

fortfarande erbjuda statistiskt testade indikationer som kan presenteras för 

Sparbanken 1826.  
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5.6.2 Hypotes 2 

H2 Kunden och banken har samma uppfattning om bankens varumärke.  

 

Den andra hypotesen bygger på hur väl Sparbanken 1826 har lyckats att nå ut 

med sitt budskap till sina kunder. Det har undersökts huruvida banken har 

lyckats med att implementera sitt budskap om hur deras varumärke ska upp-

fattas av kunderna. Detta undersöktes genom att beräkna genomsnittet för hur 

respondenterna har poängsatt bankens varumärke utifrån VP variablerna. 

Resultatet testades sedan mot hur Sparbanken 1826 själva poängsatt hur de 

vill att deras varumärke ska uppfattas. Det intressanta här är att se hur Spar-

banken 1826 vill att deras varumärke ska uppfattas inte hur de tror att de upp-

fattas av deras kunder. Genom att kolla på hur de vill att de ska uppfattas kan 

undersökningen visa på ett nära eller en stor skillnad i hur deras varumärke 

verkligen uppfattas.  

 

Av fem variabler från VP hittades nära samband för två variabler mellan 

kundernas uppfattning av bankens varumärke och hur Sparbanken 1826 upp-

fattar sitt eget varumärke (se bilaga 3). Variablerna Spänning och Motstånds-

kraftig har nära samband mellan kunderna och Sparbanken 1826. Övriga va-

riabler från VP har mindre samband mellan kunderna och Sparbanken 1826. 

Eftersom det inte var möjligt att påvisa samband för alla variabler förkastas 

hypotes 2. En orsak till att samband inte kunde påvisas för alla variabler kan 

bland annat bero på det låga antalet respondenter. Ett genomsnitt beräknat på 

en betydlig mindre del av kunderna på Sparbanken 1826 gör att resultatet blir 

mindre tillförlitligt och kan endast ge indikationer. Ett genomsnitt beräknat 

utifrån svar från en större del av kunderna hade möjligtvis visat större sam-

band eller skillnader i uppfattning om varumärket. Detta skulle i sin tur ge 
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tydligare indikationer på om banken kan förbättra deras varumärke för att de 

ska nå upp till den uppfattning de strävar efter.  

 

5.6.3 Hypotes 3 

H3 Det finns vissa kundgrupper som har en större samhörighet till sin bank 

än andra grupper baserade på den demografiska aspekten samt hur eventu-

ella skillnader påverkar samhörigheten med banken. 

 

Den tredje och sista hypotesen bygger på antagandet om att vissa kundgrup-

per sticker ut från de andra. Här är resultatet helt beroende på vilken typ av 

klassificering man gör av respondenterna. Enligt Körner al et (2012) kan re-

sultat från kvalitativa studier manipuleras. Detta har en viss sanning då resul-

tat går att vinkla till författarnas fördel baserat på hur de väljer att klassificera 

respondenterna. Detta är något som tagits i beaktning och även blivit ägnat 

hänsyn vid testningen av den tredje hypotesen. När respondenter kategorise-

ras brukar man vanligtvis utgå från företagets målgrupp. Men i denna studie 

där Sparbanken 1826 inte har någon specificerad kundgrupp utan har som 

affärsidé att finnas till för alla, utgår uppsatsen från egna klassificeringar ba-

serade på vilka egenskaper som respondenterna har angett som svar.  

 

För att testa den demografiska aspekten för att se om det förekom någon sig-

nifikant skillnad användes Kruskal Wallis test (Pallant, 2010). Här valdes att 

utgå från samtliga demografiska aspekter för att se om det fanns någon signi-

fikant skillnad mellan respondenterna. Resultatet visade att samtliga jämfö-

relser inte hade någon signifikant skillnad mellan grupperna (se tabell 1-5). 

Det som gick att avläsa var att det förekom vissa obefintliga skillnader mel-

lan grupperna, men som valdes att ignorera då de inte påvisar någon signifi-

kant skillnad. Detta indikerar på att det borde vara en större skillnad mellan 

grupperna om det hade varit fler respondenter som deltagit. Något som hade 

kunnat testas skulle vara med hjälp av en djupare analys där enskilda respon-
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denter testas var och en för sig för att senare grupperas i olika grupper base-

rade på deras svarsalternativ. Detta skulle ge tydligare likheter och skillnader 

mellan olika kundgrupper. 

 

5.7 Sammanfattning av analyserna 

Spearmans korrelationstest visade signifikant påvisade samband mellan vissa 

variabler från KPD och VP, men inte mellan variabler enligt hypotes 1. Detta 

framkom när det testades med en 10 %-ig signifikansnivå. Testerna visade 

även att korrelationen inte var så hög vilket hade visat på ett starkt samband 

mellan de beroende och oberoende variablerna. Något som visade sig i korre-

lationsmatrisen när korrelationstestet genomfördes var att de oberoende vari-

ablerna hade en hög inbördes korrelation samt signifikans vilket skulle kunna 

skapa problem i en regressionsanalys. 

 

Då denna analys endast undersökte sambandet mellan de beroende och obe-

roende variablerna gjordes aldrig en djupare analys i sambandet som fanns 

inbördes hos de oberoende variablerna utan de noterades endast. Spearmans 

test genomfördes för att undersöka på vilket sätt varje oberoende variabel 

hade för inverkan på var och en av de fem beroende variablerna. Här avslö-

jade resultatet att tre av de fem beroende variablerna hade positiva korrelat-

ioner med de oberoende variablerna, vilket indikerar på att om ena variabeln 

ökar så ökar även den andra (Pallant, 2010). De två andra beroende variab-

lerna hade negativa korrelationer med de oberoende variablerna vilket indike-

rar på att de rör sig åt motsatta håll. Det var möjligt att avläsa korrelationen 

mellan de beroende och oberoende variablerna, vilka visade låga siffror mel-

lan 0.2-0.35 när den första hypotesen testades. Detta uppfyller kraven för ett 

lågt samt svagt medelstarkt samband som presenterades tidigare (ibid). 
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5.8 Konsekvenser för hypotesen 

Denna uppsats är uppbyggd kring en forskningsfråga samt dessa tre hypote-

ser: 

 

H1 Det finns en signifikant positiv relation mellan följande personlighetsdi-

mensioner från KPD och VP: Vänlighet och Uppriktighet, Utåtriktning och 

Spänning samt Noggrannhet och Kompetens. 

 

H2 Kunden och banken har samma uppfattning om bankens varumärke. 

 

H3 Det finns vissa kundgrupper som har en större samhörighet till sin bank 

än andra grupper baserade på den demografiska aspekten samt hur eventu-

ella skillnader påverkar samhörigheten med banken. 

 

Genom att testa var och en av hypoteserna har studien kommit fram till att 

samtliga hypoteser förkastas. Hypotes 1 förkastades eftersom det inte fanns 

några signifikanta samband för variabler enligt hypotesen. Variablerna enligt 

hypotes 1 hade låga korrelationer vilket indikerar på en låg samhörighet (Pal-

lant, 2010). Här kunde en större andel respondenter givit en annorlunda ut-

fall. Men resultatet från denna studie anses ändå ha givit en bra indikation på 

att det finns ett samband mellan olika dimensioner från KPD och VP med 

undantag för att sambanden inte är signifikanta.  

 

Hypotes 2 grundar på att viljan att bidra med ett värdefullt resultat för Spar-

banken 1826. Det fanns en grundläggande drivkraft att undersöka om banken 

och deras kunder har samma uppfattning om bankens varumärke. Resultatet 

här uteblev i den omfattning som förhoppningen, men som ändå kan ge indi-

kationer på att det finns en liknande uppfattning mellan kunden och banken. 
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Här är det väsentligt att påpeka att det låga deltagande av respondenter gjorde 

det omöjligt att säga huruvida sambanden är signifikanta. Resultatet visar 

endast en indikation rörande kundernas uppfattningar. Ett resultat som skulle 

påvisat signifikanta samband hade givit Sparbanken 1826 ett tillförlitligt data 

som de möjligtvis kan arbeta vidare med. 

 

Hypotes 3 handlade om att se om det gick att påvisa att vissa kundgrupper 

hade skilda uppfattningar om VP. Om det fanns någon grupp som hade avvi-

kande svar baserade på de demografiska aspekten. Resultatet av analysen 

visade att det inte gick att påvisa på en statistisk säkerställd skillnad. Hypotes 

3 förkastas i och med att den säger att det skulle vara en skillnad mellan olika 

kundgrupper baserat på de demografiska aspekten. Här hade det i likhet med 

hypotes 2 kunnat ge en bättre grund om deltagandet varit högre, vilket skulle 

gett mer information att basera jämförelsen på. Detta hade i sin tur kunnat 

bidra till ett statistiskt signifikant resultat. 
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6. Slutsatser 
 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vårt resultat jämfört med tidigare 

studier. Vi kommer även dra slutsatser för sambanden vi påvisats i analysen. 

Kapitlet avslutas med att presentera förslag på fortsatt forskning samt vad 

som kan göras annorlunda.  

 
 

6.1 Slutsats & Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det förekommer ett samband 

mellan en viss banks varumärke i relation till konsumenternas beteende, ge-

nom att se på hur konsumenterna uppfattar sig själva och hur väl deras värde-

ringar och förväntningar uppfylls av banken. I litteraturgenomgången har vi 

definierat och delat upp personlighet i två skilda modeller, konsumenternas 

personlighetsdimensioner (KPD) och varumärkets personlighet (VP). Dessa 

var i sin tur uppdelade i fem dimensioner var som fångar upp olika personlig-

heter både hos en konsument och hos ett varumärke. Det framkom i littera-

turgenomgången att det finns en relation mellan dessa två modeller eftersom 

konsumenten och ett varumärke har ett gemensamt mål att finna en grund där 

båda parter har liknande personligheter. När dessa möts kan ett varumärke 

bland annat förse konsumenten ett sätt att uttrycka sin egen identitet och 

skapa en relation mellan konsumenten och varumärket som är individuellt 

från person till person. Samtidigt är detta en hållbar strategi för ett företag att 

finna en gemensam personlighetsgrund för att differentiera sig eftersom den 

är unik inom olika branscher och är därför svår (och ofta ineffektiv) att kopi-

era.  

 

Enligt Aaker (2010) finns det tre dimensioner från KPD som kan relateras till 

VP: Vänlighet med Uppriktighet, Utåtriktning med Spänning samt Nog-
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grannhet med Kompetens. Logiken bakom detta är att både Vänlighet och 

uppriktighet utgår ifrån värme, glädje, omtänksamhet och ärlighet och kan 

därför relateras till varandra. Utåtriktning och Spänning kännetecknar båda 

en social livsstil med livfullhet och utmaningar. Sedan kan Noggrannhet och 

Kompetens relateras till varandra eftersom de representeras av pålitlighet som 

är hårt arbetande och seriösa. Hypotes 1 är baserat på dessa rationella sam-

band.  

 

På en 10 %-ig signifikansnivå visade dock vår korrelationstest en svag korre-

lation mellan Utåtriktning och Förfinat, en svag korrelation mellan Vänlighet 

och Spänning samt en medelstark korrelation mellan Noggrannhet och Upp-

riktighet. Dessa samband skiljer sig helt ifrån de samband som hypotes 1 

bygger sig, vilket är baserat på Aakers teori. Den första hypotesen förkasta-

des. Resultatet tyder på att det förekommer samband mellan vissa variabler 

från KPD och VP även om de inte är starka men kan ändå anses vara accep-

tabla på en 10 %-ig signifikansnivå och ge indikationer. Anledningen till att 

Utåtriktning har ett samband med Förfinat kan bero på att de flesta respon-

denter som anser sig vara sociala, pratsamma och optimistiska, har poängsatt 

Sparbanken 1826 som ett sofistikerat, snyggt och tilltalande varumärke. 

Sambandet är svagt men kan ge indikation på att utåtriktade kunder drar sig 

till sofistikerade varumärken. Samma anledning för Vänlighet som har ett 

samband med Spänning där hjälpsamma och förlåtande kunder kan dra sig till 

livfulla, moderna och spännande varumärken. Detta samband är också svagt 

och samtidigt väldigt ologisk eftersom dessa två personligheter inte matchar 

varandra på någon gemensam grund. Men det tredje medelstarka sambandet 

mellan Noggrannhet och Uppriktighet som har högst korrelation och bäst 

signifikans, har också ett logiskt samband. De flesta respondenter som anser 

sig vara organiserad och gör saker effektivt, har poängsatt Sparbanken 1826 

som ett ärligt, etiskt och omtänksamt varumärke. Den gemensamma grunden 

för sambandet mellan Noggrannhet och Uppriktighet är pålitlighet som vi 
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också tror är en bakomliggande faktor för den höga korrelationen. Trots att 

hypotes 1 förkastades kan vi dra slutsatsen av att det finns samband mellan 

vissa variabler från KPD och VP, men som inte är statistiskt signifikanta utan 

resultatet kan endast ge indikationer på samband. Detta kan kopplas med 

Aakers (2010) teori att VP kan förse konsumenten med ett sätt att uttrycka sin 

egen identitet. Den föreslår en typ av relation som konsumenter har med ett 

visst varumärke, en relation som är individuellt från person till person. 

 

Ambitionen för företag hur kunderna uppfattar deras varumärke borde alltid 

strävas efter att ligga i enlighet med den målbild de har. Men allt för ofta 

kontrolleras inte eller väldigt sällan hur väl de har lyckats, vilket resulterar i 

att företag har en uppfattning vilket inte reflekterar hur kunderna verkligen 

uppfattar dem. Vi ville med anledning till detta undersöka hur väl Sparban-

ken 1826 har lyckats med detta genom att jämföra respondenternas svar med 

bankens målbild. En jämförelse som visar om uppfattningen om målbilden 

som banken har, avspeglar verkligheten. En jämförelse gjordes på de obero-

ende variablerna från VP mellan hur Sparbanken 1826 och respondenterna 

svarade. Ett genomsnitt beräknades baserat på respondenternas svar för varje 

VP dimensions variabel och presenteras i ett spindeldiagram (se bilaga 3). 

Något som är värt att poängtera är hur testet gjordes, då det endast ger en 

genomsnittlig uppfattning av de deltagande respondenterna. Testet visar inte 

på hur normalfördelat svaren har varit vilket skulle kunna kompletteras med 

ett histogram för att visa på fördelningen av respondenternas svar. Vi valde 

att inte ta med det eftersom vi endast valt att basera jämförelsen på genom-

snittet. Resultatet av jämförelsen visade på ett nära samband mellan bankens 

och kundernas syn på varumärket för variablerna Spänning och Motstånds-

kraftig. Detta skulle vi vilja härleda till deras nära anknytning till sina kunder. 

I deras varumärkeskatalog beskrivs hur de anser sig vara en “sammanhål-

lande länk för regionen som ska stödja de många människorna” (Sparbanken 

1826, 2008). De jobbar aktivt och nära till sina kunder vilket gör att de kan 
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förmedla sin mission ut till dem. En annan bidragande faktor kan ses till de-

ras lokala satsningar och lokala engagemang där de skapar trovärdighet till 

deras varumärke (ibid). Övriga variabler visade på ett mindre samband, men 

det indikerar fortfarande på att banken har lyckats med att implementera sin 

målbild till kunderna. Det existerar inte några större skillnader i jämförelsen 

vilket indikerar på att banken har en målbild som är sammankopplat med 

verkligheten. Det går att härleda deras nära koppling till verkligheten med att 

de har framställt en varumärkeskatalog där det klart och tydligt går att läsa 

vilka mål och värderingar som varumärket står för. Som nämnts tidigare job-

bar de väldigt aktivt ut mot sina kunder vilket skapar en trovärdighet bakom 

deras mission, mål och värderingar. Spindeldiagrammet visar att kunderna 

poängsätter mer på Kompetens för Sparbanken 1826 varumärke jämfört med 

övriga variabler vilket vi härleder till deras aktiva arbete och strävan efter 

gemensamma mål (ibid). Slutsatsen av resultatet i detta arbete går att härleda 

till deras mål och riktlinjer. Sambandet påvisar att Sparbanken 1826 har lyck-

ats väl med att implementera deras målbild till deras kunder. Även om att 

resultatet inte nådde upp till deras målbild går det att påvisa de är på god väg. 

Detta kan kopplas med Aakers (2010) teori där han förklarar att VP fungerar 

som en representation och antydan av funktionella fördelar och produktegen-

skaper. ATT VP är en hållbar syn på differentiering. Den är unik inom olika 

produktkategorier och är därför svår (och ofta ineffektiv) att kopiera (Aaker, 

2010). Sparbanken 1826 har lyckats differentiera sig genom att implementera 

deras målbild i varumärket och nå ut det till deras kunder. 

 

Studien som genomförts har lyckats fånga ett jämt fördelat bredd på respon-

denter från olika åldrar, civilstånd och andra kontrollvariabler som vi inklu-

derade i enkätundersökningen. Olika kundgrupper kan ha skilda uppfattning-

ar om VP. En viss uppfattning om ett varumärke kan förändras med tiden, 

speciellt mot en bank på grund av nya behov som skapas när man bildar fa-

milj, skaffar boende, utbildar sig eller andra anledningar. Det är därför rele-
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vant att jämföra om det finns signifikanta skillnader mellan olika kundgrup-

per. Som Aaker (2010) menar, så är relationen mellan varumärket och kon-

sumenten uppbyggt på ett sätt som liknar en relation mellan två personer. 

Konsumenter ser ofta varumärken som om de vore människor, speciellt  

varumärken för meningsfulla produkter som kläder och bilar. Detta innebär 

att relationen är individuell från person till person. För att förstå relationen 

mellan ett varumärke och konsument är det därför nödvändigt att betrakta vad 

ett varumärke betyder för varje konsument. Vid jämförelse kan signifikanta 

skillnader upptäckas mellan olika kundgrupper. 

 

Korrelationen mellan VP och samtliga kontrollvariabler testades och resulta-

tet visade att det fanns skillnader mellan vissa kundgrupper bland kontrollva-

riablerna men som inte var signifikanta. Anledningen bakom detta kan bero 

på att testet som gjordes är som nämnt en genomsnittlig uppfattning av de 

deltagande respondenterna. För att upptäcka signifikanta skillnader hade man 

kunnat göra en djupare analys där enskilda respondenter testas var och en för 

sig för att senare grupperas i lämpliga kundgrupper. Detta skulle ge tydligare 

likheter och skillnader mellan olika kundgrupper. Slutsatsen vi drar här är att 

det förekom indikationer på att det kan finnas skillnader mellan kundgrupper 

men som i denna studie inte kunde påvisas vara signifikanta. Vidare hade en 

omgruppering av kundgrupper möjligtvis skapat tydligare skillnader och lik-

heter som är signifikanta.  

 

Vår studie har inte kunnat påvisa samma höga statistiska samband som tidi-

gare studier har haft. Den primära anledningen bakom detta är det låga antalet 

respondenter. Till skillnad från en liknande studie som gjordes av Lin (2010) 

som hade 387 giltiga svar från respondenter, hade vi endast 44 respondenter. 

Vidare går det att diskutera att det låga antalet respondenter berodde på att vi 

begränsade uppsatsen till att endast undersöka kunder på en bank. Fördelen 

med begränsningen till en bank var bland annat tillgång till stort ett kundun-
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derlag men som blev mindre viktig på grund av tidsramen. Samtidigt är 

denna studie gjord på en sektor där samband mellan KPD och VP aldrig tidi-

gare har testats. Vilket har gjort denna studie intressant för att undersöka om 

det går att påvisa skillnader i resultat mellan olika sektorer. Vi kan nu också 

dra slutsatsen av att denna studie påvisar ett svagt samband mellan en viss 

banks varumärke i relation till konsumenternas personlighet. Studien kan ge 

indikationer på hur konsumenter uppfattar sig själva med deras val av bank. 

 

6.2 Självkritik 

Denna uppsats är uppbygd på en kvantitativ studie vilket ger en generell upp-

fattning men ingen djupare förklaring på bakomliggande faktorer. Detta är 

någonting som är generellt för de kvantitativa studierna. Många frågor i 

kvantitativa undersökningar är standardiserade vilket gör att egna tolkningar 

kan ge felaktiga svar. Optimala hade varit om vi inlett med en kvalitativ 

undersökning för att testa de frågor som skulle användas i den kvantitativa 

studien. Här kunde vi fått bättre tillförlitlighet om vi använt oss av en kvanti-

tativ och kvalitativ studie. Detta hade gett oss en djupare förståelse på 

bakomliggande faktorer samt vad olika personer har för uppfattning och syn 

på innebörd av vissa frågor. Vilket hade kunnat resulterat i ett mer tillförlit-

ligt resultat där signifikansen och korrelationen varit bättre i resultatet. 

 

Vissa faktorer är svårt att styra och det märktes väl när vi genomförde enkät-

undersökningen. Eftersom det inte går att tvinga personer att svara blir även 

deltagandet väldigt osäkert. Detta hade kunnat motverkas med enkätunder-

sökningar där resultatet av deltagandet är enklare att konrollera. Samtidigt så 

skulle detta begränsa segmentet och den bredd vi var ute efter att nå ut till. En 

annan bidragande faktor till att deltagandet blev lågt kan vara att de flesta 

använder sin internetbank vid månadsskiftet då räkningar skall betalas. Vi 

genomförde undersökningen mellan den 16-24 maj 2013. När enkäter ge-

nomförs är det oftast vid början som man får den högsta svarsfrekvensen och 
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allt efter tiden går sjunker deltagandet. Det optimala för vår del hade varit om 

vi skickat ut enkäten i slutet av månaden då aktiviteten på internetbanken är 

som högst vilket även hade förhoppningsvis gett oss ett högre deltagande.  

 

Att genomföra denna typ av undersökning på en sektor som banksektorn 

kanske inte var det mest optimala. Eftersom flera banker inte har ett varu-

märken som är väletablerade för någonting specifikt. Hade vi gjort denna 

undersökning på en sektor med mer specifikt uttalande personliga egenskaper 

hade resultatet kunnat vara annorlunda. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning  

I framtiden skulle man kunna testa detta på flera banker samtidigt än bara en 

enskild bank som vi har gjort i vårt fall. Just för att se hur betydelsen av olika 

bankers varumärken. Det skulle även vara intressant att se på andra sektorer, 

då vi endast har kollat på banksektorn så finns det ännu väldigt många andra 

områden att utforska. Det går även att göra en djupare analys vad som göra 

att just vissa delar har en större betydelse än andra. I detta fall rekommende-

rar vi att undersöka detta med hjälp av djupanalyser där en mer underlig-

gande förståelse ges av respondenterna. Det signifikanta sambandet har tidi-

gare redan påvisats och det finns redan rådata från det. Därför skulle det vara 

intressant att genomföra en kvalitativa studie där påståenden och frågor kan 

utformas av den sekundära data som redan finns. Förslag på annat skulle 

kunna vara att titta på andra enskilda banker och deras varumärke för att se 

om kunderna där delar företagets uppfattning om varumärket. 

 

6.4 Etiska och samhälleliga bidraganden  

 De samhällsenliga bidragen som denna uppsats ger upphov till är en utökad 

förståelse för hur sambandet mellan bankernas varumärken och konsumen-

ternas personlighet är sammankopplade. I en allt mer globaliserad och inter-

nationellt sammankopplad värld är det viktigt att bankerna lyckas skapa va-
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rumärken som deras kunder kan identifiera sig med, då det aldrig varit lika 

enkelt för kunderna att byta från en bank till en annan. Av denna anledning 

framhäver denna uppsats hur viktigt det är för bankerna att bygga relationer 

till sina kunder, då dessa är individer med individuella behov och förutsätt-

ningar.  

 

Ur samhällets synvinkel är det på samma gång viktigt att bankerna bedriver 

etiskt korrekta verksamheter som strävar efter att följa de regler och lagar 

som finns uppbyggda för att skydda konsumenternas intressen. Detta försöker 

denna uppsats uppmärksamma genom att framhäva huruvida en bank lyckats 

med att uppfylla kundernas förväntningar på vissa av bankens attribut i för-

hållande till denna banks målsättning. Uppsatsen ger även en insyn i hur ban-

ken arbetar för att kunna uppnå de förväntningar som kunderna ställer på 

banken, vilket därigenom kan upplysa samhället om de resurser som banker 

avsätter för att kunna matcha de förväntningar som kunderna har på dessa. 
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Bilagor  
 

Bilaga	  1	  -‐	  Enkätundersökning	  

Hej,	  

	  

Vi	   är	   två	   studenter	  på	  Högskolan	  Kristianstad	   som	  genomför	  en	  enkät-‐

undersökning	  i	  samband	  med	  vår	  kandidatuppsats.	  Denna	  undersökning	  

genomförs	  i	  samarbete	  med	  Sparbanken	  1826.	  Vi	  undersöker	  hur	  Spar-‐

banken	  1826	  har	  marknadsfört	  sitt	  varumärke	  och	  vi	  vill	  genom	  denna	  

enkät	  se	  om	  kunderna	  och	  banken	  har	  samma	  uppfattning	  om	  bankens	  

varumärke.	  	  

	  

Enkäten	  är	  uppdelad	   i	   två	  avsnitt;	  ett	   som	  handlar	  om	  dig	  själv	  och	  ett	  

som	  handlar	  om	  banken.	  Att	   fylla	   i	  enkäten	   tar	  ca	  5	  min	  och	  du	  är	  helt	  

anonym.	  

	  

I	  slutet	  av	  enkäten	  har	  du	  möjligheten	  att	  delta	  i	  en	  utlottning	  av	  biobil-‐

jetter.	  Vi	  kommer	  slumpvis	  lotta	  ut	  10	  vinnare	  som	  får	  2	  biobiljetter	  var.	  

Allt	  du	  behöver	  göra	  är	  att	  ange	  din	  e-‐postadress.	  

	  

Vi	  vill	  tacka	  på	  förhand	  för	  din	  medverkan!	  

	  

	  

Är	  du	  kund	  hos	  Sparbanken	  1826	  	  

Ja	  	  

Nej	  	  
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Information	  om	  dig	  

Här	  kommer	  några	  kortfattade	  allmänna	  frågor.	  

	  

Kön	  

Kvinna	  	  

Man	  	  

	  

Ålder	  	  

	  
	  

Vilken	  är	  din	  högsta	  utbildning?	  

Grundskoleutbildning	  	  

Gymnasieutbildning	  	  

Högskole-‐/Universitetsutbildning	  	  

Other:	   	  

	  

Civilstånd	  	  

Ensamstående	  	  

Gift	  	  

Sambo	  	  

	  

Vilken	  typ	  av	  boende	  har	  du?	  	  

Bostadsrätt	  	  

Hyresrätt	  	  

Villa	  	  
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Annan	  form	  	  

	  

Hur	  många	  barn	  har	  du?	  	   	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  eller	  fler	  
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Här	  är	  ett	  antal	  egenskaper	  som	  kanske	  stämmer	  in	  på	  dig.	  Till	  vil-‐

ken	  grad	  stämmer	  nedanstående	  påstående	  in	  på	  dig?	  

	  

Jag	  ser	  mig	  själv	  som	  någon	  som...	  

	  

Är	  pratsam	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  hjälpsam	  och	  osjälvisk	  mot	  andra	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Gör	  ett	  grundligt	  jobb	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  dålig	  på	  att	  hantera	  stress	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  originell,	  kommer	  med	  nya	  idéer	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  
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Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

Är	  full	  av	  energi	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Har	  en	  förlåtande	  läggning	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Tenderar	  att	  vara	  organiserad	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Oroar	  mig	  mycket	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  nyfiken	  på	  många	  olika	  saker	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  
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Sprider	  mycket	  entusiasm	  (Man	  visar	  stor	  vilja	  att	  göra	  något	  eller	  visar	  

att	  man	  tycker	  något	  är	  riktigt	  spännande)	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  spännande	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Gör	  saker	  effektivt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Blir	  lätt	  upprörd	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Är	  sinnrik,	  en	  djup	  tänkare	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  



	  

60	  
	  

	  

Är	  utåtriktad,	  sällskaplig	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Tycker	  om	  att	  samarbeta	  med	  andra	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Gör	  upp	  planer	  och	  fullföljer	  de	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Blir	  lätt	  nervös	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Tycker	  om	  att	  reflektera,	  leka	  med	  idéer	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  
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Här	  är	  ett	  antal	  egenskaper	  som	  kanske	  stämmer	  in	  på	  varumärket	  

för	   Sparbanken	   1826.	   Till	   vilken	   grad	   anser	   du	   att	   nedanstående	  

påstående	  stämmer	  in	  på	  Sparbanken	  1826	  varumärke?	  

Jag	  anser	  att	  Sparbanken	  1826	  varumärke	  är…	  

	  

Ärligt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Livfullt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Tillförlitligt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Glamoröst	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Manligt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  
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Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Etiskt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Modernt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Intelligent	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Snyggt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Aktivt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  



	  

63	  
	  

	  

Omtänksamt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Spännande	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Framgångsrikt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Feminint	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Rak	  på	  sak	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Gammaldags	  	  
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	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

Ovanligt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Hårt	  arbetande	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Tilltalande	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  

	  

Starkt	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

Stämmer	  absolut	  inte	   	   	   	   	   	   Stämmer	  absolut	  
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Bilaga 2 - Cronbach Alpha test 

 

Konsumenternas personlighetsdimensioner 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,746 4 

Utåtriktning 

- Är pratsam  

- Är full av energi  

- Sprider mycket entusiasm 

- Är utåtriktad 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,628 4 

Vänlighet 

- Är hjälpsam och osjälvisk mot andra  

- Har en förlåtande läggning  

- Är spännande 

- Tycker om at samarbeta med andra 
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Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,750 4 

Noggrannhet Noggrannhet 

- Tenderar att vara organiserad - Tenderar att vara organiserad 

- Gör saker effektivt - Gör saker effektivt 

- Gör upp planer och fullföljer de - Gör upp planer och fullföljer de 

- Gör ett grundligt jobb 

 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,527 4 

Emotionell instabilitet Emotionell instabilitet 

- Oroar mig mycket - Oroar mig mycket 

- Blir lätt nervös - Blir lätt nervös 

- Är dålig på att hantera stress 

- Blir lätt upprörd 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,794 3 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,606 2 
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Reliabilitet Statistik 

Cronbach's Al-
pha 

N (Antal) 

0,627 4 

Öppenhet Öppenhet 

- Är nyfiken på många olika saker  - Är nyfiken på många olika saker  

- Tycker om att reflektera, - Tycker om att reflektera, 

leka med idéer leka med idéer 

- Är originell, kommer med nya idéer  

- Är sinnrik, en djup tänkare 

 

 

Varumärkets personlighet 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,409 4 

Uppriktighet Uppriktighet 

- Ärligt - Ärligt 

- Etiskt - Etiskt 

- Omtänksamt - Omtänksamt 

- Gammaldags 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's Al-
pha 

N (Antal) 

0,738 2 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,747 3 
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Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,713 4 

Spänning Spänning 

- Livfullt - Livfullt 

- Modernt - Spännande 

- Spännande - Spännande 

- Ovanligt 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,875 4 

Kompetens 

- Tillförlitlig  

- Intelligent  

- Framgångsrikt 

- Hårt arbetande 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,729 3 
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Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,804 4 

Förfinat Förfinat 

- Snyggt - Snyggt 

- Tilltalande - Tilltalande  

- Glamoröst 

- Feminint 

 

 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,666 4 

Motståndskraftig Motståndskraftig 

- Aktivt - Aktivt 

- Rak på sak - Rak på sak  

- Starkt - Starkt 

- Manligt 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

,853 2 

Reliabilitet Statistik 

Cronbach's  
Alpha 

N (Antal) 

0,779 3 


